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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Penelitian ini meneliti tentang net profit margin, ukuran perusahaan, 

leverage, umur perusahaan sebagai variabel independen (bebas) dan manajemen 

laba sebagai variabel dependen (terikat). Analisis yang digunakan pada penelitian 

ini menggunakan analisis statistic deskriptif, analisi regresi berganda dan 

menggunakan uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan dari model regresi yang 

digunakan. Adapun data yang digunakan yaitu menggunakan sampel perusahaan 

Transportasi yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 

2016-2019. 

Berdasarkan hasil penemuan dari pembahasan pada bab sebelumnya, 

dapat diambil kesimpulan atas penelitian tersebut Variabel net profit margin 

(NPM) berpengaruh signifikan negative terhadap manajemen laba. Net Profit 

Margin (NPM) berpengaruh terhadap manajemen laba ini menunjukkan bahwa 

tingginya nilai net profit margin (NPM) pada perusahaan cenderung untuk tidak 

melakukan tindakan manajemen laba. 

 Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba. Ukuran perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba ini menunjukkan bahwa untuk melakukan manajemen laba tidak 

didasarkan pada ukuran perusahaan.                                            …………… 

……..Variabel leverage berpengaruh signifikan negative terhadap manajemen 

laba. Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba ini menujukkan bahwa 
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apabila semakin besar ketergatungan perusahaan pada pihak kreditur maka 

semakin besar pula beban biaya hutang yang harus dibayar oleh perusahaan. 

Maka manajemen akan membuat kebijakan manajemen laba yang bisa 

meningkatkan pendapatan.. 

Dan juga Variabel umur perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba. Ini menjukkan bahwa lama atau tidaknya perusahaan 

berdiri tidak menjadi alasan untuk perusahaan melakukan manajemen laba untuk 

menarik investor.  

.Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat Apakah praktik 

manajemen laba berpengaruh secara simultan terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar pada indeks saham syariah Indonesia pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2016-2019? maka dapat disimpulkan untuk hasil 

penelitian tersebut Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan praktik manajemen laba berpengaruh terhadap Net Profit Margin, 

Ukuran Perusahaan (Size), Umur Perusahaan (Age), dan Leverage. …… 

Dan untuk rumusan yang kedua yaitu Apakah praktik manajemen laba 

berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang 

terdaftar pada indeks saham syariah Indonesia pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2016-2019. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu secara parsial 

praktik manajemen laba berpengaruh signifikan negative terhadap net profit 

margin (X1), leverage (X3). Sedangkan praktik manajemen laba tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ukuran perusahaan (size) (X2), umur perusahaan 

(age) (X4). 
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B. Saran-Saran 

Penelitian tentang manajemen laba dimasa akan datang diharapkan 

mampu menghasilkan hasil yang lebih nyata lagi yang bisa mencerminkan 

dengan keadaan sebenarnya. Dengan mempertimbangkan beberapa saran 

dibawah ini: 

 1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor-

faktor yang bisa mempengaruhi manajemen laba dengan menggunakan variaben 

independen yang berbeda seperti menggunakan variabel profitabilitas dengan 

menggunakan proksi Return On Assets (ROA) maupun variabel good corporate 

governance yang secara teori diharapkan bisa mengurangi terjadinya manajemen 

laba. Atau peneliti bisa memilih variabel lainnya yang berhubungan dengan 

manajemen laba. 

 2. Peneliti selanjutnya agar bisa memperluas sampel agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan, seperti menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar pada 

Indeks Saham Syariah Indonesia dan berbagai macam sektor-sektornya. Serta 

dengan rentang waktu yang panjang. 

 


