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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Penelitian ini menguji tentang relevansi nilai informasi akuntansi untuk 

pasar saham sebelum dan sesudah konversi SAK-IFRS: studi empiris perusahaan 

perbankan yang tercata di BEI. Penelitian ini menggunakan pendekatan Standar 

Akuntansi Keuangan dengan berbasis enam elemen laporan keuangan. Enam 

elemen laporan keuangan itu adalah aset, liabilitas, nilai buku ekuitas, pendapatan, 

beban, dan laba operasi. Untuk aset, liabilitas, nilai buku ekuitas mewakili neraca, 

sedangkan pendapatan, beban, dan laba operasi mewakili laba rugi. Berdasarkan 

hasil pengujian yang diperoleh di Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil 

adalah:  

1. Relevansi nilai informasi akuntansi (elemen-elemen laporan keuangan) 

untuk pasar saham sebelum dan sesudah konversi SAK-IFRS meningkat 

dari waktu ke waktu, dapat di buktikan secara empiris.  

2. Relevansi nilai informasi akuntansi periode sesudah konversi SAK-IFRS 

lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum konversi SAK-IFRS. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan relevansi nilai informasi akuntansi 

untuk pasar saham sesudah konversi SAK-IFRS dibandingkan sebelum 

konversi SAK-IFRS. Dengan berdasarkan hasil perhitungan rumus Z-

Cramer (F-test) diperoleh nilai Z 9.54983 lebih tinggi dibandingkan nilai 

F-Tabel 2,71. sehingga secara statistik kenaikan (penurunan) relevansi 
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nilai informasi akuntansi untuk pasar saham sebelum dan sesudah konversi 

SAK-IFRS adalah signifikan. 

5.2. Implikasi  

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi literatur akuntansi 

keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI (DSAK-IAI), profesi 

akuntan, Bapepam, perusahaan emiten maupun investor saham. Manfaat tersebut 

mencakup:  

1. Dari sudut pandang teoritis 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bukti empiris 

bahwa relevansi informasi akuntansi sesudah konversi SAK-IFRS meningkat 

dari waktu ke waktu sehingga dalam pelaporan keuangan perlu mendapat 

perhatian serius dalam pengkajian dan pengembangan literatur di masa depan.  

2. Dari sudut pandang praktik 

Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan pengguna laporan keuangan 

dapat mengetahui bahwa relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar 

saham dari perusahaan perbankan setelah periode konversi SAK-IFRS. 

Sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan 

investasi bagi investor pasar saham.  

3. Dari sudut pandang kebijakan 

Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan DSAK-IAI dan Bapepam 

dapat mengambil tindakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki ketentuan 

akuntansi yang mengatur pencatatan, pelaporan dan pengungkapan informasi 
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akuntansi dari elemen-elemen laporan keuangan dalam hubungannya dengan 

nilai pasar saham.  

 

5.3. Keterbatasan dan Saran  

Keterbatasan dan saran dalam penelitian ini adalah  

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan. Hal ini menyebabkan generalisasi dari hasil penelitian ini 

hanya terbatas pada industri perbankan saja sehingga jumlah sampel 

menjadi sangat terbatas. Karena itu untuk penelitian mendatang 

diharapkan dapat memperluas sampel sejumlah industri yang terdaftar di 

BEI sebagai contoh industry keuangan (perbankan, asuransi, dll. ) 

sehingga dapat diketahui bagaimana relevansi nilai informasi akuntansi 

untuk pasar saham dari masing-masing kelompok industri tersebut.  

2. Dalam penelitian ini, informasi keuangan di ukur dengan menggunakan 

variable elemen-elemen laporan keuangan seperti asset, liabilitas, nilai 

buku ekuitas, pendapatan, beban, dan laba operasi, sedangkan variable 

seperti deviden atau item-item yang berasal dari arus kas di abaikan. Oleh 

karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan 

variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi return saham seperti 

deviden dan arus kas. 
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