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BABBABBABBAB 5555

SIMPULAN,SIMPULAN,SIMPULAN,SIMPULAN, KETERBATASAN,KETERBATASAN,KETERBATASAN,KETERBATASAN, DANDANDANDAN SARANSARANSARANSARAN

5.1.5.1.5.1.5.1. SimpulanSimpulanSimpulanSimpulan

Penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh

variabel independen yaitu kualitas audit, independesi auditor, komisaris

independen, dan komite audit terhadap variabel dependen yaitu integritas laporan

keuangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh

terhadap integritas laporan keuangan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa

adanya pengaruh positif dari kualitas audit terhadap integritas laporan

keuangan dikarenakan auditor mampu menemukan adanya kesalahan atau

kekurangan pada laporan keuangan dan memastikan kesesuaian laporan

keuangan dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya maka akan

menyebabkan peningkatan terhadap kualitas audit yang dilaporkan.

Kualitas audit yang meningkat akan menyebabkan integritas laporan

keuangan juga ikut meningkat dan berpengaruh terhadap ketepatan para

pengguna laporan keuangan dalam melakukan pengambilan keputusan.

2. Hipotesis kedua yang mengatakan bahwa independensi auditor

berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan ditolak. Hal ini

menunjukkan bahwa auditor dalam menjalankan proses audit tidak mampu

mempertahankan sikap independensi yang dimiliki yaitu dengan tidak

bersikap jujur, objektif, dan mementingkan kepentingan pribadi maupun

kelompok serta tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan standar kerja

dan waktu yang telah ditetapkan dapat menyebabkan penurunan terhadap

integritas laporan keuangan yang dihasilkan dan berpengaruh terhadap

ketepatan para pengguna laporan keuangan dalam melakukan pengambilan

keputusan.
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3. Hipotesis ketiga yang mengatakan bahwa komisaris independen

berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan

akan menjadi posisi terbaik bagi perusahaan dalam menghasilkan laporan

keuangan yang berintegritas dikarenakan tugas dan tanggungjawab dari

komisaris independen yaitu melakukan pengawasan terhadap segala

aktivitas perusahaan serta memastikan bahwa tidak terjadi tindakan

manipulasi yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam menghasilkan

laporan keuangan. Adanya ketepatan komisaris independen dalam

menjalankan tugasnya akan membantu meningkatkan integritas laporan

keuangan yang tentunya akan berdampak pada tindakan pengambilan

keputusan yang dilakukan oleh para pengguna laporan keuangan.

4. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh

positif terhadap integritas laporan keuangan ditolak. Hal ini menunjukkan

bahwa keberadaan komite audit dalam sebuah perusahaan tdak memberikan

pengaruh terhadap integritas laporan keuangan dikarenakan adanya komite

audit hanya sebagai dasar pemenuhan peraturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, komite audit dinilai tidak dapat memberikan informasi yang

cukup kepada pihak manajemen dalam melakukan penyusunan laporan

keuangan serta memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah

sesuai dengan standar pada sistem akuntansi yang berlaku.

5.2.5.2.5.2.5.2. KeterbatasanKeterbatasanKeterbatasanKeterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang

dialami peneliti yaitu penelitian ini hanya menggunakan satu sektor industri

sebagai objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur sehingga belum diketahui

kondisi secara menyeluruh terhadap sektor industri lain terkait dengan pengaruh

variabel independen peneliti terhadap integritas laporan keuangan.
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4.3.4.3.4.3.4.3. SaranSaranSaranSaran

Berdasarkan pada keterbatasan yang dialami pada penelitian ini, saran yang

diberikan peneliti saat ini yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap jenis

perusahaan lainnya selain perusahaan manufaktur agar dapat diketahui

kondisi secara umum terhadap perusahaan lainnya.

2. Peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel independen yang dapat

mempengaruhi integritas laporan keuangan seperti manajemen laba dan

mekanisme good corporate governance secara lengkap bukan hanya

komisaris independen dan komite audit.
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