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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh manajemen laba 

(earnings management) yang diproksikan oleh discretionary accruals (DTACt) 

terhadap return saham yang diproksikan oleh abnormal return (AR) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Manajemen Laba (Earnings Management) 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 65 perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian, seluruh perusahaan terdapat indikasi melakukan praktik 

manajemen laba dengan cara menaikkan laba maupun menurunkan laba. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai discretionary accruals positif bagi 

perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan laba 

dan nilai discretionary accruals negatif bagi perusahaan yang melakukan 

manajemen laba dengan cara menurunkan laba. Dari hasil tersebut, dapat 

diketahui bahwa dari 65 perusahaan yang menjadi sampel penelitian, 19 

perusahaan memiliki discretionary accruals negatif yang artinya 

perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba 

sedangkan 46 perusahaan lainnya memiliki discretionary accruals positif 
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yang artinya perushaan melakukan manajemen laba dengan cara 

menaikkan laba. 

Dalam penelitian ini, nilai discretionary accruals diasumsikan 

sebagai angka mutlak karena nilai discretionary accruals positif atau 

negatif telah mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan 

manajemen laba dan yang membedakkan hanya pola manajemen laba yang 

dilakukannya.  

2. Return Saham 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 65 perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian selama 11 hari pengamatan. Perusahaan yang memiliki 

abnormal return positif, artinya investor akan mendapatkan keuntungan 

atas investasinya. Sedangkan perusahaan yang memiliki abnormal negatif, 

artinya investor akan mendapatkan kerugian atas investasinya. Dari hasil 

penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa dari 65 perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian, 39 perusahaan memiliki abnormal return 

positif yang artinya investor mendapatkan keuntungan atas investasinya 

sedangkan 26 perusahaan memiliki abnormal return negatif yang artinya 

investor mendapatkan kerugian atas investasinya. 
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3. Pengaruh Manajemen Laba (Earnings Management) Terhadap Return 

Saham 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi sederhana diketahui 

bahwa manajemen laba yang diproksikan dengan discretionary accruals 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap return saham yang 

diproksikan dengan abnormal return pada kelompok perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. 

Artinya semakin tinggi suatu perusahaan melakukan tindakan manajemen 

laba, baik dengan cara menaikkan maupun menurunkan laba, maka return 

saham yang akan diterima investor akan semakin rendah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba 

memberikan saran untuk dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan lain, antara lain: 

1. Bagi Emiten 

Diharapkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit 

dengan tepat waktu, sehingga laporan keuangan tersebut dapat lebih 

terpercaya, terlebih lagi oleh para investor.  

2. Bagi Investor 

Diharapkan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan analisis sebelum 

menanamkan modalnya, terlebih lagi dalam menganalisis informasi laba 

yang terkandung dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh 
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perusahaan karena kemungkinan nilai laba yang disajikan dalam laporan 

keuangan bukanlah nilai yang sebenarnya.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Apabila tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih mendalam, penulis 

memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

penelitian lanjutan. Peneliti selanjutnya bisa menambah variabel lainnya 

selain manajemen laba, misalnya ukuran perusahaan, rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, kualitas audit, maupun faktor lainnya.  

 

 




