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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh 

independensi, mekanisme corporate governance, kualitas audit dan 

manajemen laba terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Berdasarkan hasil analisis regresi 

berganda, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian pada variabel independen pertama membuktikan 

bahwa Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 

2. Hasil penelitian pada variabel independen kedua membuktikan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan 

keuangan karena merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi 

monitoring pada perusahaan, semakin tinggi persentase kepemilikan 

manajerial akan meningkatkan integritas laporan keuangan. 

3. Hasil penelitian pada variabel independen ketiga membuktikan bahwa 

kepemilikkan institusional berpengaruh signifikan terhadap intergritas 

laporan keuangan karena kepemilikan institusional merupakan 

sekelompok pengawasan terhadap perusahaan yang dapat 

meningkatkan integritas laporan keuangan. 
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4. Hasil penelitian pada variabel independen keempat membuktikan 

bahwa dewan Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

intergritas laporan keuangan karena posisi komisaris dalam perusahaan 

tidak menjamin integritas. 

5. Hasil penelitian pada variabel independen kelima membuktikan bahwa 

komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan 

karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 

6. Hasil penelitian pada variabel independen keenam  membuktikan 

bahwa kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 

7. Hasil penelitian pada variabel independen ketujuh  membuktikan 

bahwa manajeman laba berpengaruh signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017-2019.  
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5.2  Saran 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih perlu dibenahi, oleh karena itu 

penulis mengajukan beberapa saran, yaitu : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel 

penelitian yang tidak hanya dari industri manufaktur saja, tetapi juga 

mencakup industri lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) agar dapat mencerminkan hasil temuan. 

2. Disarankan untuk menambah variabel dalam mekanisme corporate 

governance yang lain diantaranya yaitu, komposisi dewan direksi, 

auditor internal dan kepemilikan terkonsentrasi. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel 

lain yang diduga mempengaruhi integritas laporan keuangan seperti 

independensi, leverage, ukuran perusahaan dan ROA. 
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5.3  Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

untuk dilakukannya penelitian dimasa yang akan datang guna memperoleh 

hasil yang lebih baik dari penelitian ini sebelumnya. Berikut adalah 

keterbatasan dalam penelitian ini : 

1. Periode penelitian hanya 3 tahun pengamatan yaitu tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2019. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 sebagai variabel independen yaitu 

independensi, mekanisme corporate governance, kualitas audit dan 

manajemen laba. 

3. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mungkin terdapat 

kesalahan dalam memasukkan data yang berupa angka. 

 


