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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi data, hasil analisis 

mengenai pengaruh Kualitas Audit (KUA), Komite Audit (KOA), Komisaris 

Independen (KOI), Kepemilikan Institusional (KI), dan Kepemilikan 

Manajerial (KM) terhadap Integritas Laporan Keuangan (ILK) Periode 2015 - 

2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Model regresi layak karena telah memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri 

dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji 

autokorelasi. 

2. Berdasarkan hasil pengujian H1, menunjukkan bahwa variabel KUA 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ILK, hal ini ditunjukkan 

dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,225 dan koefisien 

13,265. Artinya KUA bukan merupakan faktor utama bagi peningkatan 

ILK. 

3. Berdasarkan hasil pengujian H2, menunjukkan bahwa variabel KOA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ILK, hal ini ditunjukkan 

dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan koefisien 

29,212. Artinya KOA mempunyai peran penting yang positif bagi 

peningkatan ILK.     

4. Berdasarkan hasil pengujian H3, menunjukkan bahwa variabel KOI 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ILK, hal ini ditunjukkan 



 

 
 

dengan signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,031 dan koefisien -

1,302. Artinya Kenaikan KOI justru akan menurunkan ILK. 

5. Berdasarkan hasil pengujian H4, menunjukkan bahwa variabel KI 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ILK, hal ini ditunjukkan 

dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,006 dan koefisien 

1,381. Artinya KI mempunyai peran penting yang positif bagi 

peningkatan ILK.   

6. Berdasarkan hasil pengujian H5, menunjukkan bahwa variabel KM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ILK, hal ini ditunjukkan 

dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,012 dan koefisien 

2,185. Artinya KM mempunyai peran penting yang positif bagi 

peningkatan ILK.  

7. Berdasarkan hasil pengujian H6, menunjukkan bahwa variabel KUA, 

KOA, KOI, KI, dan KM secara simultan berpengaruh terhadap ILK, hal 

ini ditunjukkan dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001. 

8. nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,732 atau sama 

dengan 73,2%. Nilai tersebut menunjukan bahwa variabel independen 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen sebesar 73,2%, 

sedangkan sisanya (100% - 73,2% = 26,8%) dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar persamaan regresi ini atau selain variabel yang diteliti. 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah  

1. Tahun pengamatan hanya terbatas hanya tiga tahun pada periode 2015 – 

2017  



 

 
 

2. Cangkupan dari pengamatan ini hanya pada perusahaan manufaktur sektor 

komsumsi saja 

3. Untuk perhitungan nilai integritas laporan keuangan dengan rumus 

konservatisme Penman dan Zhang lebih cocok di lakukan pada perusahaan 

sektor industri elektronik yang memiliki lebih banyak biaya riset dan 

pengembangan. 

5.3 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini 

untuk pihak-pihak yang berkepentingan dimasa mendatang demi pencapaian 

manfaat yang optimal, dan pengembangan dari hasil penelitian berikut : 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengamati dengan periode 

yang lebih panjang. 

Pada penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas cangkupan 

penelitian dengan perusahaan sektor-sektor lainnya 

2. Bagi pihak perusahaan 

Dari hasil peneltian ini diharapkan dapat menjaga kestabilan hubungan antara 

pihak eksternal perusahaan yaitu pemegang saham dan pihak internal 

perusahaan yaitu Komite audit, komisaris independen, manajer, dan pihak 

lainnya. Agar menjaga keandalan informasi laporan keuangan guna 

pengambilan keputusan perusahaan. 

  


