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BAB V  

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh tingkat kesulitan 

keuangan, intensitas modal dan kesempatan bertumbuh terhadap konservatisme 

akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor industri & kimia  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019. Setelah dilakukan beberapa analisis, 

maka hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Tingkat kesulitan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat 

kesulitan keuangan perusahaan, maka penerapan konservatisme akuntansi 

semakin rendah; 

2. Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi. Hal ini menunjukkan peningkatan intensitas modal tidak akan 

mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi; 

3. Kesempatan bertumbuh tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi. Hal ini menunjukkan peningkatan kesempatan bertumbuh tidak 

akan mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti memiliki keterbatasan antara lain 

sebagai berikut : 

1. Sampel penelitian ini hanya terkait dengan perusahaan manufaktur sub sektor 

industri dasar dan kimia, sehingga tidak semua perusahaan memenuhi kriteria 

sampel penelitian; 

2. Periode pengamatan dalam penelitian ini relatif pendek hanya lima periode 

saja, hal ini dikarenakan keterbatasan dalam perolehan data annual report 

perusahaan; 

3. Penelitian ini menunjukkan variabel independen yang diteliti berpengaruh 

terhadap variabel konservatisme akuntansi sebesar 14,4% berarti ada pengaruh 

sebesar 85,6% dari variabel - variabel lain di luar model penelitian. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak - 

pihak terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini memberikan gambaran untuk membantu manajer dalam 

memahami pentingnya prinsip konservatisme dalam akuntansi, dengan 

harapan manajer perusahaan dapat lebih berhati-hati dalam memutuskan 
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kebijakan yang akan dipilih dan akan diterapkan pada perusahaannya, sehingga 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dan calon investor 

dalam membuat keputusan investasinya, sehingga nantinya dapat lebih berhati-

hati dan lebih teliti dalam menanggapi laporan keuangan perusahaan yang 

beredar. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang sangat terbatas yaitu 

menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar & kimia yang 

terdaftar di BEI, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

sampel penelitian dari sektor lainnya ataupun memperluas sampel 

penelitian menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. 

b. Memperluas penelitian dengan cara memperbanyak jumlah sampel 

penelitian atau menambah periode penelitian. 

c. Peneliti memberi saran agar peneliti selanjutnya dapat mengganti variabel 

yang belum digunakan atau menambah variabel lain yang masih berkaitan 

dengan konservatisme akuntansi seperti political cost, kebijakan hutang 

dan lain-lain.          

 

 


