
 BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai adanya 

pengaruh antara variabel kepemilikan manajerial, komite audit, firm size, 

profitabilitas, leverage terhadap manajemen laba. Objek penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (annual report) perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-

2016 dengan menggunakan data sekunder purposive sampling. Berdasarkan data 

yang diperoleh, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebanyak 139 

perusahaan pada tahun 2016. Dari jumlah tersebut, hanya 21 perusahaan yang 

memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan. Periode pengamatan 

dalam penelitian ini adalah 4 tahun yaitu tahun 2013-2016 sehingga jumlah 

laporan tahunan yang di observasi adalah 84 laporan tahunan. 

 

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Software SPSS versi 20 

dengan metode regresi linier berganda. Penelitian ini telah menguji variable 

independent yaitu Kepemilikan Manajerial (X1), Komite Audit (X2), Ukuran 

Perusahaan (Firm Size)  (X3), Profitabilitas (X4) dan Leverage (X5) terhadap 

variable dependent Manajemen Laba (Y), dengan hasil bahwa variable X1, X2, 

X3 dan X5 tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan  X4 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

 

5.1 Keterbatasan Penelitian  

1) Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diambil dari laporan keuangan sehingga memberikan hasil yang kurang akurat 

untuk membuktikan adanya kecurangan dalam perusahaan.  

2) Sampel dalam penelitian ini hanya mencakup perusahaan manufaktur dengan 

sampel 21 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2016 sehingga menjadi 84 laporan tahunan perusahaan.  
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5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain : 

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel independen lainnya 

seperti Kepemilik Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, IFRS. Hal ini 

bertujuan agar dapat mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh terhadap 

kecurangan laporan keuangan.  

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas populasi perusahaan dan 

menambah sampel tahun penelitian, sehingga hasil bisa lebih terpercaya dalam 

membuktikan pengaruh variabel kepemilikan manajerial, komite audit, firm 

size, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba. 

 


