
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh manajemen 

laba terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Manajemen Laba 

Adanya dorongan motivasi berupa pemberian insentif kepada manajemen 

telah membuat manajemen berupaya untuk menunjukan aktivitas atau 

kegiatan yang baik untuk mencapai target kinerja. Hal ini dapat 

mendorong manajemen untuk memilih dan menggunakan metode 

akuntansi yang dapat memberikan informasi laba yang lebih baik bagi 

perusahaan. Dari hasil perhitungan discretionary accrual yang digunakan 

sebagai indikator untuk menentukan manajemen laba oleh suatu 

perusahaan terhadap 20 perusahaan manufaktur yang melakukan 

manajemen laba pada tahun 2007 dan 2008. Manajemen laba dilakukan 

dengan cara menaikan laba, yang dapat dilihat dari nilai discretionary 

accruals yang positif, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai 

discretionary accruals negatif mengindikasikan perusahaan melakukan 

manajemen laba dengan cara menurunkan laba. Dalam penelitian ini nilai 

discretionary accruals di asumsikan sebagai angka mutlak. Karena nilai 

discretionary accruals positif atau negatif telah mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut telah melakukan manajemen laba dan yang 

membedakan hanya pola manajemen laba yang dilakukannya. Nilai rata-

rata discretionary accruals adalah sebesar 0.0197, dengan nilai tertinggi 

0.263991, dan nilai terendah -0,13668.   



2. Pengungkapan Laporan Keuangan 

Pengungkapan laporan keuangan merupakan sumber yang dapat 

digunakan oleh investor atau pihak yang berkepentingan lainnya untuk 

melakukan pengambilan keputusan. Pengungkapan dikelompokan menjadi 

pengungkapan wajib (mandatory) dan pengungkapan sukarela (voluntary). 

Penelitian berfokus kepada pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh 

perusahaan. Hal ini mengasumsikan bahwa pengungkapan yang 

diwajibkan telah ditaati oleh perusahaan. Indeks pengungkapan 

(disclosure index) untuk mengukur tingkat pengungkapan sukarela 

menggunakan indeks pengungkapan Botosan (1997). Dari skor 

pengungkapan maksimal sebesar 75, hasil penelitian memperoleh nilai 

rata-rata pengungkapan sebesar 53.866, dengan nilai tertinggi 62.67, dan 

nilai terendah sebesar 42.67.  

3. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan 

Keuangan.  

Praktik manajemen laba dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi 

ynag dilakukan oleh manajemen. Asimetri informasi dapat diatasi dengan 

besarnya tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, 

dengan demikian peluang manajemen untuk melakukan manajemen laba 

semakin kecil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada 

20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2007 sampai dengan 2008 serta didukung oleh teori-teori yang 

melandasinya, hasil perhitungan yang diuraikan pada bab IV, dan dengan 

hipotesis awal dari penelitan ini, penulis menyimpulkan terdapat pengaruh 

negatif antara manajemen laba terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan. Besarnya pengaruh antara manajemen laba dengan tingkat 

pengungkapan tersebut sebesar 10.2% yang berarti memiliki pengaruh 



yang sangat rendah, sedangkan 89.8% lainnya dipengaruhi oleh faktor 

lainnya. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

yang melakukan manajemen laba cenderung melakukan pengungkapan 

yang sedikit, sebaliknya apabila pengungkapannya tinggi maka 

manajemen laba yang dilakukannya akan semakin kecil.  

5.2 Saran 

Karena keterbatasan waktu, referensi dan pengetahuan yang dimiliki, 

penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Oleh karena itu penelitian selanjutnya yang berkepentingan dengan penelitian ini 

di masa yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan 

yang ada dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Peneliti memperbanyak sampel penelitian yang lebih banyak dari 20 

sampel perusahaan dan menggunakan periode yang lebih panjang dari 2 

tahun, sehingga mendapatkan hasil yang lebih kuat. 

2. Melakukan penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan industri 

selain manufaktur misalnya jasa, retail, dan lain-lain. 

3. Dalam mengukur indeks pengungkapan perlu mempertimbangkan apakah 

item yang diungkapkan relevan dalam mempengaruhi pengambilan 

keputusan dan dalam menjelaskan laporan keuangan perusahaan.          


