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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Tujuan akan pengetahuan kegiatan dan ukuran anggota komite akan 

sebuah kualitas pengendalian internal. Variabel independen yang digunakan rapat 

anggota komite, ukuran auditor eksternal, kepemilikan manajerial, ukuran dewan 

direksi, dan komisaris independen. Variabel kontrol yang digunakan meliputi 

financial distress, ukuran dari perusahaan dan leverage.  

 Kesimpulan analisis penelitian ini rapat anggota, kepemilikan manajerial, 

komisaris yang independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap kualitas pengendalian internal. ukuran auditor eksternal, ukuran dewan 

direksi, financial distress dan leverage terlihat berpengaruh  negatif terhadap 

kualitas pengendalian internal.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini, dimana diantara nya: 

1. Penelitian ini menekankan dan hanya terbatas pada data sekunder dari 

perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan beberapa dari 

perusahaan yang terdaftar ada perusahaan yang tidak menerbitkan laporan 

tahunan secara lengkap berturut-berturut lima tahun dari tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2017. 
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2. Penyusunan pada daftar pengungkapan atau disclosure cenderung subjektif 

sifatnya, dikatakan subjektif karena hasil pembacaan dari interpretasi tersebut 

muncul dari penilaian penulis itu sendiri yang mana akan berbeda dari antar 

satu penulis dengan penulis lainnya.  

3. penelitian terdahulu dan variabel yang diambil masih terbatas. 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

1. Peneliti masa depan sekiranya dapat memperluas sampel penelitian pada 

penambahan jangka waktu beserta pengamatan variabel lain yang mana ada 

dan mungkin dapat memiliki potensi kepengaruhan terhadap kualitas 

pengendalian internal.  

2. Perusahaan sekiranya dapat memiliki laporan tahunan yang lebih detil 

mengenai pengungkapan atau disclosure. Sehingga dapat meningkatkan 

kejelasan informasi dapat diperoleh. 

3. Peneliti sekiranya diharapkankan dapat menggunakan variabel yang lebih 

jarang diambil.  
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