
 

 

 
 
 
 

BAB V 
 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
 

 

5.1 Simpulan 
 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah di uji tentang leverage, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2013-2017. 

Setelah melakukan beberapa analisis, maka hasil penelitian berdasarkan 

rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 
1. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal 

ini berarti bahwa tingginya tingkat hutang yang dimiliki perusahaan akan 

mempengaruhi manajer dalam melakukan manajemen laba agar terhindar 

dari pelanggaran kontrak hutang dan risiko-risiko biaya yang lebih besar 

dengan menggunakan pola maksimalisasi laba. 

 
2. Profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen 

laba. Hal ini dikarenakan profit perusahaan yang mengalami kenaikan atau 

penurunan (fluktuatif) pada periode tertentu membuat perusahaan akan 

lebih berhati-hati dalam hal pelaporan keuangan dan tidak akan 

mempengaruhi manajemen dalam melakukan manajemen laba . 

 
3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini dikarenakan baik untuk perusahaan besar maupun 

kecil keduanya mempunyai kepentingan yang sama untuk memperlihatkan 

kondisi yang sebenarnya terhadap pemegang saham dan ukuran tidak 

menjadi alasan besar kecilnya manajemen laba yang terjadi dalam 
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4. perusahaan serta semakin besar perusahaan yang diukur dengan total aset 

maka tidak akan mempengaruhi manajemen untuk melakukan tindakan 

manajemen laba. 
 

5.2 Keterbatasan Peneltian 
 

Dalam proses penelitian ini masih terdapat sejumlah keterbatasan yang 

ada, yaitu: 

 
1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mengacu 

pada rasio-rasio keuangan saja, sehingga memungkinkan penelitian ini 

terbatas pada jumlah prediktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 
2. Menambah variabel independen di luar model penelitian ini agar dapat 

diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi manajemen laba. 

 
3. Jumlah sampel yang dijadikan sebagai objek penelitian hanya perusahaan 

sektor manufaktur, sehingga tidak mencakup semua hasil temuan untuk 

seluruh perusahaan publik. 
 

5.3 Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan 

penelitian maka diajukan saran, sebagai berikut: 

 
1. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti selanjutnya dapat melakukan 

pengujian kembali dengan periode waktu yang berbeda dan menambahkan 

variabel independen lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi 

manajemen laba untuk memperkaya penelitian. 
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2. Berdasarkan hasil penelitian, untuk investor sebaiknya lebih berhati-hati 

dalam menanamkan modal yang dimilikinya. 

 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penggunaan sampel 

agar hasil penelitian dapat digeneralisasi, seperti menggunakan seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 

berbagai macam sektor disertai dengan rentang waktu penelitian yang lebih 

panjang. 

 


