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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 

hasil perhitungan diperoleh 11 perusahaan yang melakukan dan 8 perusahaan 

yang tidak melakukan earnings management. Dan hasil dari uji independent 

samples t-test untuk komponen kualitas laba pada tingkat signifikansi 5% 

diperoleh Sig. dari equal variances assumed  0,464. Probabilitas > 0,05, berarti 

bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas laba antara perusahaan yang melakukan 

dana tidak melakukan earnings management. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama dan 

menyatakan bahwa terdapat perusahaan yang terindikasi melakukan praktik 

earnings management di Bursa Efek Jakarta. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan analisis pada penelitian ini, maka ada beberapa saran 

yang bisa dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang akan mengkaji ulang atau 

memperdalam bahasan mengenai earnings management di masa yang akan 

datang, yaitu: 

1. Bagi manajemen perusahaan 

Pihak manajemen seharusnya tidak melakukan praktik manajemen 

labauntuk memperoleh persepsi yang lebih baik terhadap citra perusahaan. 

Hendaknya manajemen benar-benar memberikan sinyal-sinyal yang positif 

kepada investor baik dari sisi laporan keuangannya maupun dari sisi 

kualitas serta kinerja perusahaan di mata investor dan masyarakat. Dengan 

pengungkapan secara wajar apa adanya dalam laporan keuangan akan 

menjadi sumber informasi bagi investor untuk melakukan investasi tentang 

nilai atau value perusahaan mereka.  
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2. Bagi investor 

Dalam mengambil keputusan sebaiknya investor juga memperhatikan 

secara cermat kewajaran dari nilai pendapatan yang dilaporkan oleh issuer, 

apakah benar-benar dari kinerja perusahaan yang baik ataukah hanya 

motivasi manajemen untuk meningkatkan performance atau kinerja 

perusahaan lewat manajemen laba. 

 

3. BAPEPAM 

BAPEPAM harus meningkatkan usaha dalam mengarahkan pasar modal 

Indonesia menjadi lebih efisien, dengan memberikan regulator yang 

menjamin seluruh informasi yang diperlukan oleh investor tersedia di 

pasar secara luas, misalnya dengan mengharuskan pengungkapan 

informasi yang penting oleh emiten. Informasi yang tersedia saja tidak 

dapat membuat pasar efisien secara keputusan, maka pendidikan 

merupakan hal yang mutlak untuk diberikan BAPEPAM agar pelaku pasar 

menjadi canggih (sophisticated) 

 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang srupa, dapat: 

 Memperluas data penelitian yang akan digunakan, baik dari jumlah 

sampel yang akan diteliti maupun memperluas rentang waktu 

pengamatan ketika akan menghitung cummulative abnormal return, 

agar hasil pengamatan menjadi lebih akurat dan menggambarkan 

kondisi yang sebenarnya. 

 Mencari alternatif model lain dalam mengukur kualitas laba, yang 

dapat diberlakukan sekaligus pada efisiensi pasar yang berbeda-beda. 

 Penelitian berikutnya juga dapat mulai mengembangkan fokus 

perhatian pada topik penggunaan instrumen keuangan serta kebijakan-

kebijakan akuntansi untuk me-manage laba di Indonesia. 

 


