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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah:  

1. Pertumbuhan aset berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan nilai pasar 

saham perusahaan. 

2. Pertumbuhan liabilitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan nilai 

pasar saham perusahaan. 

3. Pertumbuhan ekuitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan nilai 

pasar saham perusahaan. 

4. Pertumbuhan pendapatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan nilai 

pasar saham perusahaan. 

5. Pertumbuhan biaya berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan nilai pasar 

saham perusahaan. 

6. Pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap pertumbuhan nilai pasar 

saham perusahaan. 

7. Keseluruhan variabel penelitian ini (baik variabel dependen dan 

independen) secara konsisten menggunakan model pertumbuhan (model 

unexpected). Dikutip dari Lako (2008) alasan digunakannya model 

pertumbuhan dalam bentuk rasio (model unexpected) adalah untuk 

mengukur dampak dari peristiwa publikasi laporan keuangan kejutan 

terhadap tingkat penyesuaian keyakinan (belief adjustment) investor yang 
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tercermin dalam pertumbuhan harga-harga sekuritas pada periode 

peristiwa publikasi laporan keuangan sehingga mengandalkan pada konsep 

unexpected (pertumbuhan). Konsep “pertumbuhan” itu sendiri bukan 

berarti bahwa variabel-variabel tersebut mengalami kenaikan 

(pertumbuhan positif), namun bisa saja mengalami penurunan 

(pertumbuhan negatif). Dalam gambar 1.1. permasalahan riset, nilai 

kapitalisasi pasar industri pertambangan batu bara pada tahun 2017 dan 

2018 mengalami peningkatan (pertumbuhan positif), namun hal tersebut 

hanya terjadi di dua tahun terakhir dan selama tujuh tahun sebelumnya 

terjadi kecenderungan penurunan (pertumbuhan positif) harga saham. 

 

5.2. Implikasi  

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi literatur akuntansi 

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

dan perusahaan emiten. Manfaat tersebut mencakup:  

1. Implikasi teoritis 

Dari sudut pandang teoritis, diperoleh bukti empiris bahwa pertumbuhan 

aset dan pertumbuhan biaya terbukti berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan nilai pasar saham perusahaan. Sementara pertumbuhan 

elemen-elemen laporan keuangan lainnya seperti: pertumbuhan liabilitas, 

pertumbuhan ekuitas, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan laba 

terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan nilai pasar saham 

perusahaan. Hal ini mendukung artikulasi laporan keuangan dan teori nilai 
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pasar saham bahwa elemen-elemen laporan keuangan berpengaruh 

terhadap teori nilai pasar saham perusahaan. 

2. Implikasi kebijakan 

Dari sudut pandang kebijakan, diharapkan dapat memberi kontribusi 

kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI (DSAK-IAI) sebagai 

sarana guna mengevaluasi ketentuan akuntansi yang berkenaan dengan 

elemen-elemen laporan keuangan di bagian conceptual framework PSAK.  

3. Implikasi praktik 

Dari sudut pandang praktik, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui 

bahwa pertumbuhan elemen-elemen laporan keuangan terbukti 

berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai pasar saham perusahaan. 

Perusahaan publik direkomendasikan mempertimbangkan pengakuan, 

pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi masing-masing elemen-

elemen laporan keuangan tersebut.  

 

5.3. Keterbatasan dan Saran  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan 

sampel emiten pertambangan batu bara di BEI sehingga kesimpulan dari hasil 

penelitian ini hanya terbatas pada emiten pertambangan batu bara saja. Karena itu 

saran untuk penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas sampel sejumlah 

industri yang terdaftar di BEI sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh 

pertumbuhan elemen-elemen laporan keuangan terhadap pertumbuhan nilai pasar 

saham perusahaan dari masing-masing kelompok industri tersebut.


