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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka

diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Jadi

semakin tinggi profitabilitas, maka akan semakin tinggi pula manajemen

laba.

2. Kompensasi bonus berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen

laba. Jadi semakin tinggi kompensasi bonus, maka akan semakin tinggi

pula manajemen laba.

3. Profitabilitas dan kompensasi bonus berpengaruh terhadap manajemen

laba. Jadi semakin tinggi profitabilitas dan kompensasi bonus, maka akan

semakin tinggi pula manajemen laba.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukan masih terdapat

beberapa kelemahan yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai

berikut :

1. Terkait hasil penelitian pada perusahaan jasa sub sektor bank yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2016 bahwa nilai

profitabilitas yang cenderung rendah dan stabil, kompensasi bonus yang

cenderung fluktuatif, dan manajemen laba nilai yang cenderung fluktutaif.
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2. Faktor-faktor yang digunakan dalam memprediksi manajemen laba dalam

penelitian ini hanya terbatas pada indikator kinerja keuangan yaitu

profitabilitas dan kompensasi bonus. Tidak menggunakan indikator

keuangan lainnya seperti leverage, asimetri informasi, ukuran perusahaan,

kepemilikan manajerial, dan lainnya.

3. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan di sektor perbankan

sehingga kurang bisa menggambarkan secara luas mengenai kemungkinan

adanya indikasi praktik manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI).

5.3. Saran

Berdasarkan kelemahan yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini,

maka penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat

menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang

dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu

sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan Sektor Perbankan

a. Meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan meningkatkan kinerja

manajemen perusahaan dalam meningkatkan penyaluran kredit,

menurunkan rasio jumlah kredit yang bermasalah yang ada di

perusahaan bank, serta meminimalisir biaya operasional perusahaan.

Selain itu, perusahaan juga tetap perlu memperhatikan berbagai faktor

eksternal (faktor makro diantaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, kurs
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rupiah, dan lainnya) yang mungkin dapat mempengaruhi kebijakan

penjualan perusahaan.

b. Meningkatkan kompensasi bonus dengan meningkatkan kinerja

manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan secara

efektif dan efisien dalam mencapai target yang ditentukan stakeholder

guna mendapat kompensasi bonus yang lebih tinggi.

c. Meminimalisir adanya praktik manajemen laba dengan meningkatkan

pengawasan internal pemegang saham atas kinerja manajemen,

meningkatkan kinerja auditor internal dalam melakukan pemeriksaan

internal, dan menggunakan jasa akuntan publik independen untuk

menguji kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Investor

Calon investor disarankan sebelum berinvestasi, diharapkan dapat

menganalisis kinerja keuangan dan manajemen perusahaan terlebih dahulu

bahan pertimbangan dalam pengambilan apakah dalam laporan keuangan

yang disajikan terdapat indikasi praktik manajemen laba atau tidak, hal

tersebut untuk menentukan keputusan investasi yang tepat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Disarankan untuk peneniliti selanjutnya untuk tidak terpaku hanya pada

variabel yang ada dalam penelitian ini, namun dapat menambahkan

variabel lainnya diluar penelitian ini yang sekiranya memiliki pengaruh

terhadap manajemen laba, seperti halnya leverage, asimetri informasi,

ukuran perusahaan, kepemlikan manajerial, dan lainnya.
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b. Disarankan untuk peneniliti selanjutnya dapat menggunakan subjek

penelitian seperti perusahaan di sektor lainnya seperti manufaktur atau

seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta

disarankan untuk peneliti selanjutnya disarankan agar selalu

menggunakan periode penelitian dengan tahun terbaru. Hal-hal tersebut

dimaksudkan agar memberikan gambaran yang luas dan terkini

mengenai indikasi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan.
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