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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Tujuanx dilakukanx penelitianx inix adalahx untukx mengujix pengaruhx financial 

distress terhadap hubungan antara pengungkapan laporan keberlanjutan dan 

konservatisme pada perusahaan manufaktur sub sector Consumer Good Industry 

selama tahun 2016, 2017 dan 2018. Dalam penelitianx inix konservatisme diukurx 

menggunakanx proksi Market to Book Ratio (MTB). Berdasarkanxhasilxyang 

telahxdilakukanxdiperolehxhasil sebagaixberikut: 

1. Pengaruhxpengungkapanxlaporanxkeberlanjutan 

tidakxsignifikanxterhadap konservatisme dengan menggunakan proksi 

MTB, hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan yang kurang 

melakukan pengungkapan keberlanjutan dan masih belum adanya 

peraturan yang mengatur bahwa perusahaan wajib melakukan 

pengungkapan keberlanjutan 

2. Pengaruhx financialx xdistress xterhadap xhubungan antarax pengungkapanx 

laporan keberlanjutan dan konservatisme tidak berpengaruh signifikan, 

hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari sampel perusahaan tidakx 

mengalamix financialx distressx danx pengungkapanx yang x dilakukanx 

perusahaanx tidakx terlalu banyak dimana rata-rata perusahaan hanya 

melakukan 6 pengungkapan 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Berdasarkanx hasilx penelitianx, penelitian inix masihx dari jauhx sempurnax 

karenax terdapatx keterbatasanx yang dialami peneliti dalamx melakukanx penelitian, 

berikut adalah keterbatasan tersebut: 

1. Analisis dalamx penelitianx ini hanya didasarkan pada datax sekunderx 

yaitu laporanx keuanganx tahunan yang telah diaudit, laporan 

keberlanjutan dan laporan tahuna, sehingga bias kemungkinan pada 

data pengungkapan keberlanjutan dapat terjadi disebabkan oleh 
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penilaian yang subjektivitas oleh peneliti dan hanya sedikit 

perusahaan yang melaporakan pengungkapan keberlanjutan secara 

terpisah. 

2. Perusahaan manufaktur sub sector Good Consumer Industry hanya 

dilakukan selama 3 tahun 

3. Laporan yang dibutuhkan berasal dari situs resmi dan BEI sehingga 

ketika laporan yang dibutuhkan ketika tahun 2016 sulit beberapa 

perusahaan sulit diakses baik di situs resmi maupun di BEI 

5.3 Saran  

 Berdasarkanx hasilx penelitianx, makax penelitix menyarankan untukx penelitianx 

selanjutnyax diharapkan x menggunakan sampel manufaktur seluruh sub sektor 

dalam periode pengamatan yang lebih lama agar menggeneralisir terjadinya 

konservatisme. Penelitian selanjutnya dapat memakai variabelx independenx lainnya 

yangx dapatx lebih menjelaskanx lebihx besar variasix variabelx dependenx, 

menggunakan proksi lain untuk mengukur konservatisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 


