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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris 

pengaruh adopsi IFRS terhadap manajemen laba dan kondisi tingkat manajemen laba 

antara sebelum dan setelah adopsi IFRS di perusahan sub sektor food and beverages 

yang terdaftar di BEI, dapat disimpulkan hasil penelitian sebeagai berikut: 

1. Pengaruh Adopsi IFRS terhadap Manajemen Laba 

1) Secara Parsial 

Berdasarkan pengujian secara parsial terbukti bahwa adopsi IFRS  

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba 

(discretionary accruals). Di antara keempat variabel kontrol yaitu, 

financial leverage dan market-to-book ratios ditemukan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan, dan size dan institutional investors 

berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti setiap perubahan yang 

terjadi pada adopsi IFRS tidak mempengaruhi manajemen laba 

(discretionary accruals). 

2) Secara Simultan  

Dari hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa adopsi 

IFRS bersama-sama dengan variabel kontrol yaitu, size, financial 

leverage, market-to-book ratios, dan equity holding by institutional 
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investors berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba 

(discretionary accruals). Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan  pada 

variabel independen dan beberapa variabel kontrol secara simultan 

mempengaruhi manajemen laba.   

2. Perbedaan Kondisi Tingkat Manajemen Laba antara Sebelum dan Sesudah 

Adopsi IFRS  

Hasil analisis statistik Uji t-test Paired Two Samples yang dilakukan juga 

menunjukan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan tingkat 

manajemen laba yang signifikan antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS. 

Atau, adopsi IFRS tersebut kurang mempengaruhi kenaikan atau penurunan 

manajemen laba perusahaan.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Santy (2012), dan Lin & Paananen (2006) menunjukan hasil 

bahwa adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan tidak ada 

perbedaan manajemen laba yang signifikan antara sebelum adopsi IFRS dan setelah 

adopsi IFRS. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:  
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1. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang 

bergerak dalam sektor industri food & beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk tahun 2010 - 2013. 

2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel adopsi IFRS terhadap 

manajemen laba dan beberapa variabel kontrol yaitu, ukururan perusahaan 

(size), financial leverage, market-to-book ratios, dan equity holding by 

institutional investors. Masih banyak kemungkinan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap manajemen laba di samping variabel di dalam 

penelitian ini. Contohnya seperti kualitas audit, struktur kepemilikan, asimetri 

informasi yang mungkin berpengaruh juga terhadap manajemen laba. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat  

menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan,yaitu :  

1. Bagi Perusahaan  

Disarankan agar perusahaan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan 

aktivitas perusahaan agar dapat mengurangi praktik manajemen laba sehingga 

perusahaan dapat menunjukan kinerjanya secara wajar. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan akuntansi 

keuangan, khususnya mengenai pengaruh adopsi IFRS terhadap manajemen 

laba. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas lingkup 

penelitiannya, yaitu: 

1) Melakukan penelitian pada sektor perusahaan yang berbeda dan 

menambah tahun penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang mungkin 

berbeda agar menambah wawasan peneliti sendiri dan pembaca. 

2) Melakukan penelitian dengan menggunakan indikator lain agar 

memperoleh gambaran variabel lain yang dapat mempengaruhi 

manajemen laba.  

 


