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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Penelitian ini digunakan untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh leverage, 

profitability, likuidity dan capital turnover terhadap fraudulent financial reporting 

(FFR). Berdasarkan uraian dari awal hingga pada akhir bagian pembahasan, maka 

dapat diperoleh beberapa kesimpulan, berikut ini : 

1. Variabel leverage berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan analisis 

regresi linear berganda pada penelitian ini maka dapat diperoleh hasil berpengaruh 

positif signifikan terhadap fraudulent financial reporting (FFR).  

2. Variabel profitability berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diatas dalam 

penelitian ini, maka dapat diperoleh hasil tidak berpengaruh terhadap fraudulent 

financial reporting (FFR).  

3. Variabel likuidity berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, 

maka dapat diperoleh hasil tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial 

reporting (FFR).  

4. Variabel capital turnover berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam 

penelitian ini dengan analisis regresi linear berganda,  maka dapat diperoleh hasil 

berpengaruh negatif signifikan terhadap fraudulent financial reporting (FFR).  
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1.2 Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini masih mempunyai keterbatasan yang diharapkan dapat memberi 

arahan bagi peneliti selanjutnya, diantaranya : 

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini terbatas yaitu ada 4 yakni 

leverage, profitability, likuidity, dan capital turnover. 

2. Jangka waktu yang dilakukan penelitian ini hanya selama 3 tahun yakni periode 

2017, 2018 dan 2019, sehingga jumlah sampel sangat terbatas. 

3. Sektor perusahaan yang dipakai masih menggunakan perusahaan manufaktur, 

sehingga hasil penelitian ini masih belum bisa dibandingkan dengan sektor 

perusahaan yang lain. 

 

1.3 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini diantaranya : 

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak variabel lain yang 

dapat menjadi factor dalam memprediksi terjadinya fraudulent financial reporting 

(FFR). 

2. Untuk penelitian selanjutnya juga dapat diharapkan dapat menambah jumlah tahun/ 

periode penelitian sehingga dapatn menambah sampel penelitian. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menambah sektor lain, tidak hanya sektor manufaktur 

saja, sehingga bisa memperbanyak sampel dan lebih beragam.  

 


