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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Laba merupakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang 

menunjukkan hasil kinerja suatu perusahaan. Laba yang berkualitas adalah 

informasi laba yang tidak menyesatkan penggunanya. Penelitian ini dilakukan 

untuk menguji pengaruh aktivitas komite audit dan implementasi enterprise risk 

management terhadap kualitas laba. 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel jumlah rapat komite audit dalam satu tahun berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin banyak 

jumlah pertemuan yang dilakukan komite audit, maka akan semakin 

menambah informasi dalam pengungkapan internal kontrol perusahaan. 

2. Variabel peran komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 

Hasil ini menunujukkan bahwa peran komite audit apabila dilakukan 

dengan baik maka akan meningkatkan kualitas laba. 

3. Variabel enterprise risk management berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan di 

Indonesia sudah mulai mengadopsi ERM. ERM dengan kualitas tinggi 
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dapat mempengaruhi alokasi sumber daya melalui persepsi pelaku pasar 

dari keandalan laba akuntansi dan berhubungan dengan tata kelola 

perusahaan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang sekaligus dapat 

dijadikan arah bagi penelitian yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya berdasarkan informasi komite audit yang berada pada 

laporan keuangan yang dipublikasikan sehingga informasi yang diperoleh 

sangat terbatas.  

2. Penelitian ini hanya menggunanakan 3 variabel dan untuk mengukur 

kualitas laba hanya diproksikan hanya dengan discretionary accruals. 

3. Terdapatnya unsur subjektivitas dalam menentukan indeks 

pengungkapan. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang 

dapat dijadikan acuan, sehingga penentuan indeks untuk indikator dalam 

kategori yang sama dapat berbeda untuk setiap peneliti. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka 

saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menambah jumlah periode penelitian agar dapat melihat pengaruhnya 

secara lebih detail. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggembangkan penelitianya dengan 

menambah variabel komite audit atau lainya yang mungkin berpengaruh 
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terhadap kualitas laba. Selain itu menggunakan pengkukuran kualitas laba 

yang lain selain discretionary accruals. 

3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengamatan secara langsung 

untuk mendapatkan informasi mengenai komite audit.  

 

 

 

 

 

 

 


