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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Sesuai dengan uraian analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis maka 

diajukan beberapa kesimpulan penting yang merupakan jawaban dari permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

konservatisma akuntansi pada perusahaan sub sektor industri dasar dan kimia 

di Bursa Efek Indonesia. Temuan tersebut berati manajer cenderung memilih 

akuntansi yang konservatif apabila saham yang di miliki manajerial tinggi.  

2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial 

distress pada perusahaan sub sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek 

Indonesia. Ketika persentase kepemilikan manajerial semakin tinggi maka 

kecenderungan terjadinya risiko financial distress semakin menurun. Hal 

tersebut disebabkan ketika kegiatan monitoring dilakukan secara konsisten 

sehingga memperkecil risiko bagi perusahaan untuk mengalami financial 

distress. 

3. Financial distress berpengaruh negatif Signifikan terhadap terhadap 

konservatisme akuntansi pada perusahaan sub sektor industri dasar dan kimia 

di Bursa Efek Indonesia. Temuan tersebut menunjukan ketika risiko 

perusahaan mengalami financial distress relatif kecil implementasi 

konservatisme akuntansi didalam perusahaan semakin tinggi. 
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4. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi setelah melalui financial distress sebagai variabel 

mediasi pada perusahaan sub sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek 

Indonesia. Ketika kegiatan monitoring yang dilakukan oleh manajerial maka 

kecenderungan terjadinya financial distress akan menurun, Kegiatan 

monitoring membantu tata kelola perusahaan sehingga peusahaan akan 

menjalankan konservatisme pada perusahaanya. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti mengakui bahwa penelitian yang telah selesai dilaksanakan saat ini 

masih emiliki sejumlah kekurangan dan kelemahan yang disebabkan karena adanya 

keterbatasan yang peneliti miliki. Keterbatasan tersebut meliputi: 

1. Jumlah perusahaan yang digunakan didalam penelitian ini tergolong kecil 

karena hanya menggunakan satu sub sektor saja yaitu industri dasar dan kimia 

saja 

2. Masih adanya variabel yang lebih tepat untuk dijadikan pemediasi selain dari 

financial distress yang akan mempengaruhi konservatisma akuntansi seperti 

risiko bisnis, manajemen laba dan sebagainya. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan kepada kesimpulan hasil pengujian hipotesis serta keterbatasan 

penelitian peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi: 
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1. Perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan kegiatan monitoring 

didalam perusahaan dengan mengoptimalkan peran dari investor dengan 

struktur kepemilikan yang berbeda untuk melakukan kegiatan monitoring agar 

terjadi transparansi informasi serta prinsip kehati-hatian yang dilakukan 

manajemen dengan menerapkan konservatisme akuntansi dapat terus berjalan 

sehingga reputasi atau image perusahaan dapat terus terjaga dalam pandangan 

stakholders khususnya investor. 

2. Perusahaan diharapkan berusaha mengurangi kemungkinan bagi perusahaan 

untuk mengalami financial distress dengan memperkuat instrument 

monitoring bagi pihak internal didalam perusahaan serta terus berupaya 

meningkatkan implementasi konsep konservatisma akuntansi dalam 

menjalankan tata kelola perusahaan. 

3. Peneliti dimasa mendatang diharapkan menambahkan ukuran atau jumlah 

perusahaan yang akan diteliti, menggunakan variabel yang berbeda sebagai 

mediasi yang akan mempengaruhi konservatisma akuntansi variabel tersebut 

seperti risiko investasi, dan manajemen laba. Saran tersebut penting untuk 

meningkatkan ketepatan dan akurasi hasil penelitian yang diperoleh dimasa 

mendatang. 

 


