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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan  pengujian  pengaruh asimetri  informasi  dan

pengungkapan laporan keuangan terhadap manajemen laba melalui uji F,

dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi dan pengungkapan laporan

keuangan secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI). Hal ini dimungkinkan karena variabel bebas yang

digunakan hanya mampu menerangkan sebagian kecil dari variabel

terikat yang ditunjukkan dengan hasil R2 hanya sebesar 2,5% sementara

sisanya sebesar 97,5% diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak

dipakai dalam penelitian ini.

Dalam islam sendiri mengajarkan agar kita harus berbuat benar dan

bersikap selalu jujur. Hasil uji secara simultan dalam penelitian ini jika

diintegrasikan dengan ajaran islam, sudah sesuai dengan Al-Qur’an dan

Hadits. Yang mana manajemen telah memberikan informasi yang jujur

dan sebenarnya kepada pihak-pihak d luar perusahaan.

2. Hasil uji t menunjukkan bahwa asimetri informasi dan pengungkapan

laporan keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen
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laba. Dari hasil uji t diketahui bahwa asimetri informasi secara parsial

tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Kecilnya nilai R

square diduga menjadi penyebab tidak signifikannya pengaruh asimetri

informasi terhadap praktik manajemen laba.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak manajemen telah memberikan

informasi dengan jujur dan benar kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Jika diintegrasikan dengan ajaran maka hasil penelitian ini sesuai dengan

ajaran islam yang menyuruh agar selalu bersikap jujur dan berbuat benar.

Sedangkan dari hasil uji t diketahui pula  bahwa pengungkapan laporan

keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen

laba. Hai ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan, semakin besar

pengungkapan yang dilakukan suatu perusahaan, semakin kecil peluang

melakukan manajemen laba.

Hal ini dapat diartikan bahwa pihak manajemen perusahaan telah

mengungkapkan laporan keuangan dengan cukup kepada pihak-pihak di

luar perusahaan. Hal ini sesuai dengan ajaran islam yang terkandung

dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menerangkan tentang pentingnya

pencatatan dalam laporan keuangan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, dapat

dikembangkan beberapa saran sebagai berikut:
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1. Dalam penelitian selanjutnya, hendaknya bisa meneliti seluruh

perusahaan yang terdaftar di BEI, tidak hanya perusahaan manufaktur.

Atau dengan meneliti perusahaan di luar perusahaan manufaktur.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian

sehingga jumlah sampel penelitian dapat diperbesar dan hasilnya dapat

digeneralisasi.

3. Dalam mengukur indeks pengungkapan, perlu mempertimbangkan

apakah item yang diungkapkan relevan atau tidak dalam mempengaruhi

pengambilan keputusan pihak outsider perusahaan.

4. Dalam mengukur asimetri informasi, perlu diperluas lagi periode

pengamatan. Dan lebih memfokuskan data yang digunakan dalam

mengukur asimetri informasi.

5. Perlu dikaji lagi mengenai variabel-variabel lain di luar variabel bebas

yang digunakan dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap

manajemen laba.


