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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, 

ukuran dewan, komisaris independen, ukuran komite audit, komite audit 

independen terhadap kualitas laporan keuangan yang diukur dengan discretionary 

accruals. Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab IV, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Hal ini menyatakan 

bahwa kepemilikan saham oleh manajerial semakin tinggi maka kualitas 

laporan keuangan perusahaan semakin tinggi. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian Melinda dan Sutejo (2008), Alves (2012), Aygun et al. (2014), 

Kamran dan Shah (2014), Adebiyi dan Olowookere (2016). 

2. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Hal ini menyatakan 

bahwa kepemilikan saham oleh institusional semakin tinggi maka kualitas 

laporan keuangan perusahaan semakin tinggi. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian Bushee (1998), Jung dan Kwon (2002), Velury dan Jenkins 

(2006), Tsai dan Gu (2007), Sarikhani dan Ebrahimi (2011), Roodposhti 

dan Chashmi (2011), Alves (2012), Kamran dan Shah (2014), Alaryan 

(2015), Yasser et al. (2016), Yasser et al. (2017), Affan et al. (2017). 
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3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Hal ini menyatakan bahwa kepemilikan 

asing dalam perusahaan tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Chalaki et al. (2012). 

4. Ukuran dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Hal ini menyatakan bahwa 

semakin tinggi jumlah anggota dewan dalam perusahaan maka kualitas 

laporan keuangan semakin rendah, dan hal ini berlaku sebaliknya. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian Jensen (1993), Vafeas (2005), Ahmed et al. 

(2006). 

5. Komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas 

laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Hal ini menyatakan 

bahwa semakin tinggi jumlah anggota komisaris independen dalam 

perusahaan maka kualitas laporan keuangan semakin rendah, dan hal ini 

berlaku sebaliknya. Hasil ini konsisten dengan penelitian Mak dan Tan 

(2006), Ahmed et al. (2006), Firth et al. (2007), Dimitropoulus dan 

Asteriou (2010), Nesrine dan Abdelwahid (2011). 

6. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Hal ini menyatakan bahwa 

jumlah anggota komite audit dalam perusahaan tidak mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil ini tidak konsisten dengan 

penelitian Farber (2005), Rezaee (2008), Kent dan Stewart (2008), Pawrit 
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et al. (2009), Rezaee dan Riley (2010), Erena dan Tahulu (2012), Greco 

(2012),  Onourah et al. (2016). 

7. Komite audit independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Hal ini menyatakan bahwa 

komite audit independen tidak dapat mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Xie, Davidson, 

dan DaDalt (2003), Choi, Jeon, dan Park (2004), Murhadi (2009), dan 

Yasar (2013). 

 

5.2  Keterbatasan 

 Penelitian ini mempunyai keterbatasan antara lain : 

1. Variabel independen yang digunakan masih kurang mampu menjelaskan 

pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

2. Jumlah sampel yang digunakan masih terbatas dimana hanya 

menggunakan periode 2013 sampai 2017. 

3. Ruang sampel yang digunakan masih terbatas, hanya menggunakan 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Berikut beberapa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian dengan topik kualitas laporan keuangan : 

1. Memperluas kurun waktu penelitian agar hasil uji dapat  menunjukkan 

model yang tepat dengan data observasinya. 
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2. Menambahkan variabel independen lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian seperti kepemilikan keluarga (Eddy & Oluku, 2017; Madani, 

Addin, dan Rad, 2013; Affan, Rosidi, dan Purwanti, 2017; Klai dan Omri, 

2011; Alaryan, 2015), auditor internal (Rachman, 2014; Nuraini, 2015), 

karakteristik dewan (Kantudu dan Samaila, 2015), dan leverage (Abbadi, 

Hijazi, dan Al-Rahahleh, 2016; Pongsaporamat, 2016; Kamran dan Shah, 

2014; Aygun, Ic, dan Sayim,  2014; Alves, 2012; Klai dan Omri, 2011; 

Karami dan Akhgar, 2014) agar dapat menghasilkan model penelitian 

yang lebih baik. 

3. Memperluas kriteria sampel dengan perusahaan lain selain yang di BEI 

untuk menambahkan jumlah data yang akan diteliti. 

 

                          Rina, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan yang 
                          Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 2019 
                          UIB Repository©2019




