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Bab V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan yang 

telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Pengumuman implementasi sistem ERP tidak berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap Reaksi Pasar modal, berarti jika perusahaan melakukan 

pengumuman implementasi ERP maka belum tentu mendapatkan reaksi 

positif dari pasar modal. 

 

5.2. Saran 

 Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk para pembuat kebijakan perusahaan dan manajemen yang membuat 

kebijakan untuk implementasi ERP dan melakukan pengumuman 

implementasi, sebaiknya dipertimbangkan dahulu apakah kondisi 

perusahaan sudah pantas untuk implementasi ERP sehingga tidak membuat 

harga saham perusahaan semakin menurun 

2. Untuk Penelitian selanjutnya mengenai Pengemuman Implmentasi ERP 

terhadap reaksi pasar modal, bisa dicoba untuk membandingkan expected 
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return jika tidak terjadi pengumuman implementasi ERP dengan realized 

return apabila terjadi pengumuman implementasi ERP 

3. Untuk Para Akademisi, dengan mengetahui hasil penelitian ini, kedepannya 

para peneliti ketika meneliti mengenai ERP Perusahaan memakai 

perbandingan jangka waktu yang lebih lama seperti 6 bulan sebelum 

implementasi ERP dan 6 bulan setelah implementasi ERP dikarenakan 

ternyata jangka waktu 50 hari kerja sebelum dan 50 hari kerja setelah 

implementasi ERP, efeknya belum terlihat. 

Walaupun penelitian Hayes, Hunton, & Reck (2001) membuktikan bahwa 

pengumuman implementasi ERP menimbulkan reaksi pasar yang positif 

dalam jangka waktu 50 hari kerja sebelum dan sesudah pengumuman, tetapi 

ada perbedaan tempat dilaksanakannya penelitian yaitu di USA dan 

Indonesia. Perbedaan tempat penelitian ternyata membawa hasil yang 

berbeda juga karena perbedaan karakteristik perusahaan , karakteristik pasar 

modal , dan karakteristik investor. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian  

 Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sehingga 

mempengaruhi hasil penelitian, yaitu :  

1. Pengumuman implementasi ERP hanya sebatas meneliti apakah perusahaan 

menerapkan sistem ERP di perusahaan, tanpa memperhatikan besar 
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kecilnya perusahaan yang menerapkan ERP dan besar kecilnya vendor 

penyedia ERP 

2. Adanya beberapa perusahaan mengimplementasikan ERP tetapi tidak 

melakukan pengumuman melalui media massa ataupun penerapa di laporan 

tahunan sehingga tidak bisa diteliti efektivitas implementasi ERP terhadap 

harga saham. 

Peneliti dapat mengetahui bahwa ada perusahaan yang 

mengimplementasikan ERP tetapi tidak melakukan pengumuman adalah 

adanya Job Vacancy di bagian ERP/ SAP tetapi ketika dicari info mengenai 

implementasi ERP/SAP di perusahaan tersebut di media masaa ataupun di 

annual report tidak ditemukan. 

3. Faktor lain yang mempengaruhi harga saham seperti stock split  dan 

pembagian dividen 

4. Data annual report yang tidak lengkap, peneliti menemukan beberapa 

perusahaan yang annual report tahun 2016 masih belum diupload 

 

 

 

 

 

 

 


