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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh financial leverage, net 

profit margin dan kualitas auditor terhadap manajemen laba. Alat uji yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Berdasarkan teknik purposive sampling, dan telah dilakukan outlier diperoleh 

sampel sebanyak 53 perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2008-2012.  

Dari hasil uji F diketahui bahwa ketiga variabel ini yaitu financial leverage, net profit 

margin dan kualitas auditor berpengaruh secara signifikan terhadap earnings 

management. Sedangkan dari hasil uji T diketahui bahwa hanya 2 variabel yaitu 

financial leverage dan kualitas auditor yang berpengaruh signifikan terhadap 

earnings management sedangkan variabel net profit margin tidak berpengaruh 

terhadap earnings management sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Leverage yang tinggi 

dapat mengurangi jumlah dana tambahan atau dana pinjaman di karenakan para 

kreditur menginginkan jaminan atas dana pinjaman tersebut sehingga adanya 

tindakan manajemen laba.  
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2. Net profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Net 

profit margin yang tinggi membuat nilai pajak semakin tinggi dan adanya 

keinginan para karyawan meminta kenaikan gaji ataupun bonus menjadi 

pertimbangan perusahaan dalam melakukan manajemen laba terhadap net profit 

margin namun di sisi lain net profit margin yang tinggi menunjukkan kinerja 

perusahaan yang baik pula. 

3. Kualitas Auditor berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Apabila suatu 

perusahaan diaudit oleh KAP besar atau KAP berafiliasi big four maka tindakan 

manajemen laba cenderung dapat di atasi sehingga KAP besar atau KAP 

berafiliasi big four memiliki nilai kepercayaan di mata masyarakat.  

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa secara simultan atau bersama-sama 

ketiga variabel ini financial leverage, net profit margin dan kualitas auditor 

berpengaruh terhadap praktik earning management sedangkan berdasarkan 

pengujian secara parsial atau masing-masing diketahui bahwa 2 variabel yaitu 

financial leverage dan kualitas auditor berpengaruh terhadap praktik earning 

management dimana besarnya hutang merupakan salah satu faktor yang 

memotivasi terjadinya manajemen laba dan kualitas auditor sangat menentukan 

kredibilitas laporan keuangan perusahaan sehingga perusahaan yang di audit 

KAP berafiliasi big four dapat mengurangi tindakan praktik earning management. 

Sedangkan variabel net profit margin tidak berpengaruh terhadap adanya praktik 

earning management di karenakan adanya pertimbangan pajak yang semakin 

besar dan tuntutan kenaikan gaji dan bonus para karyawan serta kredibilitas 
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 laporan keuangan di mata para investor akan buruk apabila di ketahui perusahaan 

tersebut melakukan melakukan praktik earning management.   

 

5.2     KETERBATASAN 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. 

Hasil yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih 

mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Keterbatasan dalam  

penelitian ini adalah hanya menggunakan perusahaan manufaktur dalam penelitian 

selain itu dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan perusahaan yang 

mengalami laba positif sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini  untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba. 

 

5. 3   SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya dan menarik simpulan dari penelitian ini, maka saran yang diberikan 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan menambahkan 

jumlah sampel, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih valid. 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan 

variabel independen selain yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan 

dengan manajemen laba 
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