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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

Studi ini bertujuan untuk menguji apakah adanya dampak variabel 

mempengaruhi yang terdiri dari leverage, ukuran perusahaan, intensitas modal, 

likuiditas, growth opportunities dan direktur berlatar belakang akuntansi kepada 

variabel dipengaruhi yang yaitu manajemen laba dan konservatisme pada periode 

2014-2018. Berlandaskan hasil uji dan penjelasan data yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, maka dapat simpulkan bahwa :  

1. Leverage : Leverage terdapat dampak yang signifikan negatif kepada 

manajemen laba. Hasil dari pengujian ini sinkron dengan hipotesis penelitian, 

yang berarti bahwa sebuah perseroan akan memiliki motivasi atau keinginan 

yang rendah apabila perseroan memiliki rasio leverage yang tinggi, sedangkan 

hasil dari pengujian dengan variabel dipengaruhi lain yaitu variabel 

konservatisme menyatakan bahwa leverage terdapat dampak yang signifikan 

positif kepada konservatisme. Hasil dari pengujian ini sinkron dengan hipotesis 

penelitian yang berarti bahwa leverage yang tinggi dapat secara langsung 

mengancam kelangsungan operasional dan keuangan perusahaan, sehingga 

perusahaan akan lebih konservatif apabila leverage perusahaannya sangat 

tinggi. 

2. Ukuran Perusahaan: Ukuran perusahaan terdapat dampak yang signifikan 

positif kepada manajemen laba. Hasil dari studi ini sinkron dengan hipotesis 

penelitian, ini membuktikan bahwa perseroan yang memiliki ukuran 

perusahaan besar akan memiliki keinginan dan motivasi yang lebih tinggi. Hasil 

dari pengujian ini menghasilkan hasil yang sama dengan pengujian kepada 

variabel dipengaruhi lain yaitu konservatisme, yang hasilnya menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan terdapat dampak signifikan yang positif kepada 

konservatisme. Hasil ini sinkron dengan hipotesis penelitian dan ini 
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menunjukkan bahwa sebuah perseroan yang semakin besar, maka perseroan 

tersebut akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan pembuatan 

kebijakan. 

3. Intensitas Modal : Intensitas modal tidak terdapat dampak yang signifikan 

kepada manajemen laba. Hasil ini tidak sinkron dengan hipotesis penelitian, ini 

membuktikan bahwa semakin rendah tingkat intensitas modal perseroan, maka 

kebutuhan perseroan akan modal akan menjadi semakin rendah, sehingga 

perseroan tidak perlu untuk mengimplementasikan manajemen laba pada 

perseroan. Hasil dari pengujian ini mendapatkan hasil yang persis dengan 

pengujian kepada variabel dipengaruhi lain yaitu konservatisme, yang 

membuktikan bahwa intensitas modal tidak terdapat dampak signifikan kepada 

konservatisme. Hasil ini tidak searah dengan hipotesis penelitian, ini 

memperlihatkan bahwa perseroan yang kekurangan modal tentu membutuhkan 

modal yang besar dari pihak eksternal atau investor, sehingga manajer 

perseroan akan mempublikasikan laporan finansial yang sesuai dengan 

keinginan dan harapan para investor demi mendapat kepercayaan para investor 

kepada keuangan dan kinerja perseroan. Demi mencapai tujuan, manajer 

perseroan akan menggunakan metode akuntansi yang mampu meninggikan 

laba perseroan dan cara inilah yang bertolak belakang dengan konservatisme 

akuntansi. 

4. Likuiditas : Likuiditas tidak terdapat dampak signifikan kepada manajemen 

laba. Hasil ini tidak sinkron dengan hipotesis penelitian, ini membuktikan 

bahwa perseroan yang dengan rasio likuiditas tinggi relatif mempunyai aksi 

manajemen laba yang sangat rendah. Hasil dari pengujian ini mendapatkan 

hasil yang persis dengan pengujian kepada variabel dipengaruhi lain yaitu 

konservatisme, dari hasil pengujian membuktikan bahwa likuiditas tidak 

terdapat dampak signifikan kepada konservatisme. Hasil ini tidak sinkron 

dengan hipotesis penelitian dan hal ini terjadi karena perseroan memperketat 

kepada penjualan kredit yang mengakibatkan tidak terjadi perubahan yang 
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besar kepada persediaan dan perseroan memberikan kemudahan piutang 

sehingga aset lancar perseroan terlihat sangat besar. 

5. Growth Opportunities : Growth opportunities tidak terdapat dampak signifikan 

kepada manajemen laba. Hasil ini tidak sinkron dengan hipotesis penelitian, ini 

membuktikan bahwa perseroan yang mempunyai peluang pertumbuhan yang 

baik maka kemungkinan untuk melakukan aksi manajemen laba semakin 

rendah. Hasil dari pengujian ini mendapatkan hasil yang persis dengan 

pengujian kepada variabel dipengaruhi lain yaitu variabel konservatisme, dari 

hasil pengujian menunjukkan bahwa growth opportunities tidak terdapat 

dampak signifikan kepada konservatisme, hasil ini tidak sinkorn dengan 

hipotesis penelitian dan hal ini terjadi karena tidak semua perseroan 

mengimplementasikan konservatisme dengan mengurangi laba untuk 

mencukupi kebutuhan investasi. 

6. Direktur Berlatar Belakang Akuntansi : Direktur berlatar belakang akuntansi 

tidak terdapat dampak signifikan kepada manajemen laba. Hasil ini tidak 

sinkron dengan hipotesis penelitian, hal ini terjadi karena pada umumnya 

jabatan perseroan atau posisi yang menentukan apakah perseroan 

mengimplementasikan manajemen laba adalah manajer perseroan dan bukan 

direktur perseroan. Hasil dari pengujian ini mendapatkan hasil yang persis 

dengan pengujian kepada variabel dipengaruhi lain yaitu variabel 

konservatisme, dari hasil pengujian menunjukkan bahwa direktur berlatar 

belakang akuntasi tidak terdapat dampak signifikan kepada konservatisme dan 

hasil ini tidak sinkron dengan hipotesis penelitian, hal ini terjadi karena 

penerapan konservatisme atau tingkat konservatisme pada suatu perseroan 

semuanya berdasarkan kebutuhan dan kondisi perusahaan tersebut dan bukan 

menurut latar pendidikan direktur utama. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan studi ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lainya : 
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1. Tidak semua perseroan non keuangan yang tertera dalam BEI dijadikan sebagai 

sampel penelitian, karena terdapat beberapa perseroan non keuangan yang 

belum mempublikasi laporan finansial pada tahun 2018. 

2. Studi ini hanya memanfaatkan perseroan non keuangan yang tertera dalam BEI, 

karena terdapat beberapa data yang tidak terdapat diperusahaan keuangan, 

contohnya seperti persediaan, yang dimanfaatkan untuk mengukur variabel-

variabel yang diuji pada studi ini. 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

 Berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan kepada penelitian seterusnya, 

antara lain :  

1. Menambahkan variabel-variabel yang belum diuji atau diteliti dalam penelitian 

ini. 

2. Penelitian ini menggunakan Eviews sebagai metode pengujian, untuk penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan metode pengujian lain. 
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