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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Penelitian ini telah melakukan analisis data dan pengujian hipotesis yang 

menunjukkan pengaruh Kompetisi Pasar, Kepemilikan Pengendali Akhir, dan 

Praktek Corporate governance terhadap Transaksi Pihak Berelasi dengan data 

sampel sebanyak 63 perusahaan pada seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa EFek Indonesia (BEI) untuk tahun 2012 samapi dengan tahun 

2014 dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengujian secara parsial (Uji t) 

menunjukkan bahwa hasil model regresi sebagai berikut : 

a. Kompetisi Pasar secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap 

Transaksi Pihak Berelasi. Dengan demikian hipotesis H1 menunjukkan 

bahwa penelitian telah membuktikan bahwa adanya pengaruh dari 

variabel independen Kompetisi Pasar dengan variabel dependen 

Transaksi Pihak Berelasi. 

b. Kepemilikan Pengendali Akhir secara parsial berpengaruh signifikan 

negatif terhadap transaksi pihak berelasi. Dengan deminkian hipotesis H2 

menunjukkan bahwa penelitian ini telah membuktikan bahwa adanya 

pengaruh dari variabel independen Kepemilikan Pengendali Akhir 

dengan variabel dependen Transaksi Pihak Berelasi, meskipun 

berbanding arah terbalik yaitu negatif. 

c. Praktek Corporate governance secara parsial berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Transaksi Pihak Berelasi. Dengan demikian hipotesis 

H3 menunjukkan bahwa penelitian ini tidak membuktikan adanya 

pengaruh antara variabel independen Praktek Corporate governance 

dengan variabel dependen Transaksi Pihak Berelasi. 
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V.2  Saran 

Dalam penelitian ini telah diperoleh kesimpulan dan memiliki beberapa 

keterbatasan, sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang terbaik, maka 

terdapat saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

a. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas sampel 

penelitian dengan menggunakan periode waktu yang lebih panjang dan 

hendaknya menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI 

(Bursa Efek Indonesia). sehingga untuk menggambarkan kondisi 

transaksi pihak berelasi dan kompetisi pasar yang mempengaruhinya 

terhadap kondisi sebenernya di Indonesia, serta tidak hanya terbatas pada 

perusahaan industry manufaktur saja. Selanjutnya pengukuran untuk 

transaksi pihak berelasi tidak hanya mencakup bentuk transaksi pihak 

berelasi selain dari sisi pembelian dan penjualan produk jadi, sehingga 

data yang diperoleh untuk transaksi pihak berelasi lebih lengkap dan 

akurat. Serta yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh penelitian harus 

dapat mengatasi keterbatasan atas kepemilikan pengendali akhir yang 

sulit ditemukan oleh perusahaan asing yang autentik.  

b. Bagi investor dan kreditur, diharapkan dalam membaca dan menganalisis 

laporan keuangan suatu perusahaan, tidak hanya berpedoman pada 

angka-angka yang hanya tertera pada laporan keuangannya saja 

khususnya untuk kepemilikan pengendali akhir dan praktek corporate 

governance, melainkan juga harus membaca seluruh komponen yang ada 

pada laporan keuangan tersebut termasuk komponen dalam catatan atas 

laporan keuangan dan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan 

untuk mendapatkan informasi non keuangan yang akan menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah akan memperoleh 

gambaran untuk memberikan invetasi (bagi investor) dan pinjaman 

kepada (kreditur). 

c. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan untuk mengurangi terjadi 

ketidak transparansinya dan hak kontrol yang tidak terkendali atas 

transaksi- transaksi yang dilakukan perusahaan. Sehingga informasi 

tersebut dapat digunakan, dimana perusahaan dapat menyampaikannya 
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secara lengkap dan akurat kepada para investor maupun pengguna 

laporan keuangan lainnya. Berdasarkan penelitian ini juga diharapkan 

perusahaan akan lebih selektif dalam mengambil keputusan untuk 

memilih strategi dan kebijakan akuntansi yang tepat untuk dapat terus 

bertahan dalam persaingan pasar sehingga dapat melakukan berbagai 

transaksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan akan menguntungkan 

perusahaan. 

d. Bagi pihak pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengawasan kepada perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 

Indonesia) untuk mematuhi atas peraturan yang telah ditetapkan dalam 

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan laporan keuangan dan 

laporan tahunannya dari berbagai informasi yang telah dipublikasi 

kepada masyarakat. Sehingga informasi yang telah disajikan akan sesuai 

dengan kebijakan dan standar yang akan dimanfaatkan untuk melakukan 

transaksi pihak berelasi dan selanjutnya untuk mengembangkan peraturan 

atas strategi kompetisi pasar, menentukan hak kontrol atas pemegang 

saham mayoritas dan penerapan praktek corporate governance. Dengan 

demikian perusahaan akan beroperasi dalam bisnis yang sehat sehingga 

akan menguntungkan banyak pihak termasuk pemerintah. 
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