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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian dari awal hingga pada bagian akhir pembahasan, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan berikut: 

1. Berdasarkan pengujian pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel 

konservatisme akuntansi memperoleh hasil berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan 

konservatisme akuntansi dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaan, 

akan meningkatkan kualitas laba yang dihasilkan. Adanya konservatisme 

akuntansi juga dapat berperan dalam menangani konflik dalam teori keagenan 

untuk mencegah adanya asimetri informasi dengan cara membuat batasan bagi 

agen dalam melakukan praktik manipulasi laporan keuangan dan membantu 

pengguna laporan tersebut dengan menyajikan informasi laba dan aktiva yang 

tidak overstate. 

2. Variabel Manajemen laba berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada 

penelitian ini memperoleh hasil yaitu berpengaruh signifikan positif terhadap 

variabel kualitas laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi adanya 

praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas 

laba yang dihasilkan. Apabila manajemen laba dilakukan maka kualitas laba 

yang diasilkan juga akan meningkat dimana hal tersebut dapat membuat 

perusahaan mendapatkan harga saham yang relatif tinggi pada waktu 

penerbitan saham serta pengambilan keputusan investasi. 
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3. Ukuran perusahaan berdasarkan pengujian yang telah dilakukan di atas 

memperoleh hasil berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwasanya semakin tinggi ukuran suatu 

perusahaan maka akan semakin tinggi pula kualitas laba yang dihasilkan. 

Perusahaan yang realtif besar, kinerjanya akan dilihat oleh publik sehingga 

perusahaan tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih 

berhati- hati, lebih menunjukkan keinformatifan informasi yang terkandung 

didalamnya dan lebih transparan sehingga perusahaan akan lebih sedikit dalam 

melakukan manajemen laba 

5.2 Saran 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat 

diberikan bagi perusahaan adalah perusahaan emiten dapat menerapkan prinsip 

konservatisme akuntansi, karena dengan menerapkan prinsip konservatisme 

akuntansi dapat meminimalisir tindakan oppportunistic pihak manajemen untuk 

menaikan laba sehingga laba yang disajikan menjadi berkualitas. Selain itu 

perusahaan hendaknya menpertahankan dan meningkatkan laba sehingga dapat 

menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Rekomendasi yang dapat diberikan bagi investor terkait dengan hasil riset ini 

adalah dalam memberikan penilaian dan pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi pada perusahaan pilihanya sebaiknya memperhatikan kinerja 
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perusahaan baik dari faktor internal perusahaan maupun eksternal perusahaan 

shingga investor dapat meminimalisir risiko jika terjadi masalah pada perusahaan 

pilihan investor. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu peneliti bisa menambah jumlah perusahaan 

yang akan menjadi sampel dalam penelitian, untuk perhitungan konservatisme 

dapat menggunakan proksi perhitungan lain selain model akrual givoly dan hayn, 

serta dapat menggunakan faktor lain yang dapat mempengaruhui kualitas laba 

atau dapat juga menambahkan variabel moderasi/variabel intervening. Peneliti 

selanjutnya disarankan untuk dapat menambah periode tahun pengamatan yang 

lebih panjang dan melakukan penelitian pada perusahaan di sektor lain.  

 


