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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui secara empiris 

pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Nilai Perusahaan terhadap Manajemen 

Laba pada 13 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2017. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda yang 

diolah dengan software IBM SPSS 23 dan Microsoft Excel 2007. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Manajemen 

Laba, artinya kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen 

dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap kontrak dengan pemegang saham, termasuk 

pihak manajemen itu sendiri dan menekankan pemanfaatan akrual 

diskresioner (manajemen laba). Bila hanya sedikit pihak manajemen 

yang mempunyai kepemilikan saham perusahaan, maka manajemen 

akan berusaha meningkatkan nilai laba (increasing income) pada 

laporan keuangan untuk menambah jumlah investor, kreditur, dan 

pemegang saham diluar perusahaan. Sebaliknya, bila jumlah 

kepemilikan saham perusahaan didominasi oleh pihak manajemen, maka 

manajemen cenderung akan menurunkan nilai laba (decreasing income) 

pada laporan keuangan, dengan tujuan mengurangi jumlah pemegang 

saham diluar perusahaan, agar pihak manajemen dapat merasakan 

manfaat lebih dari penanaman modalnya di perusahaan. 

b. Nilai Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen 

Laba. Dapat dilihat dari nilai saham yang tinggi belum tentu akan 

menaikkan atau menurunkan jumlah laba yang diperoleh pada laporan 
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keuangan perusahaan. Ini berarti, seberapapun besarnya nilai dari suatu 

perusahaan, tidak akan mempengaruhi motivasi manajemen dalam 

melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, nilai perusahaan bukan 

merupakan signal yang valid bagi informasi privat manajemen yang 

relevan. 

 

V.2  Saran 

 Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk 

menambah referensi selanjutnya, ada beberapa saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat, antara lain: 

a. Saran Teoritis 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan data dari Laporan 

Keuangan tahun sebelumnya dari tahun laporan yang dijadikan objek 

penelitian. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan mencari 

informasi mengenai jumlah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak 

manajemen secara lebih luas dan detail atau tidak hanya terpaku pada 

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada Laporan Keuangan 

Tahunan. 

b. Saran Praktis 

1) Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan 

melakukan evaluasi agar dapat meminimalisir adanya praktik 

manajemen laba, serta untuk mendorong perusahaan lebih 

meningkatkan kinerjanya agar mencapai target laba yang diinginkan. 

2) Bagi Investor 

Diharapkan dapat mempertimbangkan secara lebih bijak dalam 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi dengan memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.
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