BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah
dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan analisis regresi linear
berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kualitas Audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen
laba pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan yang laporan keuangannya
di audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) Big Four maka semakin kecil
kemungkinan adanya manajemen laba, karena ukuran kantor auditor yang
lebih besar akan mempertahankan indepedensi dan reputasinya sebagai
penyedia layanan jaminan kualitas audit. Dengan kata lain, kualitas audit
yang lebih tinggi berfungsi sebagai alat yang efektif untuk membatasi
praktik manajemen laba karena reputasi klien akan rusak jika terdeteksi
salah saji dalam pelaporan keuangan. Karena aduditor lebih berhati-hati dan
tetap menjalankan kinerjanya sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Ukuran perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap manajemen laba
perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar
pula tindakan manajemen laba. Atau dapat dikatakan bahwa semakin
besarnya ukuran perusahaan maka akan memanipulasi labanya dengan cara
mempertahankan dan meningkatkan jumlah asetnya untuk menarik para
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investor atau pemegang saham karena perusahaan yang lebih besar dengan
lebih banyak tekanan pasar modal, kekuatan penagihan yang lebih besar
serta berada dibawah tekanan besar untuk memenuhi harapan para investor,
lebih mungkin untuk mengelola pendapatan daripada perusahaan kecil.
3. Profitabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap manajemen
laba di perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan,
manajemen tidak akan cenderung melakukan manajemen laba karena
perusahaan yang memiliki laba tinggi, akan menarik sorotan publik. Jadi
perusahaan kemungkinan berusaha mencegah tindakan dengan mengurangi
kredibilitas perusahaan yang akan membahayakan reputasi perusahaaan.
5.2 Saran
1. Pihak eksternal diharapkan tetap mempertahankan indepedensinya
terhadap perusahaan yang diaudit. Dan menjaga reputasi kantor audit,
karena semakin besar ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) maka tingkat
indepedensinya harus semakin tinggi. Dan tidak melakukan tindakan
manajemen laba.
2. Melihat hasil temuan yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh
positif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti, semakin tinggi laba yang
diperoleh maka akan semakin baik dan menarik bagi para investor,
sehingga sangat buruk bagi para investor karena laba yang dimanipulasi
oleh para manajer menyesatkan. Dan bagi pihak manajemen diharapkan
agar laba yang didapat harus disajikan secara tranparansi kepada pihak
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investor. Sehingga investor mengetahui informasi laba serta kinerja suatu
perusahaan dan tidak salah menginvestasikan dananya kepada perusahaan
tersebut. Serta diharapkan dapat menurunkan tindakan manajemen laba.
3. Laba yang didapat oleh perusahaan harus dioptimalkan dan digunakan
untuk kegiatan operasional perusahaan dengan sebaik mungkin dan tetap
mempertahankan
manajemen laba.
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