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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris mengenai pengaruh keahlian 

manajerial, gender, kewarganegaraan, Independensi Komisaris, frekuensi rapat 

Komite Audit, dan opini audit terhadap kualitas akrual. Penelitian ini 

menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada periode 2015-2019 selain perusahaan perbankan dan asuransi. Berdasarkan 

hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Keahlian Manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas akrual. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Afia & Arifah (2020) dan 

Hassan & Nahandi (2015). 

2. Gender tidak berpengaruh terhadap kualitas akrual. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Barua (2010), Wafa & Habib (2012), dan 

Elisabeth & Soenarno (2019). 

3. Kewarganegaraan tidak berpengaruh terhadap kualitas akrual. Hal ini  sejalan 

dengan penelitian Irwansyah et al., (2020). 

4. Independensi Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas akrual. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dechow et al. (1996), Chtourou 

(2001) dan Dewi & Nugrahanti (2017). 

5. Frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas 

akrual. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Xie (2003), 

Nasution & Setiawan (2007), dan Larasati & Mulyana (2021). 
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6. Opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas akrual. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasillia (2010). 

7. Leverage berpengaruh terhadap kualitas akrual. 

8. Ukuran perusahaan (Firm Size) tidak berpengaruh terhadap kualitas akrual. Hal 

ini Sejalan dengan penelitian Marliyana & Khafid (2017), Ginting (2017), dan 

Lukani (2013) 

9. Pertumbuhan penjualan (Growth) pengaruh terhadap kualitas akrual. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2014) 

 

5.3  Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya: 

Menambah variabel baru seperti preferensi risiko sebagai variabel 

pemoderasi antara diversitas gender terhadap kualitas akrual. Hal ini disebabkan 

adanya perbedaan dalam hal preferensi risiko pada wanita dan pria. Pertama, 

wanita cenderung lebih bersikap hati-hati dan tidak agresif serta memilih untuk 

menghindari risiko (risk averse) sedangkan pria lebih cenderung menyukai 

tantangan, dan fokus untuk mencari keuntungan (risk taking) sehingga dapat 

menurunkan kualitas laba.  Kedua, wanita dianggap lebih sedikit kemungkinannya 

dalam keterlibatan akan manipulasi laba dan cenderung lebih transparansi dalam 

melaporkan kinerja perusahaan dibandingkan dengan pria. Oleh karena itu, 

preferensi risiko yang tinggi pada diversitas gender dalam jajaran dewan 

komisaris dipercaya dapat mempengaruhi diskresi akrual yang tinggi. 

  


