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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpretasi hasil analisis 

mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba, maka simpulan 

yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: 

 Variabel yang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba adalah leverage. 

 Variabel yang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba adalah 

profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

manajerial. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen yaitu variabel 

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan manajerial. Sehingga menghasilkan koefisien determinasi yang 

sangat rendah yaitu hanya sebesar 3,4% menunjukkan bahwa kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas.  

2. Periode pada peneilitian ini hanya mengambil data 5 tahun, yaitu dari tahun 

2014 sampai 2015. 
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5.2. Saran Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau mengganti variabel 

independen dengan variabel selain profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial sehingga hasil dapat 

dilihat dari sudut pandang yang lebih luas contoh variabel yang bias 

ditambahkan ada asimetri informasi, Good Corporate Government (GCG) dan 

manajemen motivasi. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode pengamatan yang 

lebih Panjang, sehingga bisa mendapat hasil yang lebih baik. 

5.4. Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil peneilitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi sebagai bahan 

untuk mengambil keputusan. Sehingga terdapat implikasi atas hasil penelitian ini, 

yaitu: 

Bagi investor, diharapkan untuk dapat menetapkan kebijakan-kebijakan dalam 

melakukan investasi, serta selalu memperhatikan kendala-kendala yang terdapat 

dalam lingkungan investasi. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan investor dalam 

melakukan investasi di perusahaan dapat tercapai dan juga diharapkan  dapat  

menganalisis  faktor-faktor  yang dapat mempengaruhi  manajemen  laba,  sehingga  

keputusan  yang  di  ambil tidak salah.  

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan mengenai pengaruh profitabilitas, leverage¸ ukuran perusahaan, 
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kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. 

hasil  penelitian  ini  juga diharapkan  dapat menjadi   bahan   pertimbangan   dan   

tambahan   informasi   untuk   peneliti selanjutnya sehingga dapat memperbaiki 

kesalahan dalam penelitian ini. 

  


