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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konvergensi IFRS dan 

tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap konservatisme akuntansi dengan 

kehadiran perempuan dalam audit komite sebagai variabel moderasi. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, maka 

kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : 

1. Konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

Perusahaan yang menggunakana PSAK yang telah konvergen dengan IFRS 

diharapkan menghasilkan laporan keuangan yang terpercaya. Namun dalam 

penggunaan IFRS untuk pertama kali belum dapat mengurangi praktik 

konservatisme akuntansi. Hal ini terlihat masih digunakannya metoda nilai historis 

dari paa menggunakan metode fair value. Hal lain yang menyebabkan hal tersebut 

karena adanya perbedaan karakterisitik suatu negara. Karena IFRS yang dibuat 

FASB dan berbasis di eropa belum tentu sesuai dengan karakteristik pada daerah 

lain. 

2. Tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap 

konservatisme akuntansi. Hal ini menunjukan bahawa semakin tnggi tingkat 

kesulitan keuangan perusahaan maka semakin tinggi juga konservatisme 

akuntansi. Hal ini disebabkan kebijakan akuntansi yang permanen lebih 

mencerminkan pemberian informasi laba yang berkualitas. Hal ini mencerminkan 

perusahaan tidak melakukan pembesar-besaran laba sehingga membuat 

manajemen merasa aman. Dengan begitu, posisi manajemen akan aman karena 
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mempraktekan konservatisme akuntansi ketika tingkat kesulitan keuangan 

perusahaan sedang tinggi. 

3. Kehadiran perempuan tidak dapat memoderasi hubungan Konvergensi IFRS dan 

Tingkat kesulitan keuangan perusahaan secara signifikan. Hal ini disebabkan 

karena partisipasi perempuan di Indonesia masih sangat kurang. Kehadiran 

perempuan dalam audit komite tidak sampai 20% tidak mampu memoderasi 

hubungan antara Konvergensi IFRS dan Tingkatn kesulitan keuangan perusahaan 

terhadap konservatisme akuntansi. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi 

pada penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi perusahaan wajib pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam 

melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk penhematan pajak. Peusahaan 

wajib pajak dapat mempertimbangkan untuk memaksimalkan faktor-faktor yang 

mereka miliki dalam rangka penghematan pajak, seperti meningkatkan tingkat 

kecakapan manajerial dan penggunaan intensitas modal.  

2. Bagi pemerintah dan IAI, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan 

untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap praktik akuntansi di 

Indonesia. Pemerintah sebagai regulator dapat mempertimbangkan untuk 

membuat peraturan tentang standar akuntansi yang berlaku secara nasional dan 

berpayung hokum sehingga praktik-praktik akuntansi yang tidak sesuai dapat 

ditekan. Lalu IAI juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk 

memutahirkan standar akuntansi keuangan yang telah konvegen dengan IFRS. 
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C. Saran 

Berdasarkan pebelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa keterbatasan 

dan Saran, antara lain : 

1. Jumlah sampel yang ada pada penelitian ini sebatas 17 perusahaan dari tahun 

2011-2013 sehingga hasil penelitian ini belum mewakili dan menggambarkan 

keadaan perusahaan manufaktur yang sesungguhnya 

2. Penelitian ini menggunakan calk dalam menentukan Konvergensi IFRS sehingga 

pengukuran belum terlalu akurat 

3. Penelitian ini menggunakan kriteria kehadiran perempuan dalam audit komite 

sehingga jumlah yang didapat peneliti sangat sedikit. 

4. Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen 

konvergensi IFRS dan tingkat kesulitan keuangan perusahaan 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan 

diberikan adalah 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah tahun pengamatan sekurang-

kurangnya menjadi lima tahun sehingga hasil dari penelitian lebih maksimal 

2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi lain yang lebih baik dalam 

menentukan perhitungan konvergensi IFRS 

3. Dalam mengukur kehadiran perempuan dapat juga dihitung dalam kehadiran 

perempuan dalam CEO, CFO dan CMO pada suatu perusaan 

4. Peneliti Selanjutnya diharpkan dapat menambahkan variabel indpenden lain 

selain dari penelitian ini yag dapat mempengaruhi konservatisme akuntansi 

seperti Tingakt Laverage dan Salah satu proksi dari Good Corporate Governance. 

 


