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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Fokus utama penelitian ini adalah menguji relevansi nilai 

informasi laporan keuangan untuk pasar saham sesudah dan sebelum 

diberlakukannya konvergensi SAK-IFRS. Penulis menggunakan teori 

valuasi Ohlson (1995) sebagai dasar pengujian relevansi nilai. Menurut 

teori tersebut, nilai pasar perusahaan merupakan suatu fungsi linear dari 

angka-angka akuntansi publikasian berupa nilai buku ekuitas dan laba 

(Lako, 2007). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah: 

1. Relevansi nilai informasi laporan keuangan emiten perbankan untuk 

pasar saham selama konvergensi SAK-IFRS memiliki tren yang 

meningkat dari tahun ke tahun. 

2. Relevansi nilai informasi laporan keuangan emiten perbankan untuk 

pasar saham sebelum konvergensi SAK-IFRS cenderung meningkat 

dari tahun ke tahun. 

3. Ada perbedaan relevansi nilai informasi laporan keuangan emiten 

perbankan untuk pasar saham yang signifikan antara sesudah dan 

sebelum konvergensi SAK-IFRS. 
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5.2 Implikasi 

Penelitian ini sekiranya dapat memberikan beberapa implikasi, yaitu: 

1. Implikasi Teoritis 

Dalam menguji relevansi nilai informasi laporan keuangan 

untuk pasar saham, penulis menggunakan teori valuasi Ohlson 

(1995). Menurut teori tersebut, nilai pasar perusahaan merupakan 

suatu fungsi linear dari angka-angka akuntansi publikasian berupa 

nilai buku ekuitas dan laba. Salah satu tolak ukur relevansi nilai 

informasi laporan keuangan adalah koefisien determinasi. Koefisien 

determinasi yang dilambangkan dengan R2 (Adjusted R2) 

menunjukkan kegunaan dan kontribusi informasi laporan keuangan 

bagi investor dalam menentukan keputusan investasi. Semakin 

tinggi nilai R2 (Adjusted R2), maka semakin besar kemampuan 

informasi laporan keuangan dalam menjelaskan perubahan atas nilai 

pasar perusahaan (harga/return saham).  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa nilai buku ekuitas 

dan laba bersih memiliki relevansi nilai untuk pasar saham yang 

ditunjukkan dari nilai Adjusted R2 > 0. Sebelum konvergensi SAK-

IFRS (2008-2011), nilai Adjusted R2 secara panel diperoleh sebesar 

0,018 (1,8%). Sesudah konvergensi SAK-IFRS (2012-2019), nilai 

Adjusted R2 secara panel diperoleh sebesar 0,022 (2,2%). Dengan 

demikian, penelitian ini mendukung teori valuasi Ohlson (1995), 

yaitu nilai pasar perusahaan merupakan suatu fungsi linear dari 
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angka-angka akuntansi publikasian berupa nilai buku ekuitas dan 

laba.  

 

2. Implikasi Praktis 

a. Investor 

  Hasil pengujian membuktikan bahwa nilai Adjusted R2 baik 

sebelum maupun sesudah konvergensi SAK-IFRS bernilai positif 

atau lebih besar dari nol. Artinya, informasi laporan keuangan 

berupa nilai buku ekuitas dan laba bersih memiliki kemampuan 

dalam menjelaskan perubahan nilai pasar perusahaan. Oleh sebab 

itu, investor dapat mempertimbangkan penggunaan informasi 

laporan keuangan ketika membuat keputusan berinvestasi di pasar 

saham. 

b. Perusahaan 

  Berdasarkan hasil penelitian, dibuktikan relevansi nilai 

informasi laporan keuangan (nilai buku ekuitas dan laba bersih) 

sesudah konvergensi SAK-IFRS lebih tinggi dibanding sebelum 

diberlakukannya. Artinya, penerapan IFRS ke dalam laporan 

keuangan mampu meningkatkan kegunaan informasi akuntansi 

bagi para investor. Selain itu, selama konvergensi SAK-IFRS 

(2012-2019), relevansi nilai mengalami peningkatan yang 

berkelanjutan dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena 

semakin banyak standar SAK-IFRS yang diterapkan, semakin 

tinggi kualitas dan kegunaannya dalam pengambilan keputusan 
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berinvestasi. Maka, perusahaan dianjurkan untuk menerapkan 

standar akuntansi berbasis IFRS supaya relevansi nilai semakin 

meningkat. Perusahaan juga dapat meningkatkan kegunaan 

laporan keuangan dengan cara menyajikan informasi keuangan 

secara jujur, transparan, serta tidak melakukan manipulasi atas 

angka-angka akuntansi. Semakin baik kualitas informasi 

akuntansi, maka semakin tinggi kepercayaan investor sebagai 

pemakai laporan keuangan. 

c. Pembuat Kebijakan 

  Penelitian ini membuktikan bahwa relevansi nilai informasi 

laporan keuangan untuk pasar saham sebelum konvergensi SAK-

IFRS memiliki tren yang meningkat. Peningkatan tersebut 

dikarenakan keputusan IAI untuk menerapkan dini sejumlah 

standar akuntansi berbasis IFRS berpengaruh positif terhadap 

pandangan investor atas kegunaan laporan keuangan. Informasi 

laporan keuangan yang mengacu pada IFRS memiliki kualitas 

dan kegunaan yang lebih tinggi sebagai dasar pengambilan 

keputusan berinvestasi. Setelah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

mengimplementasikan IFRS secara penuh mulai tahun 2012, 

relevansi nilai terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. 

