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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak amortisasi goodwill 

terhadap relevansi informasi laba dengan membandingkan pengaruh laba 

sebelum amortisasi goodwill dengan laba setelah amortisasi goodwill terhadap 

return saham. Kemudian, penelitian dilanjutkan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya kandungan nilai inkremental amortisasi goodwill jika dikeluarkan 

tersendiri dari EPS. 

Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui pengaruh kategori 

industri, manufaktur atau non-manufaktur terhadap tingkat relevansi 

amortisasi goodwill. Sebagai pengujian tambahan, penelitian ini ingin 

mengetahui apakah ada pengaruh ketepatan tanggal publikasi dalam hasil 

penelitian dengan melakukan pengujian kembali menggunakan kelompok data 

yang tepat dan terlambat tanggal publikasi. Berdasarkan hasil analisis, 

penelitian ini menyimpulkan:  

1. Laba sebelum amortisasi goodwill memiliki relevansi yang lebih 

tinggi dibanding laba setelah amortisasi goodwill untuk penilaian 

saham, tetapi tidak signifikan. 

2. Amortisasi goodwill tidak mengandung relevansi nilai inkremental 

jika dikeluarkan tersendiri dari EPS. 
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3. Perusahaan non-manufaktur memiliki tingkat relevansi amortisasi 

goodwill lebih tinggi dibanding dengan perusahaan manufaktur. 

4. Pada pengujian tambahan dibuktikan bahwa ketepatan tanggal 

publikasi mempengaruhi hasil penelitian. 

 

B. Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini tidak dilakukan untuk tiap tahun terkait jumlah data 

untuk tiap tahun yang sedikit. Oleh karena itu, penelitian dilakukan 

secara keseluruhan tahun atau pooled regression. Periode 

pengamatan yang digunakan pada penelitian ini dalam kurun waktu 

lima tahun (2005-2009). Penggunaan periode pengamatan tersebut 

dapat menyebabkan kesimpulan yang diindikasikan dalam 

penelitian ini masih belum konklusif  

2. Sampel penelitian merupakan perusahaan di masa belum 

berlakunya penghapusan amortisasi goodwill yang menyebabkan 

hasilnya kurang memberikan kontribusi besar untuk ilmu 

akuntansi.  

   Saran untuk  penelitian selanjutnya adalah : 

1. Penelitian selanjutnya perlu menginvestigasi lebih lanjut dengan 

menggunakan periode penelitian yang cukup panjang. Hal tersebut 

disarankan dengan tujuan supaya hasil penelitian lebih konklusif.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memilih sampel 

dari perusahaan yang telah mempraktekkan penghapusan 
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amortisasi goodwill dan membandingkannya dengan periode 

sebelum penerapan penghapusan amortisasi goodwill, sehingga 

hasil penelitian yang diperoleh memiliki kontribusi yang lebih 

besar dalam ilmu akuntansi.  
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