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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari analisis pada perusahaan 

sector batu bara yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas 

tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar, karena pasar tidak bereaksi terhadap 

publikasi laporan audit tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Pada umumnya 

rata-rata abnormal return menurun setelah publikasi laporan audit tanpa pengecualian 

dengan paragraf penjelas. Namun hasil uji terhadap average abnormal return 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan reaksi pasar antara sebelum dan setelah 

publikasi laporan audit tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas.Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa laporan auditwajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas 

pada perusahaan sektor batu bara tersebut tidak memiliki kandungan informasi yang 

berpengaruh bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh ketidakmampuan investor dalam menginterpretasikan informasi 

yang terkandung dalam laporan audit ataupun karena karakteristik investor itu 

sendiri. 

 

5.2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang 

penulis berikan adalah sebagai berikut:  

1. Secara Praktis 

a. Bagi para auditor untuk menambah kandungan informasi yang ada pada 

laporan audit dan menyederhanakan laporan audit, agar mudah 

diinterpretasikan oleh investor dan dapat memberikan informasi yang 

maksimal. 
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b. Bagi pemerintah agar memberikan himbauan kepada investor untuk lebih 

objektif pada perusahaan, terutama informasi yang diberikan perusahaan 

tersebut, dan tidak mudah terpengaruh oleh isu politik atau isu lainnya 

yang bersifat sementara saja. 

2. Secara Akademis 

Penelitian selanjutnya di sarakan untuk menggunakan variabel kontrol 

seperti ukuran perusahaan atau sektor perusahaan yang diteliti. Selain itu 

penelitian yang menggunakan laporan auditor wajar tanpa pengecualian 

dengan  paragraf penjelas sebagai objek penelitiannya tersebut sebaiknya 

memperhatikan pula hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf penjelas tersebut 

seperti ketidakkonsistenan laporan keuangan, adanya ketidakpastiaan yang 

material, keraguan atas kelangsungan hidup, ataupun adanya penekanan atas 

suatu hal. 


