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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Penelitian ini mempunyai tujuan dalam melakukan analisis dan mencari 

bukti bahwa apakah terdapat pengaruh antara pengungkapan lingkungan 

perusahaan dan Board Connection terhadap praktik manajemen laba riil. Lalu 

terdapat variabel kontrol yang juga digunakan dalam penelitian yaitu leverage, 

kualitas audit eksternal, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan umur perusahaan. 

Pada penelitian ini data yang digunakan berasal dari pendekatan sekunder, yang 

terdiri dari 93 sampel perusahaan non keuangan yang telah berturut-turut pada 

tahun 2018-2020 terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan 

untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis 

regresi data panel. Dalam melakukan pengukuran terhadap manajemen laba riil 

sebagai variabel dependen. Pengukuran yang digunakan adalah real earnings 

management yang diperkenalkan oleh Zang pada tahun 2012. Pengukuran Zang 

merupakan pengembangan dari pengukuran yang diperkenalkan pertama kali oleh 

(Roychowdhury 2006). Pada penelitian ini seluruh kegiatan pengujian data 

statistik yang dibutuhkan dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan 

bantuan dari aplikasi pengelolah data yaitu STATA versi 14 dan Microsoft Excel. 

Berdasarkan seluruh pengujian dan pengolahan data sampel penelitian yaitu 

perusahaan non keuangan pada periode tahun 2018-2020, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa: 

1) Menurut hasil uji hipotesis yang pertama pada model REM_Z tidak 

menggambarkan adanya pengaruh yang signifikan antara Environmental 

Policy (EDI 1) dengan manajemen laba riil. 

2) Menurut hasil uji hipotesis yang kedua pada model REM_Z tidak 

menggambarkan adanya pengaruh yang signifikan antara Environmental 

Pollution (EDI 2) dengan manajemen laba riil. 
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3) Menurut hasil uji hipotesis yang ketiga pada model REM_Z tidak 

menggambarkan adanya pengaruh yang signifikan antara Environmental 

Energy (EDI 3) dengan manajemen laba riil. 

4) Menurut hasil uji hipotesis yang keempat pada model REM_Z tidak 

menggambarkan adanya pengaruh yang signifikan antara Environmental 

Financial (EDI 4) dengan manajemen laba riil. 

5) Menurut hasil uji hipotesis yang kelima pada model REM_Z tidak 

menggambarkan adanya pengaruh yang signifikan antara Environmental 

Other (EDI 5) dengan manajemen laba riil. 

6) Menurut hasil uji hipotesis yang keenam pada model REM_Z tidak 

menggambarkan adanya pengaruh yang signifikan antara Board Connection 

dengan manajemen laba riil. 

7) Menurut hasil uji pada seluruh variabel kontrol, maka leverage, kualitas audit 

eksternal, ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap manajemen laba riil, Sedangkan untuk variabel 

profitabilitas mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen 

laba riil. 

V.2 Saran 

Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan beberapa masukan dan saran 

yang dapat digunakan dalam bahan pertimbangan untuk mengatasi permasalahan 

pada penelitian yang akan dilakukan pada masa mendatang, hal tersebut yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menambahkan sampel 

penelitian dari luar Bursa Efek Indonesia atau dari negara lain sehingga 

penelitian dapat memiliki lebih banyak sampel. Hal tersebut dilakukan untuk 

dapat melakukan perbandingan antara manajemen laba riil di Indonesia 

dengan manajemen laba riil di negara lain. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan dalam melakukan pengukuran terhadap 

variabel pengungkapan lingkungan perusahaan, peneliti bisa menggunakan 

indeks GRI Standard oleh Global Reporting Initiatives.  

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode berbeda dalam 

pengumpulan data pada variabel board connection seperti menggunakan 
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kuesioner atau wawancara sehingga data penelitian tersebut dapat 

menggambarkan hubungan kekerabatan antara dewan direksi dan dewan 

komisaris sehingga bisa diungkapkan secara jelas dan menyeluruh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.library.upnvj.ac.id/

