
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan, ukuran komite 

audit, frekuensi rapat dewan, ukuran komite dewan, keahlian komite dewan, dan 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap ARL. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar nilai variabel-variabel tersebut, maka dapat 

mengurangi ARL. 

Ukuran komite manajemen risiko dan kerugian perusahaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap ARL. Variabel-variabel tersebut selaras dengan ARL, 

apabila variabel tersebut meningkat maka nilai ARL juga akan meningkat. 

Kualitas audit dan gender dewan tidak memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap ARL. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit dan gender 

dewan tidak berpengaruh terhadap ARL. 

 

5.2 Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan terdapat dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat 

terbatas, karena perusahaan yang dijadikan sampel hanya 354 perusahaan 

dari 625 perusahaan. 
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2. Variabel independen yang digunakan masih terbatas, bahkan hanya 

menjelaskan sekitar 19,63% dari variabel dependen. Pelaksanaan Uji 

Chow dan Uji Hausman menggunakan aplikasi Eviews. 

 

5.3 Rekomendasi 

Penulis memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar dapat 

mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini: 

1. Beberapa variabel layak untuk dipertimbangkan pada penelitian 

selanjutnya, seperti menambahkan variabel komisaris independen, opini 

audit, dan struktur kepemilikan (Laventis et al., 2005; Abdelsalam & El-

Masry, 2008; Afify, 2009; Mohammad-Nor et al., 2010; Iskandar & 

Trisnawati, 2010; Ika, 2011;Singh & Sultana, 2011; Appah & Emeh, 

2013; Azubike & Aggreh, 2014; Puasa et al., 2014 Ilaboya & Christian, 

2014; Al Daoud et al., 2015; Nelson & Shukeri, 2015; Mukhtaruddin et 

al., 2015; Alfraih, 2016; Garkaz et al., 2016; Basuony et al., 2016; 

Hassan, 2016; Sakka & Jarboui, 2016; Ocak & Özden, 2018; Salehi et 

al., 2018) agar dapat menjelaskan variabel dependen secara maksimal. 

2. Melakukan penelitian lebih lanjut terhadap variabel-variabel yang 

memiliki hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis awal, yaitu 

variabel kualitas audit, ukuran komite manajemen risiko, dan gender 

dewan. 
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