
BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, 

alokasi pajak antar periode, persistensi laba, dan ukuran KAP terhadap 

kualitas laba. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling yaitu data skunder yang diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian 

ini adalah berdasarkan jumlah 12 perusahaan dengan periode pengamatan 

selama tiga tahun dengan jumlah 36 sampel penelitian yang menjadi objek 

penelitian perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dari tahun 2017-2019. Berdasarkan hasil analisis statistik 

yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini : 

 
1. Struktur Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kualitas 

Laba pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. 

 
2. Alokasi Pajak Antar Periode berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laba 

pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. 

 
3. Persistensi Laba tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laba pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2017-2019. 
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4. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laba pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2017-2019. 

 
5.2 Implikasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dari penelitian tersebut terdapat implikasi penelitian bagi 

pemerintah, dimana dalam hal ini pemerintah sudah memiliki peraturan dan 

kebijakan-kebijakan yang sudah lebih baik dari beberapa periode waktu yang 

sebelumnya, terlihat dari hasil penelitian ini bahwa segala peraturan dan 

kebijakan yang pemerintah telah terapkan terhadap pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh perusahaan diatur sedemikian rupa, sehingga mengurangi 

tingkat kecurangan dan manipulasi data laporan keuangan yang kerap 

dilakukan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya hal ini diharapkan 

pemerintah untuk kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan 

terhadap pihak-pihak terkait dalam pelaporan keuangan yang dilakukan. Dan 

dengan adanya hal ini tentu membuat para perusahaan akan berpikir ulang 

untuk melakukan manipulasi data terhadap laporan keuangan perusahaannya. 

Dan kepada para investor maupun pemegang saham, tentunya akan merasa 

lebih aman dan percaya dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

investasi terhadap suatu perusahaan. Dengan hal ini juga akan semakin 

membuat perekonomian di Indonesia semakin lebih baik secara keseluruhan. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha mengembangkan dan 

merencanakan penelitian ini dengan sebaik mungkin, namun terdapat 

beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang tentunya masih perlu 

diperbaiki bagi peneliti selanjutnya. 

 
1. Penelitian ini hanya meneliti dengan rentan periode selama 3 tahun saja, 

sehingga kurang efektif pada hasil penelitian. 

 
2. Adanya kendala pada laporan keuangan yang diupload oleh perusahan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana gambar ataupun tulisan pada laporan 

keuangan perusahaan tidak bisa terbaca atau tidak jelas angka-angka yang 

disajiakan pada laporan keuangannya. 

 
3. Sampel pada penelitian ini terbatas karna hanya melihat dari satu sektor 

 

saja, yaitu sektor makanan dan minuman. 

 

5.4 Saran 

 

Saran yang diajukan berdasarkan keterbatasan peneliti dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 

 
1. Penelitian yang akan datang atau selanjutnya diharapkan dapat 

menambahkan variabel yang digunakan selain keempat variabel di atas. 

Untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel-variabel baru yang 

diteliti terhadap kualitas laba. 

 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jangka waktu 

periode tahun pengamatan yang digunakan mungkin lebih dari tiga tahun 

untuk melihat pengaruh variabel-variabel baru terhadap kualitas laba. 
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3. Dan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah sampel 

perusahaan selain perusahaan makanan dan minuman saja. 

 


