
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

Setelah melakukan perhitungan dan analisis antara ukuran perusahaan dan 

manajemen laba, maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Perusahaan publik khusunya sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik 

manajemen laba. Hal ini terlihat dari komposisi perusahaan yang 

melakukan manajemen laba. Hasil perhitungan discretionary accruals 

selama periode penelitian diperoleh 53 perusahaan melakukan praktik 

manajemen laba jenis income-increassing dan 47 perusahaan melakukan 

praktik manajemen laba jenis income-decreassing. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan yang 

dinyatakan oleh total log penjualan dengan manajemen laba yang diukur 

menggunakan discretionary accruals. Sedangkan hubungan antara  ukuran 

perusahaan dengan manajemen laba memiliki korelasi yang negatif. 

Sehingga, semakin besar ukuran perusahaan kemungkinan untuk 

melakukan manajemen laba akan semakin kecil begitu pula sebaliknya. 

Sorotan dari berbagai pihak eksternal (publik) terhadap perusahaan yang 

berukuran besar lebih banyak dari perusahaan yang berukuran kecil, 

sehingga gerak-gerik manajemen dalam melakukan manajemen laba akan 

mudah terdeteksi. Atau dengan kata lain, perusahaan yang berukuran lebih 

besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan praktik manajemen laba 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan 

besar dipandang lebih kritis dari pihak luar. 

 

 

 



5.2 KETERBATASAN 

1. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan perusahaan pada kategori 

manufacture saja sebagai sampel sehinga hasil dari penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasi pada jenis perusahaan lain seperti pertambangan, transportasi, 

atau telekomunikasi. Dan hasil penelitian ini tidak dapat mengakomodir 

keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2. Penelitian ini hanya mencari pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik 

manajemen laba, tanpa mengikutsertakan faktor lain yang turut mempengaruhi 

terjadinya manajemen laba. 

3. Lamanya tahun penelitian hanya berkisar 2 tahun yaitu tahun 2006 dan 2007. 

 

 

5.3 SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan: 

1. Para investor agar lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di 

perusahaan-perusahaan dengan tidak melihat kondisi laba suatu perusahaan 

saja, mengingat adanya praktik akuntansi manajemen laba. 

2. Para emiten lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan yang disajikan di 

Bursa Efek Indonesia, agar memenuhi standar yang ada (SAK), tidak hanya 

melihat kepentingan perusahaan semata untuk dilihat baik oleh para investor. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut 

untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan 

yang ada di dalam penelitian ini, diantaranya, Menggunakan model persamaan 

yang berbeda untuk menentukan besarnya Discretionary accruals. Sebagai 

contoh peneliti selanjutnya dapat menggunakan persamaan model modifikasi 

Jones (1991). 

 

 
 


