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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Riset yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris 

dampak earning management dan Good Corporate governance terhadap integritas 

financial statements. Populasi yang digunakan berasal dari perusahaan BUMN 

yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2016 – 2020. Total 

sampel penelitian ini adalah sebanyak 70 sampel.  

Pada Riset ini memakai model regresi berganda dengan pengujian asumsi 

klasik serta uji regresi dibantu oleh software pengolah data yakni SPSS 25. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diterangkan sebelumnya, maka berikut 

kesimpulan yang dapat diberikan antara lain : 

1. Earning Management mempunyai nilai t hitung > t tabel (2,669 > 1,667) 

dan nilai signifikansi sebesar 0,010 (0,010 < 0,05) dengan nilai koefisien 

sebesar 0,168 yanng memiliki nilai positif sehingga dapat disimpulkan 

bahwa earning management berpengaruh postif terhadap integritas 

financial statements. 

2. Komite Audit mempunyai nilai t hitung > t tabel (2,390 > 1,667) dan nilai 

signifikasi sebesar 0,020 (0,020 < 0,05) dengan nilai koefisien sebesar 

0,186 yang mana bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa Audit 

Committee berdampak positif terhadap integritas laporan keuangan.  

3. Komisaris independen mempunyai nilai t hitung < t tabel (-1,943 < 1,667) 

dan nilai signifikansi sebesar 0,056 (0,056 > 0,05) dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa integritas financial statements tidak dipengaruhi oleh 

komisaris independen. 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut beberapa 

saran yang diberikan peneliti dan dapat digunakan para pembaca : 

1. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan sampel yang lebih banyak dan juga mempeluas sektor 

dikarenakan  banyaknya  fenomena  terkait.  Peneliti  juga  menyarankan
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penambahan dari variabel Good Corporate Governance seperti 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dan variabel lain 

yang memiliki kemungkinan dalam mempengaruhi integritas laporan 

keuangan. Selain itu, peneliti dapat menggunakan pengukuran terkait 

integritas financial statements selain model Beaver dan Ryan.  

2. Untuk perusahaan, peneliti berharap mempertahankan dan meningkatkan 

terkait penyajian laporan keuangan yang berintegritas serta perusahaan 

diharapkan dapat mengoptimalkan tugas komisaris independen selaku 

pengawas terhadap manajemen. 


