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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan 

dalam bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Kualitas audit berpengaruh terhadap konservatisme. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yenna dan Bambang (2012) menemukan bahwa 

kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap konservatisme. 

2. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap konservatisme. Penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dan I Dewa (2013) yang 

menyatakan komite audit memiliki berpengaruh terhadap konservatisme. 

3. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Padmawati dan 

Fachrurrozie (2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen menunjukkan 

tidak adanya pengaruh pada konservatisme akuntansi. 

4. Dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme. Penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Perwirasari (2010) yang menyatakan 

bahwa dewan direksi tidak berpengaruh pada konservatisme akuntansi. 

50 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

 

 

 

 

 

5. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap konservatisme. Penelitian 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2015), yang 

menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

konservatisme. 

6. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme. Penelitian 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suryanawa (2014) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial menunjukkan pengaruh signifikan 

positif terhadap konservatisme akuntansi. 

 

Variabel Kontrol 

1. Audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme. Penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Munif (2013) yang menyatakan 

audit tenure tidak berpengaruh terhadap konservatisme. 

2. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme. Penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohminatin (2016) yang 

menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap konservatisme. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengujian konservatisme 

akuntansi dengan menggunakan pengukuran lain dari ukuran akrual dan dapat 

mempertimbangkan menggunakan variabel lain seperti company growth, political 

cost, frekuensi pertemuan komite audit, dll. 

2. Bagi para investor yang akan melakukan pengambilan keputusan investasi, 

sebaiknya pihak investor lebih memperhatikan kebijakan apa yang akan diambil 

oleh perusahaan dan mengawasi kinerja perusahaan sehingga dana yang di 

investasikan ke perusahaan dapat digunakan secara baik oleh perusahaan. 

3. Bagi para kreditor yang akan memberikan pinjaman ke perusahaan, diharapkan 

agar lebih berhati-hati atau selektif dalam memberikan hutang terhadap 

perusahaan sehingga dana yang telah diberikan tidak disalahgunakan oleh 

manajemen perusahaan dan kreditor diharapkan lebih mengawasi lebih ketat dana 

yang telah diberikan ke perusahaan. 

4. Bagi pihak pembuat peraturan dan kebijakan (regulator), sebaiknya pihak 

regulator dapat bertemu dengan pihak perusahaan dengan membahas hal-hal apa 

yang mengakibatkan perusahaan berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan 

peraturan dan mencari titik tengah supaya pihak pemerintah dan pihak perusahaan 

tidak merasa dirugikan akibat peraturan yang ada.  

  


