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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, & REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini menguji pengaruh budaya perusahaan berupa variabel 

hubungan pihak terkait, pendiri perusahaan yang menjabat sebagai dewan direksi, 

dan gelar akuntansi yg dimiliki oleh seorang dewan direksi serta rasio keuangan 

yang terdiri dari tujuh rasio terhadap dependen penelitian. Total sampel yang 

digunakan adalah sebanyak 80 perusahaan dimana cara pengambilan sampel 

perusahaan dilakukan secara berpasangan. 

 Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis apakah rasio 

keuangan dan budaya suatu perusahaan berpengaruh signifikan untuk melacak 

tindakan kecurangan pelaporan keuangan. Berikut akan diuraikan hasil akhir 

penelitian terhadap setiap variabel independen: 

1.  Rasio likuiditas tidak mempunyai dampak signifikan terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan dan hasil tersebut berlawanan dengan hipotesis. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkatan nilai yang diperoleh rasio likuiditas tidak 

dapat memberikan tekanan atau pengaruh terhadap pihak manajemen perusahaan 

sehingga tidak bisa dijadikan sebagai indikator untuk mendeteksi tindakan fraud. 

2.  Rasio leverage tidak berdampak signifikan terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan dan berbeda dengan hipotesis penelitian. Hal ini 

menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara pihak kreditur dan debitur 

yang dapat membuat tingkatan nilai leverage tidak dapat digunakan sebagai 

indikator untuk mendeteksi tindakan kecurangan. 

3. Rasio keuntungan laba kotor berdampak signifikan positif terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan dan hasil tersebut mendukung hipotesis. Pihak 

manajemen menganggap rasio ini dapat digunakan sebagai salah satu komponen 

untuk meminimalisir target harga pokok penjualan, yang akan berpengaruh juga 

terhadap nilai rasio ini sehingga dapat digunakan sebagai ukuran untuk melacak 

tindakan kecurangan pelaporan keuangan. 

4. Rasio komposisi aset tidak berdampak signifikan terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan dan hasil tersebut tidak sejalan dengan hipotesis penelitian. 
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Adanya perubahan berupa kenaikan atau penurunan saldo yang tidak terjadi 

secara signifikan terhadap piutang dan persediaan tidak dapat dijadikan sebagai 

indikator untuk mengukur tingkat kecurangan yang dapat dilakukan oleh suatu 

perusahaan. 

5. Rasio perputaran modal tidak mempunyai dampak signifikan terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan dan hasil tersebut tidak searah dengan hipotesis. 

Terdapat beberapa perusahaan yang kurang memiliki kemampuan yang memadai 

untuk menghadapi dunia bisnis sehingga berkemungkinan rasio perputaran modal 

yang telah diperoleh perusahaan tidak dapat mendeteksi adanya tindakan 

kecurangan pelaporan keuangan. 

6. Rasio produktivitas tidak berdampak signifikan terhadap kecurangan 

pelaporan keuangan dan hasil tersebut bertentangan dengan hipotesis penelitian. 

Secara wajar, pertambahan saldo pada piutang perusahaan biasanya berasal dari 

transaksi penjualan dimana akan meningkatan saldo pendapatan atau penerimaan 

suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.  

7. Rasio profitabilitas memiliki dampak signifikan negatif terhadap 

kecurangan pelaporan keuangan dan hasil tersebut searah dengan hipotesis. 

Perusahaan menganggap bahwa target ROA yang harus dicapai sudah melewati 

standar wajar sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi mindset pemimpin suatu 

perusahaan untuk melakukan tindakan menyimpang dengan tujuan agar bisa 

mencapai target ROA yang telah ditentukan sebelumnya. 

8. Hubungan pihak terkait berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

dependen penelitian ini dan sesuai dengan hipotesis penelitian. Variabel ini dapat 

digunakan sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan karena dapat 

mempengaruhi pihak berwenang suatu perusahaan dalam proses pengambilan 

keputusan, terutama bagi para pemegang saham. 

9. % OWN pendiri perusahaan yang menjabat sebagai dewan direksi tidak 

memiliki dampak signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan dan hasil 

tersebut menolak hipotesis. Adanya pendiri perusahaan yang mempunyai posisi 

penting di dalam suatu perusahaan membuat karyawan bekerja sesuai dengan 

peraturan perusahaan yang berlaku sehingga variabel ini tidak dapat digunakan 

untuk melacak adanya tindakan kecurangan pelaporan keuangan. 
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10. Gelar akuntansi yang dimiliki oleh dewan direksi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan dan hasil tersebut bersifat 

kontradiktif dengan hipotesis penelitian. Jumlah dewan direksi yang mempunyai 

keahlian dalam bidang akuntansi tidak dapat mengetahui dengan pasti tingkat 

kecurangan yang telah terjadi. 

   

5.2  Keterbatasan 

 Pelaksanaan dari awal hingga akhir dari penelitian ini masih jauh dari 

kata sempurna, oleh karena itu penulis menyadari masih terdapat beberapa 

kekurangan, di antaranya yaitu: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen berupa rasio 

keuangan yang terdiri dari likuiditas, leverage, keuntungan laba kotor, komposisi 

aset, perputaran modal, produktivitas, dan profitabilitas serta budaya perusahaan 

yang terdiri dari hubungan pihak terkait, persentase kepemilikan pendiri 

perusahaan yang menjabat sebagai dewan direksi, dan gelar akuntansi yang 

dimiliki oleh dewan direksi. 

2. Pengukuran variabel dependen berupa kecurangan pelaporan keuangan 

yang menggunakan skala data nominal.  

 

5.3 Rekomendasi 

 Terdapat beberapa saran untuk penelitian berikutnya, yaitu: 

1. Diharapkan agar dapat memperbanyak variabel independen yang 

mempengaruhi tindakan kecurangan pelaporan keuangan seperti variabel kesulitan 

keuangan, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, hubungan politik, kualitas 

audit, dan manajemen laba sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat (Hassan, 

Haat, & Rahman, 2008; Gul, 2006; Kothari, Leone, & Wasley, 2005; Nor & Chin, 

2002).  

2. Bagi penelitian selanjutnya agar bisa menggunakan skala rasio untuk 

mengukur kecurangan pelaporan keuangan seperti Beneish M-Score dan Fraud M-

Score. 
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