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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

karakteristik perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-

2017. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan, karena perusahaan akan dinilai memiliki kinerja yang baik 

apabila memiliki profitabilitas yang tinggi, sehingga hal tersebut 

memberikan tekanan kepada manajer agar dapat memenuhi keinginan 

investor dan pemegang saham akan semakin baiknya kinerja yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

b. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan 

keuangan, hal ini dikarenakan apabila perusahaan memiliki indeks rasio 

leverage yang tinggi, perusahaan akan cenderung melakukan manipulasi 

laba agar terlihat positif sehingga hal ini menjadi penyebab kecurangan 

laporan keuangan 

c. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan 

laporan keuangan, karena semakin besar perusahaan maka semakin kecil 

kecurangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan semakin baiknya pengawasan 

yang dilakukan dalam perusahaan berskala besar.  
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5.2 Keterbatasan 

 

Penelitian yang dilakukan tidak lepas dari keterbatasan yaitu sampel 

penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah profitabilitas, 

lerverage dan ukuran perusahaan serta keterbatasan dalam periode penelitian 

hanya pada tahun 2015-2017. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka saran untuk peneliti selanjutnya 

adalah dengan memperluas objek penelitian sehingga penelitian selanjutnya dapat 

membandingkan pengaruh karakteristik dari setiap industri, pada penelitian 

selanjutanya dapat menambah variabel untuk penelitian seperti umur perusahaan 

dan dapat menambahkan penelitian selama 4 periode pada penelitian selanjutnya. 
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