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BAB V 

SIMPUL DAN SARAN 

V.1  Simpulan 

Dalam penelitian ini, dilakukan uji pengaruh FT, TA_TA dan NOI terhadap 

FOFS serta uji beda variabel-variabel tersebut antara perusahaan sektor perbankan 

dengan perusahaan sektor energi. Setelah memilah data sampel perusahaan sesuai 

dengan kriteria dan mengeliminasi data outlier menghasilkan 66 data sampel 

perusahaan sektor perbankan dan 50 data sampel perusahaan sektor energi.  

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, secara parsial pada 

perusahaan perbankan variabel FT memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

FOFS, variabel TA_TA tidak berpengaruh signifikan terhadap FOFS dan variabel 

NOI berpengaruh signifikan negatif terhadap FOFS. Sedangkan pada perusahaan 

energi secara parsial variabel FT dan TA_TA tidak berpengaruh signifikan terhadap 

FOFS dan variabel NOI memiliki pengaruh negatif terhadap FOFS. Kemudian, 

variabel FT, TA_TA dan NOI pada perusahaan perbankan memiliki perbedaan rata-

rata yang signifikan terhadap variabel FT, TA_TA dan NOI pada perusahaan 

energi. 

V.2  Saran 

Saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

antara lain: 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya dapat melakukan uji beda dengan perusahaan 

maupun laporan keuangan yang sama atau sepadan, seperti perusahaan 

energi dengan perusahaan basic material agar komponen dalam 

pengukuran variabel terpenuhi dengan baik sehingga pengujian yang 

dilakukan dapat lebih sebanding. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen 

lainnya yang dapat mempengaruhi fraud of financial statement seperti 

financial stability dan external pressure. 
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2. Bagi manajemen perusahaan 

Manajemen perusahaan diharapkan bekerja sesuai dengan kebijakan serta 

aturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan 

terkait dengan fraud of financial statement. 

3. Bagi calon investor 

Calon investor hendaknya meningkatkan kecermatan dalam menganalisis 

informasi-informasi yang disajikan oleh perusahaan sesuai dengan sektornya 

sebagai dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 
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