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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Laporan Laba Rugi perusahaan yang menerapkan metode akuntansi 

persediaan rata-rata ternyata lebih mencerminkan market value dibanding 

dengan Laporan Laba Rugi perusahaan yang menerapkan metode akuntansi 

persediaan first in first out (FIFO). Hal ini dibuktikan dengan pendekatan 

discrimination berdasarkan kriteria goodness of fit yaitu dengan melihat 

besaran koefisien determinasi (adjusted R square), dimana pada laporan Laba 

Rugi dengan metode rata-rata sebesar 47,8% dan metode FIFO sebesar 

43,3%.  

2. Selain itu dengan pendekatan discreening melalui penyeleksian model dengan 

formula Davidson-MacKinnon J test diketahui bahwa laporan Laba Rugi 

dengan metode persediaan rata-rata terbukti merupakan model estimasi yang 

terbaik. Hal tersebut dibuktikan dengan koefisien variabel predictor hasil 

estimasi model persamaa laporan laba rugi dengan metode FIFO ternyata 

tidak signifikan.  

3. Kesimpulan ini diperkuat dengan hasil pengujian dengan JM test yang 

menunjukkan bahwa koefisien b1=0 yang merupakan parameter penentu 
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perbedaan antara hasil estimasi market value dan nilai market value 

sesungguhnya tidak signifikan. 

 

5.2. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh, maka untuk dapat menjadikan 

hasil penelitian ini bermanfaat maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah : 

1. Periode penelitian diperpanjang dan jumlah sampel diperbanyak agar didapat 

hasil yang lebih representatif. 

2. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan metode akuntansi persediaan 

yang sama untuk laporan yang berbeda, misalnya membandingkan model 

penerapan metode akuntansi persediaan rata-rata neraca dan model penerapan 

akuntansi persediaan rata-rata pada laporan laba rugi dengan memenuhi syarat 

kesamaan jumlah variabel dependennya. 

3. Sehubungan dengan terdapatnya beberapa perusahaan yang menerapkan 

metode persediaan identifikasi khusus, yaitu penentuan nilai persediaannya 

atas dasar nilai terendah antara biaya perusahaan (harga yang lalu) dan harga 

pasar (harga terkini) / (between cost or market which is lower), maka 

pertimbangan penentuan metode persediaan yang digunakan dalam penelitian 

mendatang hendaknya diperluas dengan menambahkan metode identifikasi 

khusus tersebut yang banyak dipakai oleh perusahaan emiten, agar dapat 

diketahui manakah model terbaik yang dapat dipakai. 
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