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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab ini, peneliti akan mengemukakan hasil akhir penelitian yang didapatkan 

setelah melakukan pengumpulan data-data perusahaan. Simpulan dan saran yang disajikan 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya serta bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan dikemudian hari. 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini untuk menguji Financial Stability, Financial Targets, Personal 

Financial Need, External Pressure, Nature Of Industry, Ineffective Monitoring dan 

Rasionalization terhadap Financial Statement Fraud, maka dapat dibuat suatu 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Financial Stability berpengaruh positif terhadap Financial Statement Fraud. 

2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Financial Target berpengaruh terhadap 

Financial Statement Fraud. 

3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Personal Financial Need berpengaruh terhadap 

Financial Statement Fraud. 

4. Tidak terdapat cukup bukti bahwa External Pressure berpengaruh terhadap 

Financial Statement Fraud. 

5. Nature of Industry berpengaruh positif terhadap Financial Statement Fraud. 

6. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Ineffective Monitoring berpengaruh terhadap 

Financial Statement Fraud. 

7. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Rasionalization berpengaruh terhadap Financial 

Statement Fraud. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan tenaga, sehingga 

penulis memiliki saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik ini, sebagai 

berikut: 

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan periode pengujian yang 

lebih luas, bukan hanya meneliti sebatas 3 tahun buku tetapi menggunakan 5 

tahun buku dengan harapan data yang didapatkan lebih detail dan luas sehingga 

hasil yang didapatkan lebih menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap 

dependen. 

2. Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan ruang lingkup yang lebih luas 

atau tidak hanya terpaku dalam ruang lingkup perusahaan manufaktur seperti 

perbankan, perusahaan jasa sehingga informasi dari hasil pengujian dapat 

mencakup ruang lingkup yang lebih luas atau mewakili industri yang lebih luas. 

3. Penelitian berikutnya diharapkan menambahkan variabel proksi dari fraud 

triangle agar cakupan variabel penelitian menjadi lebih luas dan menggunakan 

indicator baru lainnya yang dianggap layak untuk digunakan seperti analisis fraud 

diamond atau fraud pentagon dalam mendeteksi financial statement fraud. 

 

 

 

 


