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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Simpulan 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, 

dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan” yang dilakukan dengan 

meneliti perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang listing di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 - 2020 sebagai objek penelitian. Penelitian 

dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh dari financial statement dan 

annual report terkait perusahaan yang diteliti. Dalam proses uji analisis regresi data 

panel peneliti melakukan uji pemilihan model sehingga diperoleh model terbaik 

yaitu random effect model (REM). Pengolahan data baik uji asumsi klasik sampai 

dengan uji hipotesis dilaksanakan dengan menggunakan software STATA versi 

14.2. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh 

hasil pengujian yang dapat dijelaskan dan disimpulkan sebagai berikut ini.  

a. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan 

keuangan yang berarti semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen 

maka akan meningkatkan integritas laporan keuangan. 

b. Komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang 

berarti baik banyak atau sedikitnya anggota komite audit yang ahli dalam 

bidang accounting maupun finance tidak dapat mempengaruhi integritas 

laporan keuangan. 

c. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang 

berarti semakin besar atau kecilnya kualitas audit tidak dapat mempengaruhi 

integritas laporan keuangan. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran 

peneliti yang dapat menjadi masukan antara lain sebagai berikut. 

a. Saran Teoritis 
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1. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan mekanisme corporate 

governance secara lengkap serta menambah beberapa variabel independen 

diluar mekanisme corporate governance yang dapat mempengaruhi 

tingkat integritas laporan keuangan seperti independensi auditor, audit 

tenure, ukuran perusahaan, financial distress, leverage dan lainnya 

2. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan sampel 

perusahaan lain atau menambahkan sampel penelitian tidak hanya 

menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

saja, namun seluruh perusahaan manufaktur yang sehingga diharapkan 

dapat lebih menggambarkan tingkat integritas laporan keuangan. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menerapkan pengukuran lain untuk 

variabel integritas laporan keuangan, kepemilikan manajerial, komite 

audit, dan kualitas audit guna lebih menggambarkan pengaruh variabel 

tersebut. 

b. Saran Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan disarankan untuk dapat lebih memaksimalkan fungsi 

mekanisme corporate governance agar pengawasan terhadap penyajian 

laporan keuangan lebih optimal dengan demikian perusahaan dapat 

meningkatkan laporan keuangan yang integritas. 

2. Bagi Investor 

Investor disarankan agar lebih memahami bagaimana cara menilai 

tingkat integritas laporan keuangan di perusahaan sehingga dapat lebih 

berhati-hati dalam mengambil keputusan serta dapat membantu dalam 

meminimalisir risiko berinvestasi dan keuntungan yang diperoleh investor 

akan semakin optimal. 

3. Bagi Auditor 

Auditor disarankan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas 

audit yang dihasilkan dengan menjaga independensi auditor dalam bertugas 

sehingga laporan keuangan yang disajikan akan berintegritas. 
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