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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang sudah dijelaskan 

dalam penelitian ini, kesimpulan dari penelitian berjudul “Determinasi Kualitas 

Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek” antara lain: 

1) Struktur modal berpengaruh negatif terhadap kualitas laba, artinya jika 

semakin tinggi nilai struktur modal maka menyebabkan semakin tinggi 

pula nilai discretional accrual, sehingga kualitas laba menjadi rendah. 

2) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba, artinya 

semakin besar ukuran dari suatu entitas maka menyebabkan semakin 

rendah nilai discretional accrual, sehingga kualitas laba menjadi tinggi. 

3) Pertumbuhan laba berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. dimana jika 

perusahaan memiliki kemamuan menaikan laba setiap tahunnya maka 

menyebabkan semakin tinggi pula nilai discretional accrual, sehingga 

kualitas laba menjadi rendah  

4) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, dimana tinggi 

rendahnya tingkat likuiditas dari suatu entitas tidak akan menjadi 

kesempatan manajemen untuk melakukan manajemen laba. 

 

5.2 Saran   

Pada hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan sehingga terdapat 

beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Investor, 

Ketika akan berinvestasi pada suatu perusahaan perlu memperhatikan 

kualitas laba yang disajikan oleh perusahaan beserta variabel 

pendukungnya seperti struktur modal, ukuran perusahaan maupun 

pertumbuhan laba sehingga tidak hanya melihat jumlah laba yang 

diperoleh perusahaan namun dapat mempertimbangkan aspek lainnya. 
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2. Bagi Perusahaan, 

Guna menambah kepercayaan dari pihak eksternal, maka perusahaan 

perlu menunjukan kinerja yang baik serta lebih memerhatikan 

penggunaan dana eksternal (hutang) dan pengelolaan aset perusahaan, 

sehingga perusahaan dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba dan 

laba yang disajikan perusahaan berkualitas.  

3. Bagi peneliti selanjutnya,  

Diharapkan mampu menggunakan pengukuran seperti earnings response 

coefficien, discretional accrual modified jones model yoon, serta proksi 

lainnya untuk menghitung kualitas laba. Kemudian, penelitian 

selanjutnya diharapkan menggunakan menggunakan variabel moderasi 

atau intervening seperti variabel good corporate governance, investment 

opportunity set, persistensi laba dan variabel lainnya. Sebagai 

pembaharuan pada model penelitian. Selain itu peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat memperpanjang tahun penelitian. 

 

 


