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    BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukan instentif pajakberpengaruh 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil olah data spss bahwa t hitung ( 2,231 ) > t tabel ( 1,991 ). 

Dan tingkat signifikannya ( 0,029 ) < 0,05 . Perubahan tarif pajak 

penghasilan badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal menjadi 

pendorong terjadinya praktik konservatisme akuntansi. Perusahaan 

selalu ingin meminimalkan beban pajaknya, salah satunya dengan 

menurunkan laba perusahaannya. Perubahan tarif ini akan memicu 

praktik konservatisme akuntansi pada sebelum diberlakukannya 

tarif yang baru. 

2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukan growth opportunities 

berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil olah data spss bahwa t hitung ( 2,477 ) > t 

tabel ( 1,991 ). Dan tingkat signifikannya ( 0,015 ) < 0,05 . 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi juga 

memilikimotivasi untuk meminimalkan laba. Hal tersebut 

dikarenakan laba yang tinggi akan berpotensi perusahaan terkena 

biaya politik yang besar, maka dari itu perusahaan yang sedang 
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tumbuh akan memilih konservatisme akuntansi untuk memperkecil 

biaya politik yang harus ditanggung perusahaan.  

3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukan leverageberpengaruh 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil olah data spss bahwa t hitung ( 2,293 ) > t tabel ( 1,991 ). 

Dan tingkat signifikannya ( 0,025 ) < 0,05 . Tingkat hutang yang 

tinggi akan membuat perusahaan lebih berhati-hati karena tingkat 

hutang yang tinggi bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Apabila perusahaan memiliki tingkat hutang yang 

tinggi, maka perusahaan akan semakin menerapkan prinsip yang 

konservatif.  

4. Hasil uji hipotesis keempat menunjukan ukuran perusahaan 

tidakberpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal 

ini ditunjukkan dari hasil olah data spss bahwa t hitung ( 0,712 ) <  t 

tabel ( 1,991 ). Dan tingkat signifikannya ( 0,479) >  0,05 . 

Perusahaan yang berukuran besar kemungkinan akan mendapatkan 

pengawasan yang lebih dari pemerintah dan masyarakat. Penerapan 

konservatisme akuntansi akan menyebabkan laba perusahaan bias 

ke bawah, sehingga cara ini akan menimbulkan masalah pada 

periode berikutnya ketika pihak sekuritas memeriksa kebenaran 

akan laporan keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin 

besarnya suatu perusahaan tidak menjadikan perusahaan untuk 

menerapkan konservatisme akuntansi. Hal ini dikarenakan besar 
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kecilnya perusahaan haruslah menerapkan laporan keuangan yang 

optimis.  

5. Hasil uji hipotesis kelima menunjukan profitabilitasberpengaruh 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil olah data spss bahwa t hitung ( 2,424 ) > t tabel ( 1,991 ). 

Dan tingkat signifikannya ( 0,018 ) < 0,05 . Profitabilitas yang 

tinggi akan membuat perusahaan memiliki laba ditahan yang 

banyak yang mengindikasikan adanya penerapan prinsip 

konservatisme akuntansi. Profitabilitas perusahaan dalam penelitian 

ini diukur dengan Return on Equiity (ROE). Jika ROE perusahaan 

tinggi, maka jumlah laba ditahan akan meningkat dan menyebabkan 

pula peningkatan konservatisme akuntansi. 

6. Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Insentif Pajak, Leverage, Growth 

Opportunities secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Hal ini ditunjukkan oleh hasil data spss dimana f 

hitung (18,348) > F tabel (2,332) dengan Sig. (0,000) < 0,05 . 
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5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah 

diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:  

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai obejek 

penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat di generalisasi 

untuk seluruh sektor industri karena setiap sektor  industri memiliki   

karakteristik yang berbeda. Bagi peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan selain perusahaan manufaktur sebagai objek 

penelitian. 

2. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen dan satu 

variabel dependen. Untuk penelitian selanjutnya bias menambahkan 

variabel lain yang berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi 

misalnya, kepemilikan institusional atau kepemilikan manajerial. 

3. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan selama 3 tahun, 

sehingga belum dapat menggambarkan perilaku perusahaan terkait 

konservatisme akuntansi. Bagi peneliti selanjutnya dapat 

menggunakankan periode  pengamatan yang lebih panjang agar 

lebih menangkap fenomena konservatisme yang dilakukan 

perusahaan. 

 

 

 


