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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Keahlian keuangan dan atau akuntansi komite audit tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga 

hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Munif (2013). 

2. Keahlian keuangan dan atau akuntansi dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi di atas 0,05 

sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Trilaksana (2009). 

3. Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap konservatisme. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Trilaksana (2009). 

4. Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga hipotesis ditolak.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan 

Mutmainah (2012). 
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5. Tingkat kesulitan keuangan  berpengaruh negatif terhadap konservatisme. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai signifikansi di bawah 0,05 sehingga hipotesis diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nugroho dan Mutmainah (2012). 

6. Untuk variabel kontrol, yaitu audit tenure, growth opportunity, risiko litigasi, 

kualitas audit, frekuensi pertemuan komite audit dan sales growth berpengaruh 

terhadap konservatisme. Untuk struktur kepemilikan institusional  tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme.  

 

5.2. Saran 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 

adalah: 

1. Sebaiknya pihak emiten dalam menerapkan konservastime akuntansinya dapat 

memperhatikan tingkat kesulitan keuangannya karena dari hasil penelitian ini 

terbukti secara empiris mempengaruhi konservatisme. Selain itu untuk variabel 

kontrol yaitu audit tenure, growth opportunity, risiko litigasi, kualitas audit, 

frekuensi pertemuan komite audit dan sales growth juga dapat menjadi faktor 

pertimbangan untuk memaksimalkan laba, karena sebagai variabel kontrol dapat 

meningkatkan nilai koefisien determinasi dalam mempengaruhi konservatisme. 

2. Untuk  penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang dapat ditambahan 

variabel lain yang mempengaruhi konservatisme seperti kepemilikan publik dan 

jumlah dewan direksi, serta menambahkan periode pengamatan. 


