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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh antara Good 

Corporate Governance dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. Dari data 

penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa : 

a. Good Corporate Governance dan Leverage secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa 

semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. 

b. Good Corporate Governance mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan sistem good corporate governance dapat mengurangi dan 

menghambat praktik manajemen laba. Dan hal ini menunjukkan 

bahwa good corporate governance dapat dijadikan pengendali serta 

pengawasan agar tidak terjadinya praktik manajamen laba.  

c. Leverage dalam penelitian ini menghasilkan perhitungan yang 

negatif dan tidak signifikan mempengaruhi manajemen laba. Dalam 

hal ini, penelitian pada perusahaan perbankan menunjukkan bahwa 

leverage tidak ada kaitannya dengan praktik manajemen laba. 

Dengan leverage yang tinggi artinya perusahaan perbankan memiliki 

hutang yang lebih besar daripada modalnya, sebagian besar dana 

yang diolah adalah dana pihak ketiga, dengan begitu menunjukkan 
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bahwa perusahaan perbankan ini mendapat kepercayaan dari kreditur 

dengan memberikan pinjaman. Selain itu, semakin besar modal 

pihak ketiga yang dikelola, maka kemungkinan untuk mendapat laba 

usaha juga semakin tinggi. Jadi dalam penelitian ini, tidak ada 

kaitannya leverage dengan manajemen laba. 

B. Implikasi  

Setelah dilakukannya penelitian mengenai pengaruh Good Corporate 

Governance dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan 

Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015, diketahui bahwa implikasinya 

adalah : 

a. Good Corporate Governance mempunyai pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap manajemen laba, di mana saat perusahaan 

menerapkan sistem good corporate governance dengan tepat dan benar 

akan dapat mengurangi serta mengahambat praktik manajemen laba. 

Namun, dalam penelitian ini masih ada perusahaan perbankan dalam 

penerapan good corporate governance nya masih terbilang belum 

cukup sukses tapi juga sudah cukup baik dalam menerapkan sistem 

tersebut. Dengan penerapan sistem good corporate governance yang 

baik dan secara konsisten dapat meningkatkan tata kelola perusahaan 

itu sendiri. 

b. Penelitian ini menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap manajemen laba. Leverage tidak ada kaitannya 

dengan manajemen laba. Perusahaan perbankan cenderung memiliki 



87 
 

 
 

DER yang tinggi, karena sebagian besar dana yang diolah adalah dana 

pihak ketiga. Semakin besar modal pihak ketiga yang mereka kelola, 

maka kemungkinan untuk mendapat laba usaha juga semakin tinggi. 

Sehingga tidak ada alasan untuk melakukan manajemen laba.  

C. Saran 

Setelah menyimpulkan dan membuat implikasi dari penelitian yang 

dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa masukan sebaga 

berikut: 

1) Bagi Pihak Perusahaan 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan yang dapat membantu pihak manajemen perusahaan dalam 

memberikan keputusan tentang bagaimana mencegah praktik 

manajemen laba yang dapat merugikan perusahaan.  

b. Diharapkan perusahaan dapat lebih konsisten dan benar dalam 

menerapkan sistem good corporate governance, guna untuk 

mengawasai serta mengendalikan kegiatan perusahaan agar terhindar 

dari praktik manajemen laba.  

2) Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian yang akan datang hendaknya memperbanyak variabel 

seperti kompensasi bonus, ukuran perusahaan, dan penawaran IPO saham 

agar lebih mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi manajemen laba. Dikarenakan dalam hasil penelitian 

ini leverage tidak berpengaruh secara signifikan, maka dianjurkan pula 
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untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan proksi lain dalam 

menentukan leverage atau lebih selektif dalam memilih objek penelitian, 

guna mendapatkan hasil perhitungan rasio leverage yang reliable.  

 

 


