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                       BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Penelitian ini digunakan untuk melihat apakah investment opportunity 

set, likuiditas, ukuran perusahaan dan struktur modal dapat mempengaruhi 

kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek 

indonesia (BEI) periode tahun 2017-2018. Berdasarkan analisis data 

pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB IV, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial investment opportunity set tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2017-2018. 

2. Secara parsial likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba  

padaperusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2017-2018. 

3. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2017-2018. 

4. Secara parsial struktur modal tidak berpengaruh terhadap kualitas laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2017-2018. 
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5. Secara bersama-sama investment opportunity set, likuiditas, ukuran 

perusahaan, dan struktur modal berpengaruh secara simultan terhadap 

kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek 

Indonesia periode 2017-2018. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan seerta beberapa 

kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-sayan yang dapat diberikan 

melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal 

yaitu : 

1. Peneliti  

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh 

investmnet opportunity set, likuiditas, ukuran perusahaan, dan 

struktur modal sehingga dapat mempengaruhi kualitas laba. 

2. Perusahaan 

Dasar pengambilan mengenai besarnya pengaruh investment 

opportunity set, likuiditas, ukuran perusahaan dan struktur modal 

terhadap kualitas laba. 

3. Peneliti selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah rentang 

waktu penelitian dan juga,memperluas objek penelitian sehingga 

jumlah sampel yang didapatkan lebih banyak. 
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b. Hasil penelitian menunjukkan adjusted R square sebesar 12% 

yang menunjukkan masih banyak variabel-variabel lain yang 

tidak diteliti dapat mempengaruhi variabel dependen. Maka, 

disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan 

variabel-ariabel lain, seperti pertumbuhan laba, asimetri 

informasi, profitabilitas dan leverage. 


