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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

Dilakukannya penelitian untuk menganalisis pengaruh atau dampak 

atribut perusahaan terhadap kualitas laba. Variabel independen adalah keputusan 

investasi, leverage, kinerja perusahaan, konservasi akuntansi, kepemilikan 

institusional, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan. Dibagian sebelumnya telah 

dijelasin data nonfinansial perusahaan dan hasil dari analisis. Kesimpulan atas 

hasil penelitian ini, kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Kualitas laba dipengaruhi secara signifikan oleh keputusan investasi. Dan 

memiliki arah yang bersifat negatif. 

2. Kualitas laba berpengaruh secara tidak signifikan oleh Leverage. Hal ini 

bisa dikarenakan tiap perusahaan memiliki setiap kebijakan yang 

berbeda-beda dalam hal investasi maupun kebijakan utang dalam 

menjaga keseimbangan finansialnya.  

3. Kualitas laba dipengaruhi secara signifikan positif oleh kinerja 

perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki kinerja yang 

baik cenderung tidak akan memanipulasi labanya. Sehingga kualitas 

labanya menjadi bagus.  

4. Konservasi akuntansi berpengaruh tidak signifikan pada seluruh sampel 

penelitian.  

5. Kualitas laba dipengaruhi secara signifikan positif oleh kepemilikan 

institusional. Dapat dikatakan kualitas laba yang tinggi karena 

dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan institusional yang tinggi, karena 
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kepemilikan insitusional berperan sebagai mekanisme pengendali dalam 

penyusunan laporan laba. 

6. Kualitas laba berpengaruh secara tidak signifikan oleh likuiditas. Namun 

memiliki arah negatif pada kualitas laba, maksudnya perusahaan tidak 

bisa mengatasi dan mengelola aktiva lancar yang sebabkan oleh likuiditas 

yang tinggi. Berdampak pada kurang baiknya kinerja keuangan dan 

memicu timbulnya tindakan perekayasaan laba untuk mempertahankan 

informasi laporan laba yang diinginkan. Sehingga investor memberikan 

respon yang negatif terkait hal tersebut. 

7. Kualitas laba berpengaruh secara tidak signifikan oleh pertumbuhan 

perusahaan. Apabila biaya dikeluarkan lebih tinggi meskipun penjualan 

semakin tinggi, maka perusahaan tetap mengalami kerugian dan dapat 

mempengaruhi laba.  

 

5.2 Keterbatasan 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Sampel penelitian masih kurang dan banyak sampel yang dibuang karena 

tidak seluruh perusahaan memiliki kelengkapan data pada tahun 

penelitian. 

2. Data di BEI yang digunakan memiliki jangka waktu lima tahun yang 

dimulai dari tahun 2012 hingga 2016, sehingga masa penelitiannya 

pendek untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat.  

3. Minimnya literatur-literatur tentang kualitas laba yang dipengaruhi oleh 

atribut perusahaan untuk menjadi dasar dari hasil penelitian ini.  
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4. Variabel penelitiannya menggunakan atribut perusahaan  sehingga masih 

dikatakan terbatas sehingga nilai persentasenya menjadi rendah. Kualitas 

laba dipengaruhi oleh banyak variabel lain yang tidak dijelaskan 

dipenelitian ini. 

5. Kualitas laba yang dipengaruhi oleh variabel independen masih rendah 

melalui hasil uji R yaitu 4,24%, sehingga masih banyak faktor lain yang 

tidak ditemukan dalam penelitian ini yang dapat berpengaruh pada 

kualitas laba. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Penulis membagi beberapa rekomendasi untuk digunakan pada penelitian 

berikutnya sebagai berikut: 

1. Peneliti dapat memperluas sampel dan model serta memperpanjang 

horizon waktu penelitian berjangka lebih dari lima tahun.  

2. Menambah variabel yang berdampak pada kualitas laba yang belum 

digunakan pada penelitian ini seperti kualitas auditor, kepemilikan 

manajerial, PSAK No. 10, dan masih banyak lagi. Sehingga 

menghasilkan hasil yang maksimal.  
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