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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh target keuangan, 

ketidakefektifan pengawasan dan pergantian auditor terhadap kecurangan laporan keuangan 

pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2015-2018 diperoleh kesimpulan antara lain: 

1. Berdasarkan hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa Target Keuangan tidak 

memiliki pengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan 

2. Berdasarkan hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa Ketidakefektifan Pengawasan 

berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. 

3. Berdasarkan hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa pergantian Kantor Akuntan 

Publik berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 

 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data yang diperluhkan dalam menunjang penelitian tidak tersedia di Bursa Efek Indonesia 

maupun di Website resmi perusahaan. 

2. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait proksi dari variabel 

dependen. 

3. Variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini memiliki nilai Nagelkerke R Suare 

sebesar 0,244 atau sebesar 24,4% dalam mendeskripsikan variabel dependen, sisanya di 

jelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. 
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V.3 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat 

digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Adapun saran untuk penelitian 

selanjutnya antara lain: 

1. Saran Teoritis 

a. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel 

yang digunakan dan menambah periode tahun penelitian. 

b. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-

variabel independen sehingga kemampuan menjelaskan variabel dependen bisa 

lebih besar 

c. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

metode pengukuran lain untuk dijadikan proksi variabel dependen seperti 

Beneish M-Score dan Discressionary Accrual. 

 

2. Saran Praktis 

a. Bagi perusahaan khususnya perusahaan sektor pertambangan diharapkan untuk 

menyajikan laporan keuangan dengan keadaaan yang sebenarnya karena 

digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kecurangan laporan 

keuangan akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan dan 

mengakibatkan adanya biaya litigasi yang cukup tinggi. 

b. Bagi pengguna informasi keuangan khususnya pemegang saham untuk lebih 

dapat selektif dalam melakukan investasi di dalam perusahaan dan lebih 

memahami kondisi perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kecurangan. 

c. Bagi auditor eksternal yang memeriksa laporan keuangan perusahaan harus 

selalu memperhatikan prosedur audit sehingga dalam pemberian opini audit, 

auditor dapat memberi bukti atas opini yang diberikan. 

 


