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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

profitabilitas dan leverage terhadap manajemen laba. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data sekunder dan pemilihan sampel dengan metode 

purposive sampling. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan variabel profitabilitas yang diukur dengan 

ROA menunjukkan sig sebesar 0.000 lebih kecil daripada nilai tingkat 

kesalahan (α) yaitu 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

profitabilitas memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.  

2. Hasil penelitian menunjukkan variabel leverage yang diukur dengan DER 

menunjukkan sig sebesar 0.099 lebih besar daripada nilai tingkat 

kesalahan (α) yaitu 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen 

laba 

3. Hasil penelitian menunjukkan sig sebesar 0.000 < α 0.05. Berdasarkan 

nilai sig tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas 

dan leverage secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian yang perlu diungkapkan agar 

penelitian di masa mendatang dapat dilakukan lebih baik. 

1. Tidak semua sampel perusahaan didapatkan oleh peneliti. Hal ini 

dikarenakan peneliti kesulitan dalam memperoleh data laporan tahunan 

perusahaan sektor pertambangan secara lengkap. Masih banyak 

perusahaan yang tidak mencantumkan laporan tahunannya pada situs 

resmi perusahaan-perusahaan maupun tercantum di situs idx.  

2. Peneliti meneliti variabel profitabilitas hanya dengan menggunakan ROA 

saja dan variabel leverage hanya diukur dengan menggunakan rasio DER 

saja, karena adanya keterbatasan waktu. 

3. Peneliti seharusnya menambah variabel yang lebih banyak agar dapat 

memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

atau manajemen laba 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

memberikan saran bagi: 

1. Peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah 

variabel independen seperti ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, 

kebijakan dividen, growth, dan kompensasi. Dalam penelitian ini juga, 

hanya mengambil sampel dari perusahaan sektor pertambangan dengan 

periode 2015-2017 saja, maka peneliti selanjutnya dapat menambah 



PENUTUP |      70 

 

Universitas Kristen Maranatha 
 

sektor-sektor perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

seperti perbankan, manufaktur, properti, dan lain sebagainya.  

2. Pemerintah 

Dikarenakan manajemen laba dapat bertujuan untuk mengurangi 

kewajiban perpajakan perusaahaan, maka pihak perusahaan dalam 

kepentingannya terhadap pemerintah akan melakukan praktik manajemen 

laba dengan cenderung meminimumkan laba perusahaan. Perusahaan 

akan mengurangi laba yang dilaporkannya kepada pemerintah karena 

adanya tekanan publik sehingga lebih baik pemerintah dapat menetapkan 

peraturan yang lebih ketat bagi perusahaan.  

3. Perusahaan 

Perusahaan lebih baik meningkatkan pendanaan dengan 

penambahan modalnya untuk mengurangi adanya praktik manajemen 

laba perusahaan. Serta pihak perusahaan dalam pengambilan keputusan 

yang dilakukan dapat memberikan informasi laba yang lebih akurat dan 

tidak melakukan praktik manajemen laba sehingga tidak merugikan pihak 

eksternal dan internal yang membutuhkan informasi keuangan 

perusahaan. 

4. Investor 

Manajemen laba dapat kita ketahui merupakan tindakan yang tidak 

dapat dihindarkan karena laba perusahaan disusun berdasarkan norma 

atau standar akuntansi keuangan. Sebaiknya para investor dapat berhati-

hati lagi dalam mengambil keputusan bisnis, investor sebaiknya tidak 
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hanya memperhatikan pada informasi laba perusahaan, tetapi juga 

memperhatikan informasi keuangan. 

 


