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BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh 

leverage dan kompensasi terhadap manajemen laba pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. Berdasarkan hasil pengolahan 

data dan hasil analisa penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan hasil 

sebagai berikut: 

1. Leverage memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini berarti semakin rendah leverage yang dimiliki 

perusahaan perbankan maka akan meningkatkan manajer dalam 

melakukan tindakan manajemen laba dan sebaliknya jika leverage yang 

dimiliki perusahaan maka manajer indikasi terjadinya manajemen laba 

akan semakin kecil.  

2. Kompensasi tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba. Artinya tinggi rendahnya kompensasi tidak 

mencerminkan tinggi rendahnya manajemen laba. 

3. Leverage dan kompensasi secara simultan memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan 

bahwa kedua variabel independen tersebut menjadi bagian dari faktor-

faktor yang menjadi pengaruh manajemen laba. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan diatas, maka implikasi 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Leverage dalam penelitian ini dinyatakan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap manajemen laba. Artinya terdapat pengaruh antara 

leverage dengan manajemen laba namun pengaruhnya saling berbanding 

terbalik. Apabila leverage mengalami peningkatan justru tingkat 

manajemen laba akan mengalami penurunan.Sebaliknya, apabila leverage 

mengalami penurunan maka tingkat menajemen laba akan mengalami 

peningkatan. 

2. Kompensasi dalam penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba. Hasil ini menyatakan bahwa kompensasi yang 

merupakan reward atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak 

manajemen tidak dapat mempengaruhi adanya praktik manajemen laba. 

Walaupun pihak manajemen termotivasi untuk meningkatkan laba guna 

mendapat kompensasi namun tidak dijadikan sebagai faktor yang 

mempengaruhi praktik manajemen laba. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis kompensasi berpengaruh positif tidak terbukti, hal ini ditandai 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,541. Kemudian hal tersebut 

dibuktikan dengan tabel distribusi kompensasi terbesar berada pada kelas 

pertama, dimana nominalnya terkecil sebanyak 44 sampel perusahaan.  

3. Leverage dan kompensasi dalam penelitian ini secara keseluruhan 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga leverage dan 

kompensasi dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan bagi perusahaan 

manufaktur untuk mendeteksi terjadinya manajemen laba.  
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya dianjurkan untuk menambah variabel yang 

mempengaruhi manajemen laba. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat 

pengaruh dari kompensasi dan leverage. Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk 

menambah variabel dari factor lainnya seperti asimetri informasi, ukuran 

perusahaan, pajak, Good Corporate Governence, dan penawaran harga saham 

perdana (IPO) agar lebih mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari faktor-

faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Dikarenakan dalam hasil penelitian 

ini kompenssasi tidak berpengaruh secara signifikan maka dianjurkan pula untuk 

penelitian selanjutnya agar menggunakan proksi lain dalam menentukan 

kompensasi atau tidak menggunakan variable kompensasi. 

2. Bagi perusahaan Perusahaan manufaktur diharapkan dapat lebih serius dalam 

menghadapi praktik manajemen laba. Perusahaan harus mengungkapkan secara 

lengkap dan terpernci metode-metode yang dipilih dalam menyusun laporan 

keuangan untuk memudahkan dalam mendeteksi praktik manajemen laba 

sehingga tidak menghancurkan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut. 

3. Bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor, kreditor, regulator, dan 

pemerintah harus lebih waspada dalam membaca dan menggunakan informasi 

dalam laporan keuangan agar tidak mengalami kesalahan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi 

 


