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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini ditujukan untuk menguji dan mengetahui secara empiris apakah 

ukuran perusahaan, financial distress, dan leverage mempengaruhi integritas informasi 

laporan informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan kepada pihak yang 

berkpentingan seperti kreditur maupun pemegang saham. 

 Setelah dilakukan penelitian dan analisa yang telah diuraikan dan dijabarkan 

pada bab-bab yang ada dengan pengujian hipotesis ukuran perusahaan, financial 

distress, dan leverage terhadap integritas informasi laporan keuangan pada sejumlah 

emiten yang bergerak di bidang manufaktur yang sahamnya tercatat dan diperjual 

belikan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016,2017, dan 2018. Maka hasil dari 

penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba 

sebagai ukuran integritas informasi laporan keuangan. perusahaan besar 

cenderung mengalami permasalahan yang lebih kompleks dalam kinerja 

keuangan maupun operasinya sehingga terkadang manajer melakukan 

manajemen laba agar permasalahan-permasalahan yang kompleks tersebut 

dapat diminimalisir dan terlihat baik-baik saja oleh pihak eksternal perusahaan 

seperti investor dan kreditur 

b. Financial Distress berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas informasi 

laporan keuangan. Ketika sebuah perusahaan mulai mengalami kesulitan 

keuangan manajer akan mengurangi praktik manajemen laba, dikarenakan 

manajer telah kehabisan cara dan metode manajamen laba dalam menjalankan 

perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Untuk itu 

manajer akan mengurangi tingkat manajemen laba agar tidak terjadi masalah 

keuangan lainnya yang akan terjadi kedepannya yang mungkin akan 

memperparah kondisi perusahaan. 

c. Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas informasi laporan 

keuangan. Hal ini disebabkan dengan tingginya angka leverage, maka risiko 
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bisnis perusahaan akan semakin tinggi sehingga akan menimbulkan 

kewaspadaan pada investor maupun kreditur, dari sisi itulah manajer akan 

mengurangi tingkat manajemen laba saat leverage perusahaan besar. 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

 Pada penulisan penelitian ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan 

,yang pada akhirnya mempengaruhi hasil dari penelitian, adapun keterbatasan tersebut 

yaitu penelitian ini dilakukan saat sedang terjadinya pandemi virus corona, sehingga 

sumber refrensi mengalami keterbatasan didalam melakukan penelitian ini. 

V.3 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan, financial distress, dan leverage terhadap integritas informasi laporan 

keuangan dan kesimpulan yang telah diuraikan, mencerminkan bahwa penelitiain ini 

dapat digunakan sebagai bahan refrensi untuk para peneliti kedepannya. Peneliti 

memberikan bebarapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan penelitian 

dengan judul yang sama dan diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti 

seterusnya, antara lain: 

a. Saran Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambahkan variabel indpenden didalam 

penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut dikarenakan ada banyak faktor-

faktor lain yang dapat memepengaruhi integritas informasi laporan keuangan 

dan diharapkan penelitian selanjutnya menambah sampel dan tahun didalam 

penelitiannya. 

b. Saran Praktis 

1) Bagi investor dan kreditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan investor dan kreditur untuk 

menjadi sumber informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

integritas informasi laporan keuangan perusahaan seperti ukuran perusahaan, 

leverage, dan financial distress sebelum mengambil keputusan investasi pada 

perusahaan manufaktur.. 
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2) Bagi Perusahaan 

Memberikan informasi dan saran bagi manajemen perusahaan terkait integritas 

informasi laporan keuangan perusahaan dan diharapkan dapat menjadi suatu 

bahan untuk mengevaluasi dan menilai integritas laporan keuangan yang 

dihasilkan perusahaan agar mempertimbangkan praktik manajemen laba 

terutama pada faktor yang mempengaruhi integritas informasi laporan 

keuangan yaitu ukuran perusahaan, financial distress, dan leverage. 
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