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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai

pengaruh mekanisme Good Corporate Governance (kepemilikan manajerial,

institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit) terhadap

manajemen laba (earnings management) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014, maka penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan

institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit

memiliki nilai yang fluktiatif. Perubahan juga terjadi karena adanya perubahan stuktur

oeganisasi, kebijakan perusahaan, kondisi ekonomi, lingkungan perusahaan, dan

lainnya

2. Dari pengujian secara simultan yang telah dilakukan kepada seluruh

variabel dari Good Corporate Governance (kepemilikan manajerial, kepemilikan

institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit)

berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia dengan R2 sebesar 0,124258. Hal ini menunjukkan bahwa

kontribusi Kepemilikan Manajerial (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Komisaris

Independen (X3), Ukuran Dewan Komisaris (X4) dan Komite Audit (X5) terhadap Y

adalah sebesar 12,4% sedangkan sisanya sebesar 87,6% merupakan kontribusi faktor-

faktor lain yang tidak masuk dalam model

3. Dari pengujian secara parsial, Good Corporate Governance (kepemilikan

manajerial) memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Good Corporate Governance (kepemilikan

institusional) tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan

BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Good Corporate Governance

(komisaris independen) memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Good Corporate

Governance (ukuran dewan komisaris) tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen
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laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Good

Corporate Governance (komite audit) tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen

laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak

yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menggunakan sampel penelitian yang tidak terbatas hanya di perusahaan

kriteria namun perusahaan lain yg juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia,

Penambahan sektor yang lain untuk mengembangkan penelitian. Penambahan periode

penelitian dapat dilakukan untuk mendukung penelitian. Pengembangan metode

penelitian khususnya mengenai periode pengamatan dapat dikembangkan dalam

periode yang lebih lama, Menggunakan secara lengkap prinsip- prinsip GCG, dengan

lebih mengembangkan indikator-indikator selain yang digunakan dalam penelitian ini,

seperti implementasi GCG di lapangan misalnya tugas dan tanggung jawab dewan

komisaris dan komite audit didalam perusahaan

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan peran manajemen

dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, tugas dari komisaris independen harus lebih

kuat dalam bidang pengawasan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat

tercapai. yang masih memiliki komisaris independen dibawah 30% dari total seluruh

dewan komisaris dapat menambah jumlah tersebut agar komisaris independen dapat

membantu proses pengambilan keputusan dari pihak manajemen dan memberikan

perlindungan kepada pihak pemegang saham dari tindakan manajemen laba.

Perusahaan dapat memaksimalkan keberadaan komite audit agar sistem pengendalian

perusahaan lebih terjaga. Selain itu komite audit membantu fungsi pengawasan

perusahaan dan menjaga kepentingan pemegang saham sehingga manajemen laba

dapat diminimalkan

3. Bagi investor atau pemiliki modal

Bagi pemilik modal diharapkan memperhatikan perusahaan yang telah

melaksanakan Good Corporate Governance secara lebih baik setiap tahunnya dan

kepentingan pemegang saham dapat tercapai


