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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untung menganalisis adanya 

tindakan manajemen laba melalui aktivitas riil serta, pengaruh manajemen laba 

terhadap kinerja keuangan pada lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

1. Manajemen laba perusahan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2018 mempunyai rata-rata sebesar 

0,0086. 

2. Kinerja keuangan pada perusahan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2018 mempunyai rata-rata sebesar 

0,0156. 

3. Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2016 – 2018 (sig.<0,05). 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan merumuskan kesimpulan 

dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan 

dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan bahan 

pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan dapat menggunakan 
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sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan variabel yang 

sama. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan dapat menggunakan 

indikator kinerja keuangan lainnya agar dapat memperoleh hasil yang 

lebih bervariatif. Peneliti juga menyarankan agar peneliti selanjutnya 

juga dapat menggunakan indikator untuk mengukur faktor-faktor 

manajemen laba lainnya, misalnya menggunakan pendekatan ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, struktur kepemilikan manajerial, 

rasio pembayaran dividen, dan lainnya. 

3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Untuk itu, penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya 

sebaiknya melakukan penelitian terhadap manajemen laba secara fokus 

dan aplikatif dengan menambah jumlah objek penelitian maupun 

memperpanjang data time series dan diharapkan agar dapat menambah 

referensi tentang materi ini. 
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4. Bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan untuk menganalisis 

sebelum memilih bagaimana kebijakan manajemen laba yang akan 

digunakan karena akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

1.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa 

keterbatasan.Keterbatasan yang ada diharapkan mampu menjadi pertimbangan 

bagi peneliti berikutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

1. Variabel yang diambil peneliti sangat tergantung dari data yang tersedia 

di website Bursa Efek Indonesia maupun website perusahaan yang 

diteliti. 

2. Kelengkapan, ketepatan, dan kebenaran data yang dianalisis tergantung 

pada ketersediaan data sekunder, dalam hal ini sangat bergantung pada 

website Bursa Efek Indonesia maupun website perusahaan yang diteliti. 

3. Data yang diperoleh merupakan data sekunder sehingga penelitian tidak 

dilakukan di lapangan. 




