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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 
5.1 Kesimpulan 

 Hasil dari observasi dapat menyimpulkan variabel apa saja yang 

mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kecurangan dan pembahasan dapat 

dirincikan dibawah ini: 

 Pengujian menunjukan financial stability signifikan negatif pada 

kecurangan laporan keuangan dan hasilnya tidak serupa dengan hasil pendukung 

penelitian terdahulu yang diteliti (Arfiyadi, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa 

jika semakin tinggi kondisi tidak kesetabilan keuangan dalam suatu perusahaan 

maka semakin tinggi tingkat manajer melakukan tindakan kecurangan laporan 

keuangan. 

 Eksternal pressure membuktikan tidak terjadi signifikan, hal yang sama 

dengan hasil pendukung penelitian terdahulu yang membuktikan tidak adanya 

pengaruh terhadap kecurangan. Hal ini dikarenakan meskipun perusahaan 

mengalami kondisi keuangan yang buruk perusahaan bisa mengatasi dengan 

menerbitkan saham baru untuk menambah modal tanpa untuk meminjam modal 

yang bisa membuat nilai perusahaan menurun. 

              Kesimpulan dari financial target adalah adanya pengaruh signifikan 

positif terhadap variabel dependen hasil tersebut bertolak belakang dengan 

penelitian terdahulu yang menghasilkan tidak adanya pengaruh pada kecurangan 

laporan keuangan. Hasil membuktikan bahwa jika adanya tekanan yang melebihi 

batas wajar kepada pihak manajemen untuk menggapai suatu pencapaian yang   

telah di tetapkan oleh direksi.       
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 Nature of industry memberikan hasil tidak adanya signifikan terhadap 

variabel dependenya. Bisa diartikan bahwa besar atau kecil perubahan  piutang 

usaha tidak memberikan efek pada manajemen untuk melakukan kecurangan. 

 Ineffective monitoring tidak memiliki pengaruh signifikan. Tindakan 

kecurangan dapat diatasi dengan salah satunya cara yaitu adanya pengawasan  

yang  baik.   

 Rationalization membuktikan adanya pengaruh signifikan negatif 

terhadap kecurangan. Hasil menyimpulkan bahwa kemungkinan disebabkan oleh 

tidak  terdeteksinya melakukan manipulasi pada laporan keuangan. 

 Capability menghasilkan tidak adanya signifikan terhadap kecurangan. 

Hal ini bisa terjadi jika pemegang saham tertinggi di perusahaan tersebut hendak 

membuat kinerja perusahaan lebih bagus dengan cara merekrut yang dianggap 

mempunyai pengalaman yang baik dari pada direktur sebelumnya. 

 
5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian tentu saja tidak lepas dari adanya keterbatasan, yaitu: 

1. Pengukuran dengan data perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2012-2016 saja, tanpa mengukur perusahaan yang ada diluar Indonesia. 

2. Ada beberapa perusahaan yang mencantumkan laporan keuangan secara 

tidak lengkap pada website www.idx.co.id. 

3. Kecurangan laporan keuangan diuji dengan rumus Beneish M-Score. 

4. Observasi ini hanya memakai beberapa variabel independen. Masih ada 

banyak variabel yang dapat diteliti dan mempengaruhi terhadap 

fraudelent financial statement. 
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5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi yang dapat diberikan peneliti kepada peneliti yang 

berminat pada masa yang akan datang adalah: 

 Diharapkan dapat menyebar kuesioner pada badan khusus dalam 

penelitian kecurangan laporan keuangan, untuk masa yang akan datang 

diharapkan dapat dilakukan secara luas pada ruang lingkup tertentu, waktu yang 

disediakan lebih panjang seperti penelitian terhadap perusahaan asing sehingga 

dapat memperoleh data lebih akurat.       

 Sebaiknya peneliti berikut bisa mengembangkan variabel yang lain selain 

dalam observasi ini seperti variable pentagon, kepribadian direksi, fraud triangle, 

pergantian auditor agar bisa memperoleh model yang lebih saksama dan dapat 

melakukan pengukuran selain Beneish M-Score. 

. 
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