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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Pada penelitian ini menguji pengaruh ivoluntary idisclosure iof ifinancial iand 

icapital imarket idata i(FCMD) idan ikepemilikan ikeluarga iterhadap imanajemen 

ilaba. iPengukuran imanajemen ilaba imenggunakan idua imodel iyaitu, imodel iKasznik 

idan imodel iModified iJones. iSampel idalam ipenelitian iini isebanyak i399 iperusahaan 

iuntuk imasing-masing imodel, ikemudian idata itersebut idiolah idengan 

imenggunakan iMicrosoft iExcel i2013 idan iStata 13. Hasil penelitian ini telah 

membuktikan bahwa voluntary disclosure of financial and capital market data 

(FCMD) dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

baik dengan model Kasznik maupun Modified Jones Model. Selain itu, model 

manajemen laba dengan menggunakan Kasznik memiliki tingkat signifikansi 

yang lebih besar dibandingkan dengan Modified Jones Model. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ikemampuan ivariabel iindependen idalam imenjelaskan 

ivariabel idependen ipada imodel iKasznik ilebih ibaik idibandingkan idengan iModified 

iJones iModel. 

Dengan iadanya ihasil ipenelitian iini, idi imana ivoluntary idisclosure iof 

ifinancial iand icapital imarket idata i(FCMD) idan ikepemilikan ikeluarga itidak 

imemiliki ipengaruh iterhadap imanajemen ilaba imaka ibanyak iatau isedikitnya 

ivoluntary idisclosure iof ifinancial iand icapital imarket idata i(FCMD) yang 

diungkapkan oleh perusahaan dan besar kecilnya persentase kepemilikan individu 

dalam laporan keuangan tidak menggambarkan suatu perusahaan melakukan 

praktik manajemen laba atau tidak. Dengan demikian, apabila investor atau 

pengguna laporan keuangan lainnya ingin melakukan penanaman modal pada 

suatu perusahaan perlu adanya bahan pertimbangan lain daripada voluntary 

disclosure of financial and capital market data (FCMD) dan kepemilikan 

keluarga dalam pengambilan keputusan investasi. 
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5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan memerlukan adanya 

perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan yang dihadapi 

diantaranya adalah belum banyaknya penelitian yang membahas pengaruh 

voluntary disclosure of financial and capital market data (FCMD) terhadap 

manajemen laba sehingga peneliti sulit untuk mencari dan menentukan 

referensi. Kemudian, untuk pengukuran variabel kepemilikan keluarga 

menggunakan dummy, di mana pengukuran dummy tidak sebaik pengukuran 

rasio. Pada pengukuran rasio akan menunjukkan angka yang sebenarnya dari 

objek yang diukur sehingga menghasilkan pengukuran yang jelas dan akurat, 

serta dapat dibandingkan satu dengan yang lain. Selain itu, penelitian ini hanya 

dilakukan selama tiga periode sehingga belum mampu merepresentasikan 

populasi dengan baik. 

 

5.3  Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian di atas, berikut beberapa 

saran yang diajukan oleh peneliti, yaitu: 

a. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menggunakan variabel 

voluntary disclosure dengan fokus yang berbeda seperti voluntary 

disclosure of strategic information atau pengungkapan sukarela atas 

informasi strategi perusahaan, voluntary disclosure of nonfinancial 

information atau pengungkapan sukarela atas informasi non-keuangan, 

dan lain sebagainya. Sehingga, dapat menghasilkan referensi yang 

lebih beragam. 

b. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menggunakan 

menggunakan struktur kepemilikan lainnya, seperti kepemilikan 

manajerial, institusi,asing, dan lain sebagainya. 

c. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah periode 

penelitian agar dapat merepresentasikan populasi dengan lebih baik. 

 

 


