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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan  

Berdasarkan pembahasan diatas diketahui bahwa pengaruh ML, AT dan KMI  

terhadap ILK pada perusahaan perbankan tahun 2015-2018 yang ditunjukan 

sebagai berikut :  

1. ML berpengaruh negatif signifikan pada ILK dibuktikan dari (0.000 ≤ 

0.05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Lalu menurut koefisien regresi 

variabel ML menunjukan angka negatif sebesar -1.000.  

2. AT tidak berpengaruh pada ILK dibuktikan dari (0.316 ≥ 0.05) sehingga 

Ho diterima dan Ha ditolak, lalu menurut koefisien regresi variabel AT 

menunjukan angka negatif sebesar -0.001.  

3. KMI berpengaruh positif signifikan terhadap ILK dibuktikan dari (0.001 

≤ 0.05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, lalu nilai koefisien variabel 

KMI menunjukan hasil yang positif sebesar 0.002.  

4. Secara simultan ML, AT dan KMI secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap ILK dengan nilai signifikan sebesar 0.000 < 0.05 dan variabel 

ML, AT dan KMI menjelaskan sebanyak 67% terhadap variabel ILK.  

 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian ini maka peneliti 

mengajukan beberapa saran yaitu :  

1. Bagi Manajemen perusahaan agar pihak manajemen dapat mengelola 

perusahaan dengan baik dengan patuh terhadap standar akuntansi yang 

berlaku serta sistem pengawasan untuk mempertahankan kinerja 

operasional yang transparan agar perusahaan dapat terus meningkatkan 

nilai perusahannya.   

2. Bagi Auditor agar dapat mempertahankan professional kinerjanya untuk 

klien sehingga dapat meningkatkan kualitas audit untuk hasil opini yang 

berkualitas.   

3. Bagi Mahasiswa atau peneliti selanjutnya agar menggunakan objek 

penelitian seluruh perusahaan yang terdapat di BEI dengan periode 

pengamatan yang lebih lama dan menambah variabel lain seperti variabel 
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kepemilikan manajerial, kepemilikian institusional, komite audit, ukuran 

KAP, ukuran perusahaan, rotasi auditor dan kualitas audit. 

4. Bagi Masyarakat agar dapat membaca keadaaan perusahan yang 

sebenarnya melalui laporan keuangan dengan baik sebelum memutuskan 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.  
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