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BAB V

SIMPULAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan intangible assets sebagai

unexplained value atau hidden reserve dan Research&Development dengan nilai

pasar perusahaan. Intangible assets diukur menggunakan metode Market

Capitalization Method yaitu, dengan mencari selisih antara Corporate Market

Value (CMV) dan Book Value Nett Assets (BVNA). Research&Development

diukur dengan keberadaan aktivitas Research&Development pada perusahaan.

Variabel kontrol berupa ukuran perusahaan (size) dan leverage digunakan untuk

mengurangi dampak variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi hubungan

intangible assets dan Research&Development dengan nilai pasar perusahaan.

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis hipotesis.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel intangible assets memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

nilai pasar perusahaan. Oleh karena itu, informasi mengenai intangible assets

(unexplained value dan hidden reserve) merupakan signal yang baik dari

manajemen yang berdampak pada peningkatan keinginan investor dalam

berinvestasi, sehingga pelaporan mengenai intangible assets merupakan hal

yang penting untuk diungkapkan pada laporan keuangan perusahaan.
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2. Variabel Research&Development memiliki pengaruh negatif dan signifikan

terhadap nilai pasar perusahaan. Pelaporan mengenai Research&Development

belum dianggap penting bagi perusahaan dan investor. Hal ini ditunjukkan

dengan adanya ketidakpercayaan investor terhadap pelaporan yang terkait

dengan Research&Development. Perbedaan hasil penelitian, dimungkinkan

karena adanya perbedaan kondisi struktur pasar modal di Indonesia dan di

negara maju. Di negara maju seperti USA, pasar sangat bereaksi mengenai

Research&Development suatu perusahaan karena besaran biaya yang

dikeluarkan sangat material, sedangkan di dalam negeri tidak terlalu material.
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5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu:

1. Populasi dari penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan nonkeuangan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terbatas hanya tiga tahun masa

pengamatan.

5.3 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi

penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode selain Market

Capitalization Methods dalam pengukuran intangible assets sebagi

unexplained value atau hidden reserve agar hasilnya dapat dibandingkan

dengan penelitian ini.

2. Khusus pada penelitian mengenai Research&Development, peneliti

selanjutnya disarankan untuk mengambil objek maupun sampel dari

perusahaan yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas

Research&Development dan menyediakan data-data yang lengkap

mengenai aktivitas tersebut.


