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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi 

terhadap nilai perusahaan dan good corporate governance sebagai variabel moderasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

serta perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2015-2018. Sampel penelitian dalan penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

website BEI (www.idx.co.id) dan informasi dari Indonesia Capital Market Directory 

(ICMD).  

 Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, uji 

autokolerasi, uji statistik F (uji simultan), uji t (pengujian koefisien regresi parsial), 

analisis koefisien determinasi dan analisis regresi berganda. Setelah dilakukan 

analisis maka didapatkan kesimpulan, keterbatasan serta saran bagi peneliti 

selanjutnya apabila akan meneliti dengan topik penelitian yang sama. 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian yang telah dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 
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a. Konservatisme berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

b. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap hubungan 

konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan. 

5.2 Implikasi / Saran 

 Saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan 

keterbatasan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya sampel yang diambil berancam-macam 

dari sektor untuk perbandingan, misalnya sektor perbankan, pertambangan, dll. 

b. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel good corporate 

governance yang lain, seperti komite audit, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional. 

5.3 Keterbatasan 

 Mengingat penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penelitian 

selanjutnya diharapkan lebih luas dalam mengembangkan serta memperkuat hasil 

penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. Adapun beberapa pertimbangan yang 

perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Total sampel yang diperoleh dalam penelitian ini hanya 31 sampel pada 

perusahaan subsektor makanan dan minuman serta perusahaan subsektor farmasi 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015  2018 sehingga hasil 
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penelitian ini hasilnya kurang karena pembandingnya sedikit harusnya lebih 

banyak sektor-sektor lainnya yang menjadi pembanding. 

b. Perusahaan subsektor makanan dan minuman serta subsektor farmasi yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015  2018 yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan yang sesuai dengan yang dibutuhkan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


