
 
 
 
 

BAB V 
 

 

PENUTUP 
 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pada hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut: 

 

1. Pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari 

Rozania,dkk (2013) dan Widiyati dan Shanti (2015) menyatakan tidak 

ada pengaruh antara pergantian auditor dengan kualitas laporan 

keuangan. 

 
2. Tenur audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Amrulloh dkk, (2016) 

dan Abidin (2015) menunjukan tenur audit mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan. 

 
3. Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari 

Mutmainnah dan Wardhani (2013) dan Pratama (2015) menunjukkan 

bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

 
4. Pergantian auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

dengan kualitas audit sebagai moderating. Dalam penelitian ini kualitas 

audit memperkuat hubungan antara pergantian auditor dengan kualitas 

laporan keuangan. 
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5. Tenur audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan 

kualitas audit sebagai moderating. Dalam penelitian ini kualitas audit 

memperkuat hubungan antara tenur audit dengan kualitas laporan 

keuangan. 

 
6. Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan dengan kualitas audit sebagai moderating. Dalam penelitian 

ini kualitas audit memperlemah hubungan antara frekuensi rapat 

komite audit dengan kualitas laporan keuangan.Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian dari Mutmainnah dan Wardhani (2013) 

menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan dengan kualitas audit sebagai 

variabel moderasi. 

 
7. Analisis pada variabel kontrol yaitu : 

 

a. Size tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Lerizki (2017) yang 

menunjukkan bahwa size tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

 
b. Leverage berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian dariGayatri dan Suputra 

(2013) yang menjelaskan bahwa leverage berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

 
c. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari 
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Hakim (2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

 

5.2. Saran 

 

Saran yang dapat dikemukakan penelitian ini adalah : 

 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang dapat 

memperkuat interaksi terhadap kualitas laporan keuangan yaitu 

Spesialisasi Industri Auditor. Dengan adanya spesialisasi industri 

auditor, diharapkan auditor yang berkompeten akan lebih 

meningkatkan kinerja laporan keuangan sehingga dapat menyajikan 

laporan keuangan yang berkualitas. 


