
 

 

 

 

BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis pengaruh berdasarkan 

analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat 

diajukan beberapa kesimpulan penting yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini yaitu:   

 

Hasil pengujian hipotesis bahwa tingkat keluasan pengungkapan laporan tahunan 

(annual report) pada sebelum penerapan PSAK berbasis IFRS dan setelah 

penerapan PSAK berbasis IFRS mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini 

terlihat bahwa peningkatan nilai rata-rata pengungkapan sebesar 0,736167 dengan 

t hitung sebesar 10,783, dan signifikan 0.000 ini berarti lebih dari taraf nyata 5%, 

dengan demikian Hipotesis Diterima.  

   

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang saat ini dilaksanakan masih memiliki 

sejumlah kelemahan dan kekurangan yang disebkan karena adanya keterbatasan 

yang peneliti miliki dalam pembuatan skripsi ini. Secara umum keterbatasan 

tersebut meliputi;  
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1. Sampel perusahaan yang digunakan terbatas yaitu hanya sebanyak 30 

perusahaan manufaktur sehingga belum dapat menggeneralisasi hasil 

penelitian 

2.  Periode pembanding yang terlalu pendek tentu kontribusi dari 

pelaksanaan IFRS untuk mendorong pemerataan informasi relatif 

tidak begitu terlihat.  

3.  Variabel bebas yang digunakan hanya terbatas yaitu penerapan IFRS 

sebelum dan setelah saja. Masih banyak faktor-faktor lain yang dapat 

berpengaruh terhadap pengungkapan wajib. 

4. Periode sampel dalam penelitian ini hanya empat tahun, yaitu tahun 

2010 sampai tahun 2013, Sehingga berpotensi tidak tertangkapnya 

gambaran yang sebenarnya atas pengaruh penerapan IFRS terhadap 

pengungkapan wajib dikarenakan minimnya data yang digunakan 

dalam penelitian. Selain itu, Variabel penerapan IFRS dalam 

penelitian ini juga belum dapat memperoleh hasil yang maksimal dan 

rinci. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 – 2013 masih banyak 

perusahaan yang tidak melengkapi laporan tahunannya, sehingga 

peneliti banyak membuang sampel penelitian. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan kepada kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka diajukan 

beberapa saran yang dapat memberikan manfaat bagi:  
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1.  Peneliti dimasa mendatang disarankan untuk mencoba mengganti 

kategori sampel yang digunakan, saran tersebut penting untuk 

menambah jumlah sampel yang digunakan, pada peneliti dimasa 

mendatang disarankan untuk memperpanjang periode pembanding, 

dan menambah minimal satu variabel baru seperti frekuensi 

perdagangan saham.  

2.  Perusahaan disarankan untuk terus melaksanakan aturan yang terdapat 

didalam IFRS, karena implementasi segala prosedur didalam IFRS 

akan meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam publikasi laporan  

tahunan yang tentunya sangat berguna bagi investor.  

3.  Investor disarankan untuk melengkapi kompetensinya dibidang 

pengungkapan yang diwajibkan Bapepam, terutama dalam membaca 

dan mengimplementasikan informasi laporan tahunan dengan standar 

akuntansi internasional (IFRS) saran tersebut penting untuk 

meningkatkan informasi yang akan dipublikasikan.  

 

 

 


