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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Panelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investment 

opportunity set, ukuran perusahaan dan good corporate governance yang 

diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan 

dewan komisaris independen terhadap Earning Quality yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2018-2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara parsial investment opportunity set tidak berpengaruh terhadap 

Earning Quality pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar 

di BEI tahun 2018-2019. 

2. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Earning Quality 

pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 

2018-2019. 

3. Secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Earning 

Quality pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI 

tahun 2018-2019. 

4. Secara parsial kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

Earning Quality pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar 

di BEI tahun 2018-2019. 
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5. Secara parsial dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

Earning Quality pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar 

di BEI tahun 2018-2019. 

B. Implikasi/Saran 

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan merumuskan 

kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran 

yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk menjadikan 

masukan dan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

1. Bagi perusahaan 

Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam 

hal Earning Quality, investment opportunity set, ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris 

independen memiliki kontribusi besar terhadap perusahaan, maka sangat 

diharapkan dapat lebih memperhatikan pengawasan terhadap manajemen 

dalam mengelola perusahaan sehingga dapat memaksimalkan kinerja 

manajemen dan dapat meningkatkan Earning Quality. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi para penelitian yang berminat melakukan kajian ulang terhadap 

penelitian ini hendaknya dapat melakukan perbaikan-perbaikan tertentu 

terhadap penelitian ini sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih 

baik dari hasil penelitian ini. 
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a. Lebih mengembangkan variabel lain selain yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

b. Menggunakan sampel penelitian yang tidak terbatas pada perusahaan 

Properti dan Real Estate saja tetapi perusahaan yang lain yang terdaftar 

di BEI. 

 

 

 

 
 

 

 




