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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan fenomena, teori dan hasil pembahasan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan: 

1. Asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Masih 

adanya praktik manajemen laba disebabkan oleh hubungan kontraktual yang 

tidak efisien yang mendorong manajer bila memungkinkan hanya akan 

mengirimkan sinyal yang berdampak positif saja untuk memaksimalkan 

insentif bagi dirinya dan meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap biaya modal ekuitas. Belum 

optimalnya biaya modal ekuitas yang diterima investor disebabkan oleh 

tingkat return yang diharapkan lebih rendah dibandingkan resiko yang 

diterimanya akibat manajemen laba.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat disarankan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Prilaku oportunistik manajer dapat diredam dengan adanya perjanjian 

kontraktual yang lebih baik. Salah satu alternatif untuk mengurangi akibat 

konflik kepentingan adalah dengan diterapkannya fungsi pengawasan baik
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 langsung maupun tidak langsung, serta opsi program kepemilikan saham oleh 

karyawan (Employee Stock Ownership Program, ESOP/MSOP).  

2. Perusahaan bila memungkinkan sebaiknya menggunakan jasa penilai publik 

agar pada saat memerlukan judgment atas unsur-unsur laporan keuangan 

hasilnya lebih fair. Peningkatan pengawasan melalui fungsi komite audit 

maupun auditor eksternal juga diharapkan dapat mengurangi dorongan 

manajer untuk melakukan manajemen laba sehingga investor akan merespon 

besaran laba sebagai sinyal positif yang berdampak pada biaya modal ekuitas.  

3. Variabel independen asimetri informasi pada penelitian ini hanya didasarkan 

pada pendekatan mikrostruktur, yaitu volume perdagangan, harga penutupan, 

standar deviasi return, dan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran 

perusahaan dan debt to equity ratio. Agar memperoleh hasil yang lebih 

komperhensif di masa mendatang dalam penelitian selanjutnya dengan 

memperluas variabel misalnya, kepemilikan managerial atau institusional, 

growth, volatilitas laba, dan sebagainya. Untuk variabel biaya modal ekuitas 

peneliti selanjutnya memperluas estimasi model laba dengan menggunakan 

analyst forecast. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai 

prilaku oportunistik manajer dalam penyampaian informasi terkait laporan 

keuangan perusahaan yang sekiranya mungkin akan mendorong praktik 

manajemen laba, serta perhitungan biaya ekuitas dengan menggunakan 

metode forecast pada model laba.  
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5. Keterbatasan penelitian seputar sektor industri manufaktur dan jangka waktu 

penelitian yang terbatas maka peneliti selanjutnya dapat memperluas jangka 

waktu dan membandingkan dengan sektor industri yang berbeda. 


