
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh 

yang signifikan praktik manajemen laba terhadap reaksi pasar. Praktik manajemen 

laba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menaikkan pelaporan laba 

(income increasing) dan menurunkan pelaporan laba (income decreasing). 

Sedangkan reaksi pasar yang dimaksud adalah reaksi dari pasar yang tercermin 

pada perubahan harga sekuritas emiten yang bersangkutan. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan-

perusahaan manufaktur yang tergolong ke dalam LQ45 selama tahun 2006-2007, 

sebagaimana perhitungannya telah diuraikan dalam bab IV, maka kesimpulan 

yang didapat yaitu bahwa praktik manajemen laba tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap reaksi pasar. Hal ini kemungkinan disebabkan: 

1. Praktik manajemen laba income increasing dan income decreasing yang terjadi 

sangat kecil sehingga pengaruhnya terhadap reaksi pasar relatif tidak signifikan. 

Hal ini didukung oleh perhitungan sebelumnya yang menghasilkan rata-rata nilai 

discretionary accrual perusahaan sampel ialah 0.0182, artinya bahwa rata-rata 

perusahaan hanya melakukan praktik manajemen laba sebesar 1,8% dari nilai  

laba sesungguhnya. 

2. Ada hal-hal lain yang lebih berpengaruh terhadap reaksi pasar dibandingkan 

dengan informasi saldo laba perusahaan, misalnya pengumuman dividen, susunan 

direksi, hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, kebijakan pemerintah, politik, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kondisi perekonomian secara makro dan global, serta yang lainnya. Hal ini juga 

didukung dengan hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,026 yang 

berarti bahwa praktik manajemen laba (income increasing dan income 

decreasing) hanya berpengaruh 2,6% saja terhadap reaksi pasar, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh hal-hal selain itu. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Citra Kharisma Utami (2008). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh negatif antara manajemen laba terhadap tingkat pengungkapan 

laporan keuangan. Semakin tinggi praktik manajemen laba, cenderung semakin 

sedikit tingkat pengungkapan yang dilaporkan oleh perusahaan. Sedangkan hasil 

penelitian yang dilakukan penulis berkesimpulan bahwa semakin tinggi praktik 

manajemen laba maka reaksi pasar yang dihasilkan akan semakin rendah.  

Berdasarkan kedua penelitian diatas, kita dapat mengambil kesimpulan 

bahwa semakin meningkatnya praktik manajemen laba akan menurunkan 

pengungkapan yang dilaporkan perusahaan, dan karena tingkat pengungkapan 

laporan keuangan rendah maka reaksi yang dihasilkan oleh pasar pun cenderung 

ikut menurun. 

 

5.2 Saran 

 Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan pengetahuan yang dimiliki, 

penulis menyadari bahwa kesimpulan yang diambil pada penelitian ini masih 

membutuhkan penelitian lebih lanjut lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

memuaskan. Berikut ini saran-saran yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak 

yang ingin melakukan penelitian lanjutan: 

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode 

pengambilan sampel selain purposive sampling, yang dapat 

memberikan probabilitas terpilihnya sampel secara merata atas 

populasi yang diambil. Misalnya metode stratified sampling, yang 

mana akan memberikan kesempatan (probabilitas) yang sama atas 

terpilihnya sampel untuk menjadi objek penelitian. 

5. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada emiten sektor 

manufaktur yang termasuk ke dalam LQ 45. Oleh karena itu 

diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan 

sampel untuk semua kategori dan sektor yang ada di Bursa Efek 

Indonesia. 

Penelitian ini hanya mengunakan periode pengamatan selama 2 (dua) 

tahun, untuk penelitian selanjutnya diharap untuk 

memperpanjang periode pengamatan sehingga validitas 

hasil penelitian dapat lebih kuat. 

 

 

 

 

 

 

 


