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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1   Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan temuan empiris 

mengenai ada atau tidaknya pengaruh pada laporan keuangan dengan keberadaan 

CEO  wanita, dewan direksi wanita, dan komite audit wanita dengan variabel 

kontrol firm performance, firm size dan leverage pada perusahaan publik 

Indonesia. Berlandaskan hasil pengujian data dan penjelasan pada bab 

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan: 

1. Variabel CEO wanita tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud 

dengan nilai probabilitas sebesar 0,817 dengan koefisien regresi sebesar -

0,079. Nilai probabilitas 0,817 > 0,05 dan koefisien yang bernilai negatif 

menggambarkan bahwa apabila proporsi CEO wanita meningkat maka 

fraud akan semakin menurun namun tidak signifikan. Hal ini 

membuktikan bahwa adanya CEO wanita pada suatu perusahaan belum 

mampu mengurangi terjadinya fraud, kondisi ini bertentangan dengan 

Kusumastuti (2006) yang menyatakan wanita dinilai memiliki kehati-

hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti 

dibandingkan dengan pria. 

2. Variabel dewan direksi wanita tidak berpengaruh signifikan terhadap 

fraud dengan nilai probabilitas sebesar 0,917 dengan koefisien regresi 

sebesar -0,037. Nilai probabilitas 0,917 > 0,05 dan koefisien yang 

bernilai negatif menggambarkan bahwa apabila proporsi dewan direksi 

wanita meningkat maka fraud akan menurun namun tidak signifikan. 

Salah satu tugas dewan direksi adalah melakukan pengawasan atas 

jalannya usaha dan memberikan nasehat kepada direktur, hanya saja 

dewan komisaris tidak bisa membuat keputusan sendiri sehingga 

membutuhkan pihak lain dan ini diperkirakan sebagai penyebab 

kurangnya peran dewan direksi dalam mengurangi risiko kecurangan 

dalam pelaporan keuangan. 
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3. Variabel komite audit berpengaruh signifikan terhadap fraud dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,024 dengan koefisien regresi sebesar -0,607. Nilai 

probabilitas 0,024 < 0,05 dan koefisien yang bernilai negatif 

menggambarkan bahwa apabila proporsi audit komite wanita meningkat 

maka fraud akan menurun secara signifikan. Melihat fungsinya, dapat 

dikatakan bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung komite 

audit dapat dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan yang diterbitkan 

oleh perusahaan.  Mohammad et al. (2018) menjabarkan bahwa adanya 

pengaruh tingkat performa keuangan Bank dengan adanya wanita, tetapi 

dengan kecilnya rasio wanita dalam bank tersebut sehingga perbedaan 

performanya tidak terlalu mencolok. 

4. Variabel firm performance tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud 

dengan nilai probabilitas sebesar 0,666 dengan koefisien regresi 0,670. 

Nilai probabilitas 0,666 > 0,05 dan koefisien yang bernilai positif 

menggambarkan bahwa apabila firm performance meningkat maka fraud 

akan ikut meningkat namun tidak signifikan. 

5. Variabel firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,707 dengan koefisien regresi 0,000. Nilai 

probabilitas 0,707 > 0,05 dan koefisien yang bernilai positif 

menggambarkan bahwa apabila firm size meningkat maka fraud akan 

ikut meningkat namun tidak signifikan. 

6. Variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,838 dengan koefisien regresi -0,078. Nilai 

probabilitas 0,838 > 0,05 dan koefisien yang bernilai negatif 

menggambarkan bahwa apabila leverage meningkat maka fraud akan 

menurun namun tidak signifikan. 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu: 

1. Data yang dipakai untuk penelitian ini hanya 5 tahun yaitu dari 2014-

2018. 
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2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu CEO 

wanita, dewan direksi wanita, dan audit komite wanita sehingga belum 

mampu secara utuh mencerminkan kondisi perusahaan yang diteliti. 

 

5.3   Rekomendasi 

Saran yang bisa digunakan untuk masukkan penelitian ke depan yaitu: 

1. Memperbanyak sampel dengan cara menambahkan perusahaan atau 

menambahkan periode tahun penelitian. 

2. Menambahkan variabel independen lainnya yang mempengaruhi fraud 

seperti CFO wanita atau faktor selain gender diversity seperti 

pengendalian internal dan penegakan peraturan. 
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