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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil dan pembahasan,  

Pengaruh Investment Opportunity Set berpengaruh terhadap kualitas laba pada 

industri real estate yang terdaftar di BEI, artinya Ha1 diterima, semakin tinggi 

Investment Opportunity Set maka kualitas laba semakin membaik. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Oktarya, et al 

2014).  

Leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas laba pada industri real 

estate yang terdaftar di BEI, artinya Ha2 ditolak. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Wulansari (2013) dalam penelitian ini leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap discretionary accruals yang artinya leverage 

bukan fokus utama investor dalam membuat keputusan investasi.. 

Likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba pada industri real estate 

yang terdaftar di BEI, artinya Ha3 diterima, semakin tinggi Likuiditas maka 

kualitas laba semakin membaik. Disebabkan perusahaan yang memiliki 

likuiditas tinggi memiliki risiko yang kecil, sehingga kreditur merasa yakin 

dalam meminjamkan dana terhadap perusahaan. Dan investor akan tertarik 

untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut karena merasa 

yakin perusahaan tersebut tidak akan dilikuidasi (mampu bertahan). Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih (2016) bahwa 

likuiditas berpengaruh terhadap discretionary accruals. 
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Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba pada industri 

real estate, artinya Ha4 diterima, berarti semakin besar ukuran perusahaan 

maka kualitas labanya akan semakin membaik. Perusahaan yang relatif besar, 

kinerjanya akan dilihat oleh publik, sehingga perusahaan tersebut akan 

melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih berhati-hati. Intellectual 

Capital berpengaruh terhadap kualitas laba pada industri real estate yang 

terdaftar di BEI, artinya Ha5 diterima 

Investment opportunity set, leverage likuiditas, ukuran perusahaan dan 

intellectual capital mempengaruhi kualitas laba pada industri real estate dapat 

dijelaskan dengan hasil uji koefisien determinasi, yang diperoleh nilai R 

Square 56,8% yang artinya variabel independen cukup kuat mempengaruhi 

variabel dependen. Terlebih Real Estate adalah bisnis yang bergerak dalam 

bidang industri maka diperlukan informasi laba yang baik untuk kepentingan 

investor dalam menaruh kepercayaan terhadap industri tersebut. Hal ini 

sejalan dengan teori sinyal yang memberikan dorongan bagi manajemen untuk 

memberikan informasi bagi pihak luar bahwa laba perusahaan tersebut dalam 

keadaan baik. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, sehingga peneliti dapat 

memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai berikut :  

1. Bagi perusahaan :  

a. Dengan adanya penelitian ini agar dapat memanfaatkan Investment 

opportunity set atau dana yang tersedia dalam suatu perusahaan untuk 
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digunakan yang berdampak bagi masa depan. Sehingga perusahaan 

tersebut dapat lebih mengembangkan bisnisnya yang memberikan 

sinyal positif. Kesempatan investasi itu, jika perusahaan dapat 

memanfaatkan modalnya dengan baik, dalam menjalankan usaha maka 

semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk bertumbuh, 

maka harga saham perusahaan tersebut diperkirakan akan meningkat 

yang akan meningkatkan nilai perusahaan, dan jika nilai 

perusahaannya meningkat maka diperkirakan kualitas labanya 

membaik. 

b. Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Perusahaan yang baik dilihat juga dari tingkat 

resiko likuiditas yang kecil sehingga investor dan kreditor tertarik pada 

perusahaan tersebut. 

c. Ukuran perusahaan, menjadi perhatian utama oleh masyarakat maupun 

pihak-pihak berkepentingan. Sehingga jika semakin besar perusahaan 

seharusnya kualitas laba yang disajikan harus memiliki kualitas yang 

tinggi.  

d. Intellectual Capital yaitu dimana manajemen perusahaan diharapkan 

dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten (human 

capital), melengkapi infrastruktur pendukung dalam operasional 

perusahaan yang dapat mendukung sumber daya manusia berfungsi 

dengan baik (structural capital), menjaga dan meningkatkan 

hubungan baik antara perusahaan dengan mitranya seperti nasabah 

dan aliansi perusahaan (customer capital/relational capital). Sehingga 

berdampak pada peningkatkan kualitas laba dengan melibatkan 
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discretionary accruals dari laporan keuangan yang disajikan dalam 

perusahaan tersebut. 

2. Bagi investor dan calon investor agar mempertimbangkan untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki kualitas laba yang 

baik. Bagaimanapun keuntungan dimasa depan adalah tujuan yang paling 

mendasar dalam menanamkan modal dalam berbisnis. 

3. Untuk penelitian selanjutnya saran yang dapat diberikan yaitu :  

a. Penelitian ini menggunakan model pengukuran akrual performace 

match untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan Earning 

Respon Coeficient (ERC). 

b. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Investment Opportunity Set, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, 

Dan Intellectual Capital maka untuk penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan seperti Good Corporate Governance, dan Intellectual 

Capital Disclosure.  

 


