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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1.  Diversifikasi Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Earnings 

Management. Hal ini menunjukan bahwa diversifikasi merupakan salah satu 

strategi yang digunakan perusahaan untuk bersaing. Bentuk penerapan 

strategi ini adalah munculnya perusahaan multi-segmen. Penerapan 

mekanisme tata kelola perusahaan yang baik akan membatasi 

kecenderungan diversifikasi yang berlebihan oleh manajemen dan 

meminimalkan biaya keagenan direksi dan manajemen. 

2. Struktur Modal  berpengaruh signifikan terhadap Earnings Management. 

Hal ini menunjukan bahwa apabila tingkat hutang yang tinggi kemungkinan 

dapat mengakibatkan manajemen bertindak melakukan manajemen laba 

untuk mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan pihak 

eksternal lainnya.  

3. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Earnings 

Management. Hal ini menunjukan bahwa melalui mekanisme kepemilikan 

institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan 

oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui 

reaksi pasar atas pengumuman laba. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa 
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investor institusional cenderung berorientasi terhadap laba, yang memicu 

pihak manajemen untuk memenuhi tujuan laba dari para investor. Hal inilah 

yang mendorong pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba. 

4. Setelah dimoderasi oleh variabel Asimetri Informasi diketahui bahwa 

variabel asimetri informasi tidak dapat memoderasi hubungan antara 

diversifikasi perusahaan dengan Earnings Management. Perusahaan yang 

terdiversifikasi bergantung pada informasi yang diberikan dalam laporan 

keuangan perusahaan. Informasi gabungan dari semua segmen diungkapkan 

dalam perusahaan yang terdiversifikasi diungkapkan pada setiap tingkat 

segmen, yang membantu investor untuk mengamati posisi perusahaan yang 

sebenarnya dan juga mengurangi asimetri informasi yang dapat mengarah 

pada manajemen laba. 

5. Hasil uji statistik diketahui bahwa Asimetri Informasi tidak memoderasi 

hubungan antara Struktur Modal terhadap Earnings Management, hal 

tersebut dapat diketahui setelah hasil penelitian dimana nilai thitung < ttabel 

/ sig > 0,05  walaupun dan adanya kenaikan nilai adjusted R2 sebelum dan 

sesudah dimoderasi. namun tidak signifikan. Hal ini menunjukan bahwa 

Asimetri Informasi bukan variabel yang menyebabkan terjadinya earnings 

management dalam perusahaan.  

6. Hasil analisis diketahui bahwa asimetri informasi juga tidak dapat 

memoderasi variabel kepemilikan institusional dalam mempengaruhi 

earnings management, namun justru memperlemah pengaruh kepemilikan 
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institusional terhadap earnings management. Semakin banyak saham yang 

dimiliki oleh pemegang saham institusional, semakin tinggi tingkat 

pengawasan bagi manajer yang membatasi dan juga mengurangi asimetri 

informasi yang dapat mengarah pada manajemen laba. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut :  

1. Karena diversifikasi perusahaan bukan bertujuan untuk melakukan earnings 

management, maka sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan 

diversifikasi usahanya agar dapat mendorong peningkatan profit perusahaan 

2. Dalam pengelolaan perusahaan diharapkan supaya asimetri informasi dapat 

diminimalisirkan agar tercapai good corporate governance  

3. Perusahaan harus mampu mempertahankan struktur modal yang mampu 

memberikan kinerja keuangan yang optimal khususnya kepada pemegang 

saham. 

4. Kepemilikan institusional sangat penting bagi perusahaan karena 

merupakan sumber pendanaan yang potensial, untuk itu perlu terus 

dipertahankan ataupun ditingkatkan. 
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