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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Fokus penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh negatif kemampuan 

manajerial, konsentrasi kepemilikan, reputasi manajer, kualitas auditor, dan 

independensi Dewan Komisaris terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kemampuan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

3. Reputasi manajer berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

4. Kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

5. Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut. 

1. Jumlah observasi akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1.028 data dari 

jumlah observasi awal sebanyak 2.287 data. Hal ini disebabkan oleh distribusi data 

yang tidak normal dan adanya masalah heteroskedastisitas sehingga peneliti harus 

mengeliminasi cukup banyak data agar asumsi klasik regresi terpenuhi. Akibatnya, 

proses generalisasi terhadap hasil penelitian perlu dilakukan dengan lebih teliti. 

2. Variabel-variabel independen dan kontrol yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya mampu menjelaskan 8,9% variasi dari manajemen laba, sehingga masih 

terdapat 91,1% faktor lain di luar penelitian yang dapat mempengaruhi manajemen 

laba. 
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5.3. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka implikasi penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap Agency Theory dan Upper Echelons 

Theory dalam menjelaskan fenomena manajemen laba. 

2. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan literatur terkait 

pengaruh karakteristik manajer terhadap praktik manajemen laba yang masih 

sangat terbatas di Indonesia. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan dan investor dapat memperhatikan 

reputasi yang dimiliki Direksi ketika memilih atau mengangkat Direksi untuk 

mencegah perilaku menyimpang manajemen dan agar informasi laporan keuangan 

yang disajikan mampu merepresentasikan kondisi ekonomi perusahaan yang 

sesungguhnya. 

 

5.4. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan, sebaiknya ketika mengangkat Direksi tidak hanya melihat 

kemampuan yang dimiliki seperti latar belakang pendidikan atau pengalaman 

bekerja, namun yang lebih penting adalah memperhatikan faktor integritas dan 

reliabilitas atau reputasi calon Direksi. Perusahaan dapat mengangkat seseorang 

yang pernah memiliki rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris karena hasil 

penelitian menunjukkan bahwa reputasi yang diproksi dengan rangkap jabatan 

tersebut terbukti dapat menekan praktik manajemen laba dengan signifikan. Selain 

itu, pemilihan Komisaris Independen juga perlu mempertimbangkan 

kualifikasi/kompetensi yang dimiliki. Sebisa mungkin Komisaris Independen yang 

dipilih adalah mereka yang memiliki pengalaman di bidang bisnis agar dapat 



76 

 

menjalankan tugasnya dalam mengawasi maupun menemukan kesalahan penyajian 

laporan keuangan dengan efektif. 

2. Bagi investor, sebaiknya dalam mengambil keputusan investasi memperhatikan 

reputasi yang dimiliki anggota Direksi agar terhindar dari tindakan manajemen laba 

yang merugikan investor. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengganti proksi dari kemampuan manajerial 

menggunakan ukuran lain yang lebih dapat merepresentasikan kemampuan 

manajer seperti misalnya pengalaman bekerja yang spesifik di bidang keuangan 

dan sertifikasi profesional yang dimiliki manajer. Peneliti juga dapat 

mengklasifikasikan pemegang saham mayoritas yang merupakan pihak eksternal 

dan internal untuk menguji efektivitas fungsi pengawasan di antara keduanya. 

Selain itu, terkait keberadaan Komisaris Independen, peneliti dapat memfokuskan 

untuk menguji pengaruh latar belakang pendidikan/pengalaman bisnis Komisaris 

Independen daripada banyaknya (proporsi) Komisaris Independen saja. Dan yang 

terakhir, penambahan variabel independen lain seperti misalnya kompleksitas 

perusahaan juga dapat dilakukan untuk memperoleh hasil regresi yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


