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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki tujuan untuk mengetahui 

pengaruh leverage, kepemilikan institusional, tingkat pengembalian aset, rasio 

pasar, tahun berdirinya perusahaan, ukuran perusahaan, beta dan umur perusahaan 

terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan yang dicantumkan di 

dalam bab empat, maka penelitian ini dapat diakhiri dengan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Leverage memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laporan 

keuangan yang terdapat pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Kesimpulan ini bisa dikatakan bahwa semakin banyak utang 

perusahaan maka nilai kualitas laporan keuangan pada perusahaan 

semakin besar dan juga resiko atas pembalikan utang juga semakin besar. 

2. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan negatif tehadap 

kualitas laporan keuangan yang terdapat pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan bisa dikatakan bahwa kepemilikan 

saham institusi semakin tinggi maka kualitas laporan keuangan 

perusahaan akan menjadi rendah. 

3. Tingkat pengembalian aset memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laporan keuangan yang terdapat pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan ini bisa dikatakan bahwa jika 

tingkat pengembalian aset semakin besarnya maka kualitas laporan 

keuangan perusahaan akan semakin besar. 
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4. Rasio pasar tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

yang terdapat pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Kesimpulan ini dinyatakan bahwa jika tingkat rasio pasar naik atau turun 

maka kualitas laporan keuangan perusahaan tidak akan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

5. Tahun berdirinya perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan yang perusahaan telah di daftar di Bursa Efek 

Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa adanya 

tahun berdiri dari perusahaan atau tidak menjadi pengaruh terhadap 

variabel dependen.  

6. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laporan keuangan yang terdapat pada perusahaan yang telah 

daftar dalam Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan yang bisa dinyatakan 

adalah jika ukuran perusahaan semakin besar maka kualitas laporan 

keuangan perusahaan akan semakin besar. 

7. Beta merupakan saham beredar yang tidak memiliki pegaruh signifikan  

terhadap kualitas laporan keuangan yang terdapat pada perusahaan yang 

telah daftar dalam Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan yang bisa 

dinyatakan adalah jika beta saham perusahaan semakin tinggi maka 

kualitas laporan keuangan perusahaan akan menjadi semakin menurun. 
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5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang dituliskan oleh penulis antara lain:  

1. Total sampel yang diambil dalam melakukan penelitian ini masih adanya 

pembatasan, hanya dapat mengunakan perusahaan yang tercantum dalam 

BEI. 

2. Penelitian ini ada pembatas dikarenakan hanya mengambil sampel dalam 

periode selama lima tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 

3. Variabel independen ini masih kurang bisa menjelaskan atau meluruskan 

ketepatan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Terdapat beberapa rekomendasi buat peneliti selanjutnya yang akan 

menggunakan topik akan kualitas laporan keuangan:  

1. Memperluas pengambilan sampel dalam periode lebih panjang yang 

melebih lima tahun agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih tepat 

dalam penyataan kualitas laporan keuangan. 

2. Memperluas sampel dalam penelitian dengan cara melakukan 

pengambilan sampel dari luar negeri yang terdapat kualitas laporan 

keuangan sehingga hasil penelitian kedua negara dapat dilakukan 

perbandingan. 

3. Menambahkan variabel lain yang mempunyai hubungan pada kualitas 

laporan keuangan yang belum sempat diambil dalam penelitian tersebut.  
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