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BAB V 

 KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang struktur kepemilikan dan ukuran 

perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi data panel menggunakan software E-Views 8. 

Data sampel perusahaan sebanyak 120 observasi pada perusahaan sektor 

keuangan selama 4 tahun yaitu pada tahun 2014-2017. Hasil pengujian dan 

pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut: 

1. Kepemilikan institusi pada sektor keuangan memengaruhi secara negatif 

terhadap integritas laporan keuangan.  

2. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

integritas laporan keuangan. 

3. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan secara negatif 

terhadap integritas laporan keuangan. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan 

ilmu akuntansi yang khususnya membahas mengenai integritas laporan 
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keuangan. Diharapkan pula dapat memberikan informasi tambahan mengenai 

faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi integritas laporan keuangan. 

Oleh sebab itu, dapat diimplikasikan hal-hal berikut: 

1. Kepemilikan institusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas 

laporan keuangan pada perusahaan keuangan. Implikasinya perusahaan 

sektor keuangan harus mengurangi kepemilikan institusional agar 

manajemen tidak merasa terikat dengan target mendapatkan laba sebesar-

besarnya seperti yang diinginkan investor agar mendapat dividen yang 

sebesar-besarnya. 

2. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

integritas laporan keuangan secara negatif. Walaupun tidak berpengaruh, 

kecurangan maupun manajemen laba tetap dapat dilakukan manajemen 

sehingga dapat merugikan banyak pihak. Implikasinya adalah perusahaan 

sebaiknya mengurangi kepemilikan manajerial agar dapat menekan manajer 

untuk bertindak tidak oportunistik, self serving, dan manipulasi. 

3. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap 

integritas laporan keuangan. Implikasinya perusahaan harus lebih 

konservatif dalam menentukan metode dan kebijakan akuntansi untuk 

mengurangi manajemen laba. 
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C. Saran 

Penelitian mengenai integritas laporan keuangan di masa yang akan 

datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas 

dengan mempertimbangkan saran di bawah ini: 

1. Menambahkan beberapa variabel lain sebagai faktor yang dapat 

memengaruhi integritas laporan keuangan, seperti profitabilitas dan 

leverage, ukuran dewan direksi, kualitas audit, dan sebagainya. 

2. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan penggunaan 

sektor usaha lain seperti perusahaan dagang, perusahaan tambang yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi penelitian. 

3. Pengukuran terhadap variabel ukuran perusahaan pada penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan proksi lain, seperti total penjualan, rata-rata 

tingkat penjualan dan total aktiva. 

 

 


