
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel Goverment power tidak berpengaruh signifikan terhadap pencatatan 

laba perusahaan. 

2. Variabel Shareholder power tidak berpengaruh signifikan terhadap pencatatan 

laba perusahaan. 

3. Variabel Proifitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencatatan laba 

perusahaan. 

4. Variabel kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap pencatatan laba 

perusahaan. 

5. Variabel Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencatatan 

laba perusahaan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran, adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdatar 

di Bursa Efek Indonesia, disarankan untuk memperluas populasi pada 

perusahaan dibidang yang lainnya. 



 
 

2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel 

atau mengganti variabel dengan variabel yang akan memberikan 

hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Penelitian tentang laba di penelitian ini masih sangat sederhana 

untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan 

lagi penelitian ini. 

 

C. Implikasi 

 Implikasi dari penelitian ini adalah hanya ditemukan satu variabel 

independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Variabel yang berpengaruh signifikan adalah Kualitas Auditor. 

Penelitian ini tidak seperti yang diharapkan penulis, diharapkan bahwa 

Goverment Power dan Shareholder Power berpengaruh signifikan 

terhadap pencatatan laba ternyata tidak, justru kualitas auditor lah yang 

berpengaruh terhadap pencatatan laba perusahaan. Dengan demikian 

perusahaan harus lebih memperhatikan Kantor Akuntan Publik yang 

akan ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan karena 

dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa kualitas Auditor berpengaruh 

signifikan terhadap pencatatan laba perusahaan. Jika memfokuskan 

pada para pemangku kepentingan dibidang pencatatan laba maka yang 

perhatikan adalah keinginan dari pemangku kepentingan kedepannya 

untuk pencatatan laba perusahaan. 

 



 
 

D. Keterbatasan 

 Dalam melaksanakan penelitian ini tentu terdapat keterbatasan 

yang berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data yang diambil hanya laporan keuangan tahunan perusahaan saja 

yang di dapatkan dari Website Bursa Efek Indonesia, karena hanya 

terbatas pada laporan keuangan tahunan saja sehingga hasil yang 

didapatkan kurang menggambarkan keadaan sebenarnya. 

2. Populasi penelitian ini hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia saja, sehingga hasil yang didapatkan kurang 

efektif. 

3. Terdapat keterbatasan dalam mempelajari laporan keuangan 

tahunan perusahaan oleh sebab itu penulis terkadang berulang 

memahami laporan keuangan tahunan perusahaan. 

 


