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Perusahaan ini memiliki nilai perusahaan hanya di angka statistic 3,41219. Hal ini 

tidak seimbang dengan ukuran perusahaan yang cukup besar di angka 17,67182, 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai dampak yang timbul oleh 

praktik manajemen laba, ukuran perusahaan, dan Corporate Governace sebagai 

variabel moderasi terhadap nilai perusahaan.Secara lebih detail rumusan masalah 

penelitian terbagi menjadi 5 bagian. Dengan sampel sebanyak 135, dalam 5 tahun  

data perusahaan industry dasar dan kimia yang diolah menggunakan panel data 

diperoleh beberapa hasil penelitian: 

1. Praktik manajemen laba terbukti berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa manajemen laba digunakan oleh 

manajemen sebagai langkah informasi arus kas dimasa mendatang.  

2. Corporate governance dalam proksi komisaris independent berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian 

Andy, et. Al (2016). Posisi komisaris independent tidak memiliki kontek 

langsung terhadap keuangan, yang dapat menjadi penengah antara 

manajemen dan pemegnag saham.  

3. Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif  terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian I Gusti Ngurah, et. Al (2016) dan I Gusti 

Bagus, et. al. (2016). Hal ini menghubungan semakin besar perusahaan maka 

semakin meningkat nilai perusahaan tersebut.  

4. Corporate governance terbukti memperlemah pengaruh manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Suriawinata 

(2018). Pihak manajemen akan berprilaku kecurangan dengan melakukan 

praktik manajemen laba demi kepentingan pribadi. Adanya pihak  independen 

mampu mengungkapkan adanya kesalahan yang bersifat opportunity.  
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5. Corporate governance terbukti memperlemah hubungan ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Hapsoro 

dan Hartomo (2016). Banyaknya perusahaan dengan skala ukuran besar yang 

telah menerapkan corporate governance tidak menjamin bahwa memiliki 

nilai perusahaan sesuai dengan besarnya perusahaan tersebut. Pihak 

Independen mampu mengungkapkan bahwa terdapat banyak asset yang tidak 

digunakaan secara efisien, sehingga perusahaan memiliki nilai asset yang 

tinggi.  

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan untuk penelitian selanjutnya 

di antaranya: 

1. Untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap risiko selanjutnya dapat 

menggunakan sektor perusahaan lainyang terdaftar di bursa efek Indonesia 

agar memberikan informasi penelitian secara menyeluruh.  

2. Dikarenakan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini relatif 

sedikit maka penelitian berikutnya dapat menambah sampel penelitian dengan 

memperluas tahun penelitian.  

 


