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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap 

manajemen laba dengan corporate governance sebagai pemoderasi studi pada 

perusahaan sektor keuangan, infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018. Berdasarkan hasil pengujian pada 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa leverage berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba, sehingga dapat disimpulkan pada penelitian 

ini hipotesis pertama ditolak. Dapat diartikan bahwa semakin besar leverage 

setiap perusahaan maka semakin besar pula resiko yang dihadapi perusahaan. 

2. Dari hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa corporate governance tidak 

dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap manajemen laba, sehingga 

dapat disimpulkan pada penelitian ini hipotesis kedua ditolak. Dapat diartikan 

bahwa leverage di suatu perusahaan keuangan, infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi tidak dapat menjamin perusahaan melakukan manajemen laba. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan nantinya dapat 

memberikan perbaikan dalam penelitian yang akan mendatang. Adapun 

keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan keuangan, infrastruktur, utilitas, 

dan transportasi periode 2014-2018 sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi  

untuk jenis perusahaan lainnya. 

2. .Penelitian ini R Square hanya menghasilkan 1,7 % yang dapat menjelaskan 

pengaruh leverage terhadap manajemen laba dan 98,3% dapat digunakan untuk 

variabel lain. 

5.3  Saran Penelitian 

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, karena 

keterbatasan dalam kemampuan dan pengalaman sehingga peneliti hanya 

memberikan saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar memperluas objek penelitian dan 

menambah jumlah sampel maupun periode agar dapat hasil yang lebih 

generalisasi. 

2. Pada hasil R Square menunjukkan masih terdapat sisa 98,3 % yang 

memungkinkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen 

seperti manajemen puncak wanita yang dapat memprediksi laba dengan 

maksimal yang di peroleh, dimana apabila manajemen puncak wanita 

meningkat akan menimbulkan laba juga meningkat dan menyebabkan 

perusahaan melakukan manajemen laba (Mabruroh dan Widiasmara, 2019). 

Kemudian yang dapat mempengaruhi manajemen laba yaitu Corporate Social 

Responsibility (CSR) karena semakin tinggi tingkat CSR sebuah perusahaan 

maka tindakan manajemen laba yang dilakukan juga semakin tinggi. Hal 
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tersebut terjadi karena publik berpendapat bahwa perusahaan dengan kegiatan 

CSR yang tinggi tidak mungkin melakukan tindakan kurang etis seperti 

manajemen laba (Wardani dan Santi, 2018). 

 

 

  


