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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap earnings 

management pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014. Koefisien regresi yang positif dari leverage 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat leverage (DAR) yang dimiliki 

perusahaan, maka manajer akan melakukan earnings management dengan 

pola menaikkan laba perusahaan, agar terhindar dari pelanggaran kontrak 

utang sekaligus mempermudah perusahaan memperoleh pinjaman dari 

kreditur. 

2. Secara parsial earnings power berpengaruh signifikan terhadap earnings 

management pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014. Koefisien regresi yang positif menunjukkan 

bahwa semakin tinggi earnings power (NPM) yang dimiliki perusahaan 

maka kemungkinan manajer melakukan earnings management pun akan 

tinggi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam pola, seperti 

income minimization maupun income maximization. Earnings 

management dilakukan semata-mata hanya untuk mempercantik laporan 
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keuangan terutama dalam hal ini adalah laba. Laba sangat berpengaruh 

pada besarnya NPM. 

3. Secara parsial free cash flow berpengaruh negatif signifikan terhadap 

earnings management pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2014. Koefisien regresi yang negatif 

menunjukkan bahwa semakin tinggi free cash flow yang dimiliki 

perusahaan maka praktik earnings management justru menurun. Namun 

sebaliknya, apabila perusahaan mengalami defisit free cash flow maka 

praktik earnings management justru meningkat. Dalam hal ini bisa saja 

manajemen memanipulasi laba sedemikian rupa sehingga perusahaan 

terlihat memiliki surplus free cash flow. Namun pada kenyataannya tidak 

seperti itu. Hal tersebut dilakukan perusahaan semata-mata hanya untuk 

memperlihatkan kepada para investor bahwa perusahaan memiliki arus kas 

lebih. Arus kas lebih yang dimiliki perusahaan bisa digunakan untuk 

investasi pada proyek yang menguntungkan bagi para investor untuk 

tujuan menyeimbangkan bunga para investor dan menaikkan 

kesejahteraannya. 

4. Secara simultan leverage, earnings power, dan free cash flow berpengaruh 

tetapi tidak signifikan terhadap earnings management pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-

2014. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat leverage, earnings power, dan 

free cash flow secara bersama-sama atau simultan dapat memicu 
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timbulnya praktik earnings management pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk 

peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji variabel lain yang diduga 

memengaruhi earnungs management, seperti ukuran perusahaan, kompensasi 

bonus, GCG dan struktur kepemilikan, political cost hypothesis serta 

perubahan CEO dan melengkapi penelitian dengan menambahkan unsur 

forecasting atau peramalan terkait faktor yang berpengaruh terhadap earnings 

management. Di samping itu diharapkan untuk menambah periode tahun 

penelitian dan juga menggunakan jenis perusahaan berbeda dari penelitian ini 

yakni menggunakan perusahaan sektor utama atau sektor jasa yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

b. Bagi Para Investor 

Sebaiknya para investor memperhatikan leverage, earnings power, dan 

free cash flow perusahaan untuk mengetahui adanya indikasi earnings 

management sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. 

 


