
K E S I M P U L A N  D A N  S A R A N  | 88 

 

Universitas Kristen Maranatha 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti pada PT. Bank 

Central Asia Tbk. Jakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Mekanisme Good Corporate Governance  secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Manajemen Laba . hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung variabel 

Mekanisme Good Corporate Governance  adalah 2.391. Karena t hitung (2.391) > t 

tabel (2.306) maka Ho ditolak. Mekanisme good corporate governance memberikan 

kontribusi pengaruh sebesar 36,9%. 

b. Independensi Internal auditor  secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Manajemen Laba. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung variabel 

Independensi Auditor Internal  adalah 2.344. Karena t hitung (2.344) > t tabel (2.306) 

maka Ho ditolak. Independensi auditor internal memberikan kontribusi pengaruh 

sebesar 35,9%.  

c. Mekanisme Good Corporate Governance dan Independensi Auditor Internal secara 

simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Manajemen Laba. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai F hitung sebesar 10.741. Karena nilai F hitung (10.741) > F tabel 

(4.459), maka Ho ditolak. Mekanisme good corporate governance dan independensi 

internal memberikan kontribusi pengaruh 72,9%, sedangkan sisanya sebesar 27,1% 

merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini maka dapat diberikan beberapa saran untuk meningkatkan 

mutu penelitian selanjutnya: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Menambah metode penelitian menjadi lebih panjang agar efek dari mekanisme good 

corporate governance dapat lebih dirasakan dalam mengurangi manajemen laba di 

perusahaan. 

 Menambah jumlah sampel perusahaan, sehingga perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian menjadi lebih banyak dan lebih representatif. 

 

2. Bagi PT. Bank Central Asia Tbk 

Perusahaan harus mampu mempertahankan mekanisme good corporate governance dan 

mendukung para auditor internal dalam mempertahankan independensinya sehingga dapat 

dengan lebih baik melakukan tugas dan tanggungjawabnya. 

 


