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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konservatisme 

akuntansi, konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap efisiensi 

investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesias tahun 2014-2016. Berdasarkan pembahasan hasil pada bab 

sebelumnya, disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif 

terhadap efisiensi investasi perusahaan. Perusahaan yang cenderung 

melakukan praktik konservatisme akuntansi akan mengutamakan prinsip 

kehati-hatian dalam melakukan investasi yang dilakukan perusahaan, 

sehingga perusahaan akan terhindar dari tindakan over/under investasi.  

Ukuran perusahaan pun berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi. 

Hal ini disebabkan bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka semakin 

besar tanggung jawab perusahaan dalam mengambil keputusan investasi. 

Oleh karena itu perusahaan yang besar cenderung mengambil keputusan yang 

tepat dalam melakukan investasi, sehingga investasi menjadi efisien. 

Sedangkan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap efisiensi 

investasi perusahaan. Hal ini disebabkan bahwa mayoritas pemegang saham 

pada perusahaan yang dijadikan sampel merupakan anak perusahaan asing, 

sehingga perusahaan tidak terlalu memperhatikan kegiatan investasi 

perusahaan, selain itu proxy yang digunakan pun berbeda dengan penelitian 
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yang sebelumnya sehingga hal ini dapat menyebabkan tidak adanya pengaruh 

antara konsentrasi kepemilikan dengan efisiensi investasi. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

implikasi pada penelitian ini, yaitu : 

1. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi 

berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi investasi 

mengimplikasikan bahwa salah satu praktik akuntansi yang menjadi pro 

kontra dalam akuntansi memberikan dampak positif dalam melakukan 

keputusan investasi yang efisien sehingga perusahaan tidak mengalami 

over/under investasi. 

2. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi investasi 

mengimplikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka 

perusahaan semakin hati-hati dalam melakukan investasi. Hal ini dapat 

menjadi salah satu pertimbangan oleh investor dalam melakukan investasi 

terhadap perusahaan yang besar.  
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C. Saran 

Berdasarkan pebelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa 

keterbatasan, antara lain : 

1. Jumlah sampel yang ada pada penelitian ini sebatas 39 perusahaan dari 

tahun 2013-2016 sehingga hasil penelitian ini belum mewakili dan 

menggambarkan keadaan perusahaan manufaktur yang sesungguhnya. 

2. Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen 

konservatisme akuntani, konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan.  

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka saran yang dapat 

diberikan diberikan yaitu; 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau menggunakan 

perusahaan sector lainnya selain sector manufaktur atau menggunakan 

seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia 

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian 

mengenai efisiensi investasi karena penelitian ini masih jarang dilakukan 

di Indonesia.  

3. Karena hasil Adjusted R Square masih sangat kecil, diharapkan kepada 

peneliti selanjutnya untuk menambah variabel-variabel lain yang 

memungkinkan digunakan dalam penelitian seperti free cash flow 

perusahaan, profitabilitas, risiko investasi, atau likuiditas perusahaan. 

Selain itu dapat pula menggunakan proxy lainnya selain proxy pada 

penelitian ini.


