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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Simpulan dari penelitian yang dilakukan pada perusahaan go public sektor 

property dan real estate selama tahun 2008-2012 yaitu : 

1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

tingkat konservatisme akuntansi. Dapat dikatakan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi 

dikarenakan dalam penelitian ini, dapat dikarenakan kepemilikan saham 

yang biasanya dimiliki manajemen persentasenya sangat kecil, sehingga 

manajer pun tidak terlalu memperdulikan hak mereka dalam RUPS 

sehingga tidak memonitoring perusahaan dengan maksimal.  

2. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan 

terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Hal ini mengartikan bahwa 

kenaikan proporsi komisaris independen juga akan meningkatkan 

konservatisme akuntansi. 

3. Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

tingkat konservatisme akuntansi. Hal ini mengartikan bahwa penambahan 

jumlah dewan komisaris akan menurunkan tingkat konservatisme 

akuntansi. 
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4. Ukuran komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi. Dapat dikatakan bahwa penambahan jumlah 

komite audit dapat menaikkan tingkat konservatisme akuntansi. Namun 

tidak signifikan atau tidak berpengaruh dikarenakan penunjukkan dari 

komite audit itu sendiri masih diragukan keindependensiannya. 

5. Growth opportunities berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

tingkat konservatisme akuntansi. Hal ini mengartikan bahwa peningkatan 

growth opportunities akan menurunkan tingkat konservatisme akuntansi. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya : 

1. Pemilihan populasi dan sampel masih terbatas yaitu hanya perusahaan di 

sektor property dan real estate dan hanya menggunakan lima tahun 

sebagai rentang tahun  penelitian. 

2. Model yang digunakan untuk pengukuran konservatisme dalam penelitian 

ini hanya menggunakan net asset measures, sehingga kurang dapat 

diperbandingkan. 

3. Proksi mekanisme good corporate governance hanya menggunakan empat 

variabel yaitu kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, 

ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit.  
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5.3 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan yaitu : 

1. Pemilihan populasi, sampel serta tahun penelitian agar dapat diperbanyak 

agar lebih dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan model pengukuran 

konservatisme yang lainnya agar dapat dibandingkan model mana yang 

terbaik dalam menggambarkan tingkat konservatisme akuntansi. 

3. Variabel independen yang digunakan agar lebih banyak dan lebih variatif 

sehingga diharapkan dapat lebih mencerminkan faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi konservatisme akuntansi.  

4. Model pengukuran untuk variabel independen sebaiknya menggunakan 

model pengukuran lain, agar dapat diketahui kelemahan  

 


