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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, kualitas audit, independensi 

auditor, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap manajemen laba baik secara 

parsial maupun simultan. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Ha1 diterima yang berarti profitabilitas yang diproksikan dengan return on 

assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini 

dibuktikan dari koefisien regresi sebesar 0,278 dan hasil uji statistik t 

sebesar 4,303 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Amertha (2013) dan 

Atarwaman (2011). 

2. Ha2 ditolak yang berarti kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran 

KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini 

dibuktikan dari koefisien regresi sebesar -0,013 dan hasil uji statistik t 

sebesar -1,259 dengan tingkat signifikansi 0,209 atau lebih besar dari 0,05. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wiryadi dan Sebrina 

(2013).  

3. Ha3 ditolak yang berarti independensi auditor yang diproksikan dengan 

audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil 

ini dibuktikan dari koefisien regresi sebesar 0,001 dan hasil uji statistik t 
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sebesar 0,303 dengan tingkat signifikansi 0,762 atau lebih besar dari 0,05. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Amijaya dan Prastiwi 

(2013). 

4. Ha4 ditolak yang berarti ukuran perusahaan yang diproksikan dengan 

logaritma total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Hasil ini dibuktikan dari koefisien regresi sebesar 0,002 dan hasil uji 

statistik t sebesar 0,448 dengan tingkat signifikansi 0,655 atau lebih besar 

dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Christiani dan 

Nugrahanti (2014). 

5. Ha5 ditolak yang berarti leverage yang diproksikan dengan debt to total 

asset tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini 

dibuktikan dari koefisien regresi sebesar 0,036 dan hasil uji statistik t 

sebesar 1,623 dengan tingkat signifikansi 0,106 atau lebih besar dari 0,05. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Pambudi dan Sumantri 

(2014). 

Berdasarkan hasil uji simultan dapat disimpulkan bahwa tingkat 

signifikansi F sebesar 0,002 yang menunjukkan bahwa profitabilitas, kualitas 

audit, independensi auditor, ukuran perusahaan, dan leverage secara simultan 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil 

penelitian Pambudi dan Sumantri (2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit, 

ukuran perusahaan, dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Penelitian Atarwaman (2011) juga membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan manajerial secara simultan 
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berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Selain itu, penelitian Amijaya dan 

Prastiwi (2013) menyatakan bahwa ukuran KAP, auditor spesialis industri, 

independensi auditor, ukuran perusahaan, arus kas operasi, pertumbuhan 

perusahaan, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

 

5.2   Keterbatasan 

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Nilai adjusted R
2 

sebesar 0,044 yang berarti seluruh variabel independen 

dalam penelitian ini yang terdiri dari profitabilitas, kualitas audit, 

independensi auditor, ukuran perusahaan, dan leverage hanya mampu 

menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 4,4% sedangkan sisanya 

sebesar 95,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam 

model penelitian ini. 

2. Periode yang diteliti dalam penelitian ini terbatas hanya 3 tahun yaitu tahun 

2013-2015. 

 

5.3   Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain seperti 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, 

komite audit, dan auditor spesialis industri. 
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2. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah periode penelitian menjadi 

lebih dari tiga tahun, sehingga sampel yang digunakan lebih dapat mewakili 

populasi. 
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