
59 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan di atas diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap

harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Hal ini terlihat pada hasil uji t, dimana nilai Thitung > Ttabel (2,021 >

1,996) dengan sig. 0,047 < 0,05. Hasil ini sejalan dengan hipotesis pertama

(H11) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara

independensi auditor terhadap harga saham.

2. Variabel kualitas laporan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap

harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Hal ini terlihat pada hasil uji t, dimana nilai Thitung > Ttabel (2,585 >

1,996) dengan sig. 0,012 < 0,05. Hasil ini sejalan dengan hipotesis kedua

(H12) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara

kualitas laporan audit terhadap harga saham.

3. Variabel independensi auditor dan kualitas laporan audit secara simultan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini terlihat pada hasil

uji F, dimana nilai Fhitung > Ftabel (4,897 > 3,134) dan sig. 0,010 < 0,05. Hasil

ini sejalan dengan hipotesis ketiga (H13) yang menyatakan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan antara independensi auditor dan kualitas laporan

audit terhadap harga saham.

5.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan implikasi manajerial yang mungkin dapat dipergunakan oleh 

berbagai pihak, antara lain: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi

bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama yang akan datang untuk
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dikembangkan dan diperbaiki dengan memperpanjang periode pengamatan, 

sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan 

menggunakan variabel-variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh yang 

lebih besar terhadap harga saham perusahaan guna memperoleh penjelasan 

lebih dalam mengenai fenomena tentang pergerakan harga saham perusahaan. 

Selain itu objek penelitian yang dipakai sebagai sampel sebaiknya juga 

diperluas dengan melakukan penelitian dari berbagai jenis perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga diperoleh hasil penelitian yang 

lebih baik dengen generalisasi yang tinggi. 

3. Bagi auditor dan akuntan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

auditnya, dan selalu menerapkan independensinya sehingga tingkat 

kepercayaan publik terhadap laporan hasil audit mereka dapat dipercaya dan 

meningkat. 

4. Bagi investor dan calon investor di dalam mengambil keputusan untuk 

melakukan investasi hendaknya tidak hanya mengandalkan data mengenai 

rasio keuangan, sebaiknya juga melihat berbagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi integritas dari penyajian laporan keuangan itu sendiri, 

misalnya adanya keterlibatan auditor dari KAP big four dalam mengaudit 

laporan keuangan perusahaan, adanya tata kelola perusahaan yang baik, dan 

lain sebagainya. 
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