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1 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5. 1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

asimetri informasi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap earnings 

management pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013, dapat disimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Asimetri informasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap earnings management. Hal ini berarti setiap perubahan yang 

terjadi pada asimetri informasi tidak mempengaruhi earnings 

management. 

2. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap earnings 

management. Hal ini berarti setiap perubahan yang terjadi pada 

profitabilitas berbanding terbalik terhadap earnings management. Jadi, 

ketika profitabilitas mengalami peningkatan maka earnings 

management pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi akan mengalami penurunan ataupun sebaliknya. 

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap earnings management. Hal ini berarti setiap perubahan yang 

terjadi pada ukuran perusahaan tidak mempengaruhi earnings 

management. 
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4. Asimetri informasi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap earnings management. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perubahan pada seluruh variabel independen 

secara simultan akan mempengaruhi earnings management. 

Kemampuan variabel independen menjelaskan earnings management 

dengan menggunakan R-square sebesar 15,9% Sedangkan (1-R 

Square) 84,1% sisanya merupakan pengaruh yang diberikan oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam peneltian ini. 

 

5. 2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Disarankan agar perusahaan lebih efektif dan efisien dalam 

menjalankan aktivitas perusahaan agar dapat mengurangi praktik 

earnings management sehingga perusahaan dapat menunjukkan 

kinerjanya secara wajar. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa earnings management dapat 

dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas. Oleh karena itu, disarankan agar 

mempertimbangkan tingkat profitabilitas dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Bagi Akademisi 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

akuntansi keuangan, khususnya mengenai pengaruh asimetri informasi, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap earnings management. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas 

lingkup penelitiannnya, yaitu : 

A. Melakukan penelitian pada sektor perusahaan yang berbeda dan 

menambah tahun penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang 

mungkin berbeda agar menambah wawasan peneliti sendiri dan 

pembaca. 

B. Melakukan penelitian dengan menggunakan indikator lain agar 

memperoleh gambaran mengenai variabel lain yang dapat 

mempengaruhi earnings management. 

C. Menambah faktor eksternal yang diduga mempengaruhi praktik 

earnings management, seperti inflasi dan diberlakukannya standar 

akuntansi keuangan yang baru. Hal ini didasarkan pada tingkat R-

Square sebesar 15,9% . Hal ini berarti terdapat 84,1% variabel 

informasi lain yang mempengaruhi earnings management. 

 

 

 

 

 


