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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara leverage, growth 

opportunity, dan kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi. Dalam 

penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2017-2019. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-

2019.  

2. Growth opportunity memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2017-2019. 

3. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2017-2019.  

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah banyak perusahaan yang tidak memiliki 

kepemilikan manajerial sehingga membuat sampel penelitian menjadi sedikit. 

Penelitian ini hanya mengambil tiga periode saja yaitu 2017-2019, sehingga 

kemungkinan data yang diambil kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam 



 

62 
 

jangka panjang. Variabel penelitian yang digunakan hanya 3 variabel independen, 

yang mana masih banyak variabel lain yang bisa diteliti. 

Dengan keterbatasan penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel dari sektor selain 

sektor manufaktur di BEI agar dapat membandingkan penerapan konservatisme 

akuntansi perusahaan yang ada di sektor lainnya.  

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kriteria maupun sampel 

penelitian dan menambahkan faktor-faktor lain yang mungkin memiliki 

pengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

3. Pengukuran konservatisme dilakukan dengan metode pengukuran yang lain serta 

menggunakan periode penelitian yang lebih lama. 

4. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan gambaran untuk memahami 

pentingnya prinsip konservatisme akuntansi dengan harapan dapat diterapkan di 

perusahaan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

5. Bagi investor dan calon investor disarankan untuk mempertimangkan berbagai 

faktor yang memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi yang mungkin 

diterapkan oleh perusahaan agar menghasilkan keputusan terbaik untuk 

melakukan investasi pada suatu perusahaan. 

 


