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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 

variabel financial stability, external pressure, financial targets, dan nature of 

industry sebagai variabel independen, nilai perusahaan sebagai variabel dependen, 

serta fraudulent financial reporting sebagai variabel moderating, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Financial Stability dengan proksi perubahan total aset tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga H1 ditolak. 

2. External pressure dengan proksi rasio hutang terhadap aset berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga H2 diterima. 

3. Financial targets dengan proksi return on assets berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sehingga H3 diterima. 

4. Nature of industry dengan proksi perubahan piutang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga H4 ditolak. 

5. Earnings management tidak dapat memoderasi pengaruh financial stability 

terhadap nilai perusahaan, sehingga H5 ditolak. 

6. Earnings management tidak dapat memoderasi pengaruh external pressure 

terhadap nilai perusahaan, sehingga H6 ditolak. 
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7. Earnings management tidak dapat memoderasi pengaruh financial targets 

terhadap nilai perusahaan, sehingga H7 ditolak. 

8. Earnings management tidak dapat memoderasi pengaruh nature of industry 

terhadap nilai perusahaan, sehingga H8 ditolak. 

9. Fraudulent Financial Reporting dapat dijadikan sebagai variabel moderating 

dalam penelitian selanjutnya karena dari hasil pada BAB IV terlihat bahwa 

terdapat pengaruh namun tidak signifikan.  

 

5.2 Saran 

Berkaitan dengan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang 

dapat diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manajemen perusahaan disarankan untuk tetap melakukan pengawasan dan 

transparansi kinerja sebagai bentuk pengendalian internal agar terhindar dari 

semua bentuk kecurangan dalam perusahaan. 

2. Bagi calon investor disarankan untuk memperhatikan segala faktor yang 

mempengaruhi kecurangan laporan keuangan agar tidak salah dalam 

pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan yaitu 

tingkat laba perusahaan, dikarenakan tingkat laba perusahaan yang tinggi 

dapat mengindikasikan adanya manipulasi dalam laporan keuangan 

perusahaan dan tingkat laba yang tinggi pada suatu perusahaan belum dapat 

menjamin bahwa perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang 

sehat. 
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3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini belum mencakup semua sektor, 

namun periode penelitian dapat dikatakan tidak terlalu singkat, sehingga 

peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbesar jumlah sampel. 

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan menggunakan variabel moderating lain untuk memberikan pengaruh 

variabel independen terhadap nilai perusahaan. 

 

5.3  Keterbatasan 

Penelitian yang dilakukan ini tentunya tidak lepas dari keterbatasan 

maupun kelemahan, yang bisa menimbulkan tidak akuratnya hasil penelitian. 

Adapun keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 20 sampel perusahaan yaitu perusahaan 

pertambangan yang mengalami profit berturut-turut selama 4 (empat) tahun. 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperbesar sampel 

penelitian. 

2. Penelitian ini tidak hanya dapat diuji dengan menggunakan SmartPLS 

melainkan juga dapat diuji menggunakan Moderating Regression Analysis. 

 

 

 


