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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana karakteristik komite 

audit yang diproksikan dengan keahlian anggota komite di bidang akuntansi 

dan/keuangan, jumlah anggota komite audit serta jumlah rapat dan pertemuan 

anggota komite audit sebagai mekanisme good corporate governance terhadap 

kualitas laporan keuangan perusahaan yang diproksikan dengan tingkat 

konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneiti menarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat konservatisme 

akuntansi, keahlian anggota komite di bidang akuntansi dan/keuangan, 

jumlah anggota komite audit serta jumlah rapat dan pertemuan anggota 

komite audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014 menggambarkan kondisi yang 

fluktuatif namun dengan range yang kecil. 

b. Secara parsial variabel keahlian anggota komite audit di bidang akuntansi 

dan/keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
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keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

dengan arah pengaruh yang negatif; 

c. Secara parsial variabel jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap  kualitas laporan keuangan perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dengan arah pengaruh yang negatif 

d. Secara parsial variabel jumlah rapat dan pertemuan anggota komite audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap  kualitas laporan keuangan 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan arah 

pengaruh yang positif; 

e. Secara simultan keahlian anggota komite audit di bidang akuntansi dan 

keuangan, pengaruh jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dan 

pertemuan anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

5.1.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu pertama penelitian ini 

hanya terbatas dengan menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga kurang mewakili seluruh perusahaan 

yang ada di Indonesia dan rentang waktu yang pendek. Kedua, Penelitian ini 

hanya menggunakan satu ukuran konservatisme yaitu ukuran akrual sementara 

ada penilaian lain untuk mengukur tingkat konservatisme akuntansi. Ketiga, 

penelitian ini hanya menggunakan  karakteristik komite audit sebagai mekanisme 
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good corporate governance. Kemudian pengukuran kualitas laporan keuangan 

hanya menggunakan konservatisme akuntansi dari sekian banyak pengukuran . 

 

5.1   Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran 

yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

Untuk meningkatkan kepercayaan pihak eksternal khususnya pemegang 

saham dan meningkatan minat investor terhadap perusahaan, maka 

perusahaan dituntut harus mampu meningkatkan kinerja perusahaan secara 

optimal.  Dalam hal ini semua pihak internal perusahaan perlu 

berkontribusi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan 

terutama komite audit. 

b. Bagi Investor 

Setiap investor sebelum menanamkan modalnya pasti akan melihat dan 

menganalisa baik itu laporan keuangan maupun laporan tahunan yang akan 

dijadikan dasar untuk mengambil keputusan investasi, melanjutkan 

investasi atau beralih pada investasi lain. Untuk itu tentunya kualitas 

laporan keuangan perusahaan faktor yang sangat diperhitungkan. Dalam 

menyusun laporan keuangan, ada prinsip konservatisme akuntansi yang 

mana bila diterapkan kecenderungan laba yang dilaporkan akan menjadi 
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understatement  . Dari pembahasan sebelumnya understatement tersebut 

lebih dirasa aman dibandingkan overstatement yang beresiko lebih 

menyesatkan bagi pengambilan keputusan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel 

dependen seperti karakteristik dewan komisaris dan kepemilikan 

manajerial sebagai mekanisme lain dari good corporate governance. 

Selain itu adanya tambahan variabel kontrol sangat disarankan untuk 

memperkuat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan 

2) Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti perusahaan di 

sektor lainnya selain sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia atau dapat meneliti seluruh sektor yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

3) Disarankan dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang 

dan menggunakan periode penelitian dengan tahun terbaru. Hal-hal 

tersebut dimaksudkan agar memberikan gambar yang luas dan terkini 

mengenai kondisi suatu perusahaan yang diteliti. 

4) Disarankan untuk menggunakan ukuran lain dari konservatisme 

akuntansi selain pengukuran akrual yaitu pengukuran dengan nilai pasar 

sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih komprehensif. 

5) Disarankan untuk penelitian selanjutnya menambahkan pengukuran 

kualitas laporan keuangan perusahaan selain konservatisme yaitu 

prediktabilitas laba ataupun persistensi laba. 
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6) Disarankan untuk menambah variabel moderasi seperti kualitas audit, 

karena belum banyak dilakukan di Indonesia agar hasil penelitian 

menjadi lebih kompleks. 

 

 

 

 

 

 

 

 


