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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil uji analisis data yang dilakukan terhadap kualitas 

auditor, ukuran perusahaan, manajemen laba dan kinerja perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) prriode 

2014-2017. Berdasarkan uji yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Hipotesis ini dapat diartikan bahwa kualitas auditor yang 

berasal dari KAP big4 dapat dengan mudah mengikuti prosedur audit 

dengan baik, sehingga auditor dapat mendeteksi salah saji dan 

material perusahaan client dengan mudah dan dapat 

dipertanggungjawabkan, yang berarti dalam penelitian ini kualitas 

audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.  

2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. Hipotesis ini dapat diartikan perusahaan dituntut 

untuk menaikan asset perusahaan. Berarti bahwa semakin besar asset 

perusahaan, maka semakin besar pendapatan yang didapatkan, yang 
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berarti dalam penelitian ini ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

3. Manajemen laba berpengaruh negarif dan signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Hipotesis ini dapat diartikan bahwa tindakan manajemen 

untuk menaikan atau menurunkan laba dapat mempengaruhi investor 

dalam mengambil keputusan, sehingga investor dapat salah dalam 

mengambil keputusan, yang berarti dalam penelitian ini manajemen 

laba berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. 

 5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dianjurkan saran 

sebagai berikut : 

1. Variabel kualitas audit yang berasal dari KAP big4 disarankan untuk 

dipertahankan, karena kualitas auditor yang berasal dari KAP big4 

dapat dengan mudah untuk mengikuti prosedur audit dengan baik, 

sehingga auditor dapat mendeteksi salah saji dan material dengan 

mudah, sehingga auditor dapat mendeteksi salah saji dan material 

perusahaan client dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2.  Variabel ukuran perusahaan disarankan untuk dipertahankan, karena 

semakin besar asset perusahaan, maka pendapatan akan semakin besar. 

Perusahaan di tuntut untuk menambah asset perusahaan setiap 

tahunnya, dikarenakan untuk kinerja perusahaan yang lebih baik lagi. 
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3. Variabel manajemen laba disarankan untuk diganti dengan variabel 

lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan seperti nilai perusahaan, 

karena Tindakan manajemen dalam menaikan atau menurunkan laba 

dapat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan, sehingga 

investor bisa salah ambil keputusan dan dapat menurunkan kinerja 

perusahaan. 

4. Objek dalam penelitian ini sebanyak 212 sampel dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Penelitian 

selanjutnya di harapkan memperluas objek penelitian yang diteliti pada 

sektor lain serta memperpanjang priode penelitian.   

 


