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SIMPULAN 

5.1. Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan adanya peningkatan 

relevansi nilai sesudah penerapan penuh SAK adopsi IFRS pada perusahaan 

sektor manufaktur pada Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak ada  peningkatan relevansi nilai buku ekuitas dan laba terhadap harga

saham sesudah adopsi IFRS 

Analisis menunjukkan bahwa penurunan nilai  adjusted R square dari hasil 

penelitian terjadi antar periode sebelum dengan sesudah penerapan, meskipun 

pada masing-masingperiode terjadi peningkatan. Hal ini berarti nilai buku ekuitas 

dan laba berkurang relevansi nilainya sesudah adopsi IFRS. Justifikasi dari 

penurunan ini adalah “hipotesis informasi alternatif” yang ditunjukkan oleh 

Ponziani (Ponziani) yang menyatakan bahwa semakin banyak informasi tersedia 

dari waktu ke waktu yang akan semakin banyak digunakan investor dalam 

penilaian perusahaan. Hal ini menyebabkan investor beralih kepada informasi 

non-akuntansi. Namun demikian dari data incremental value relevance 

menunjukkan bahwa informasi laba lebih kuat relevansinya dibandingkan nilai 

buku dalam menggambarkan harga saham. 

5.2. Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah :
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1. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi, bahwa untuk sektor manufaktur, SAK 

adopsi IFRS terbukti tidak meningkatkan relevansi nilai yang lebih tinggi 

dibanding sebelum adopsi. Berarti investor masih membutuhkan informasi

lain untuk mengambil keputusan investasinya. 
2. Pembaca laporan keuangan lebih mengutamakan informasi laba 

dibandingkan nilai buku, karena relevansinya yang lebih kuat.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari suatu penelitian dapat mempengaruhi hasil penelitian itu 

sendiri. Keterbatasan dari penelitian ini  antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada sektor manufaktur sehingga belum 

dapat digeneralisasi hasilnya untuk sektor lain dan seluruh perusahaan di 

pasar modal.

2. Penggunaan periode yang terbatas hanya dengan dua tahun sebelum dan 

dua tahun sesudah penerapan IFRS, sehingga data hanya sedikit mewakili 

periode penerapan saja. 
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5.4. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah disampaikan di atas, maka peneliti 

menyarankan hal-hal berikut ini:

1. Penelitian berikutnya agar memperluas cakupan industri agar dapat 

digeneralisasi lebih luas. 

2. Penelitian mendatang disarankan untuk melakukan perbaikan dengan 

model yang berbeda. 

3. Penelitian mendatang juga disarankan untuk menambah tahun observasi 

dan memperluas cakupan wilayah penelitian agar lebih komprehensif 

dalam mengambil kesimpulan relevansi nilainya.

4. Penambahan atau perubahan variabel yang diukur juga disarankan agar 

menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian ini. 


