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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini mengujia pengaruh arus kas bebas dan kinerja keuangan 

perusahaan terhadap penurunan laba dan peningkatan laba dengan corporate 

governance sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini penurunan laba dan 

peningkatan laba diproksikan dengan nilai discretionary accruals. Berdasarkan 

penelitian tersebut ditemukan hasil sebagai berikut: 

1. Arus kas bebas (FCF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan 

laba. Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas (CR), rasio 

aktivitas (TATO), rasio profitabilitas (ROE) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penurunan laba. Sedangkan leverage (DER) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penurunan laba.  

2. Arus kas bebas (FCF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

peningkatan laba. Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas (CR) 

tidak berpengaruh terhadap peningkatan laba, sedangkan rasio aktivitas 

(TATO) dan leverage (DER) berpengaruh negatif dan signifikan, rasio 

profitabilitas (ROE) berpengaruh positif dan signifikan 

3. Komite audit memperkuat hubungan arus kas bebas dengan penurunan laba. 

Komite audit tidak mampu memoderasi hubungan rasio likuiditas (CR) dan 

rasio profitabilitas (ROE) dengan penurunan laba. Sedangkan komite audit 
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mampu memperlemah hubungan rasio aktivitas (TATO) dan leverage (DER) 

dengan penurunan laba.  

4. Komite audit mampu memperlemah hubungan arus kas bebas dan kinerja 

keuangan yang meliputi rasio likuiditas (CR), leverage (DER) dengan 

peningkatan laba sedangkan memperkuat hubungan profitabilitas (ROE) 

dengan peningkatan laba. Komite audit tidak mampu memoderasi hubungan 

rasio aktivitas (TATO) dengan peningkatan laba.    

 

5.2. Keterbatasan dan Saran 

5.2.1. Keterbatasan 

1. Hasil penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan yang tergolong 

sektor manufaktur, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasi ke sektor selain manufaktur. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur 

dalam jangka waktu 3 tahun, sehingga tidak dapat menjadi dasar untuk 

memproyeksikan praktik manajemen laba dalam perusahaan jangka 

panjang . 

5.2.2. Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor lain 

untuk mengetahui apakah hasil penelitian ini sama dan dapat 

digunakan pada sektor lain selain manufaktur. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jangka waktu 

pengamatan minimal 5 tahun. 