Maka, penulis menyatakan bahwa keputusan IAI untuk 

melakukan konvergensi SAK-IFRS adalah tepat. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, yaitu: 

1. Penelitian ini tidak meneliti lebih lanjut penerapan SAK berbasis 

IFRS terbaru di emiten perbankan, yaitu PSAK 71 tentang 

instrumen keuangan. PSAK 71 berisi aturan-aturan baru, salah 

satunya mengatur pengukuran instrumen keuangan serta cadangan 

kerugian atas penurunan nilai kredit (CKPN) yang sebelumnya 

diatur dalam PSAK 55. Standar ini telah diterbitkan oleh IAI sejak 

tahun 2017, namun baru diterapkan secara penuh per 1 Januari 2020. 

Menurut IAI, PSAK 71 berperan penting dalam mengantisipasi 

tsunami gagal bayar kredit yang berimbas pada keterpurukan emiten 

perbankan karena nilai pencadangan kredit yang terlalu kecil 

berdasarkan standar akuntansi sebelumnya. Konsekuensi tidak 

ditelitinya PSAK 71 dalam penelitian ini adalah tidak diketahui 

bagaimana dampak PSAK 71 terhadap angka akuntansi (terutama 

berkaitan instrumen keuangan dan CKPN), kegunaan laporan 

keuangan bagi investor, serta penurunan risiko atas gagal bayar 

kredit emiten perbankan. Alasan penulis tidak meneliti PSAK 71 

karena periode penelitian mencakup tahun 2008-2019, sementara 

penerapan PSAK 71 baru efektif sejak tahun 2020. Sehingga PSAK 

71 tidak berdampak dalam penyajian angka akuntansi serta 

relevansi nilai informasi laporan keuangan emiten perbankan yang 

diuji dalam penelitian ini. 
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2. Jumlah data cross section emiten perbankan pada beberapa tahun 

observasi tidak memenuhi persyaratan, yaitu minimal berjumlah 30 

data. Hal ini dikarenakan jumlah emiten perbankan periode 2008-

2019 per tahunnya hanya berkisar antara 28-45, beberapa sampel 

tidak memenuhi kriteria, dan penghilangan data ekstrim (outlier). 

Terbatasnya data penelitian mungkin berakibat pada perbedaan 

relevansi nilai informasi laporan keuangan yang berasal dari hasil 

pengujian dengan realita sesungguhnya. Namun, penulis memilih 

sampel emiten perbankan karena sektor ini terdampak signifikan 

oleh penerapan SAK berbasis IFRS, terutama PSAK 50 dan 55 

(revisi 2006). Kedua PSAK tersebut diterapkan dini sejak tahun 

2010 dan diterapkan penuh pada tahun 2012. Kemudian IAI 

melakukan pembaharuan standar dengan disahkannya PSAK 50 dan 

55 (revisi 2014). Di tahun 2020, PSAK 55 (revisi 2014) tergantikan 

oleh PSAK 71 yang berisi aturan-aturan baru, seperti pengukuran 

instrumen keuangan serta CKPN. Menurut penulis, PSAK 50 dan 

55 adalah salah satu produk konvergensi SAK-IFRS yang sangat 

penting untuk diteliti karena IAI terus menerus melakukan 

pembaharuan selama proses konvergensi berjalan. Pembaharuan 

standar akuntansi berpengaruh pada perbedaan penyajian informasi 

keuangan dan respon investor sebagai pemakai informasi. Meskipun 

data secara cross section belum memenuhi persyaratan, emiten 

perbankan merupakan objek penelitian yang penting dalam 
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menginvestigasi relevansi nilai laporan keuangan selama 

konvergensi SAK-IFRS. 

3. Pengujian ada tidaknya perbedaan relevansi nilai informasi laporan 

keuangan untuk pasar saham antara sesudah dan sebelum 

konvergensi SAK-IFRS menggunakan perbandingan yang kurang 

sepadan. Dimana periode pengamatan untuk sebelum konvergensi 

SAK-IFRS hanya selama empat tahun, sedangkan periode 

pengamatan untuk sesudah konvergensi SAK-IFRS selama delapan 

tahun. Hal ini akan berdampak pada hasil penelitian yang kurang 

akurat akibat perbedaan jumlah data yang diuji. 

 

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti berikutnya disarankan meneliti standar-standar akuntansi 

berbasis IFRS terbaru dan menguji keterkaitannya dengan 

perubahan relevansi nilai. Apabila hendak meneliti relevansi nilai 

laporan keuangan di emiten perbankan, penulis menganjurkan untuk 

menelusur lebih lanjut penerapan PSAK 71 berkaitan dengan 

instrumen keuangan. Karena PSAK 71 memerlukan persiapan yang 

cukup lama (3 tahun) sehingga akan berdampak pada perbedaan 

angka akuntansi serta respon investor sebagai pemakai informasi. 

2. Peneliti berikutnya disarankan menggunakan jumlah data penelitian 

yang memadai (data cross section minimal berjumlah 30 data) agar 

memenuhi persyaratan pengujian statistik dan hasil penelitian 

menjadi lebih terpercaya. 
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3. Penelitian selanjutnya yang hendak menguji ada tidaknya perbedaan 

relevansi informasi laporan keuangan nilai untuk pasar saham 

antara sesudah dan sebelum konvergensi SAK-IFRS sebaiknya 

menggunakan perbandingan yang setara. Periode pengamatan untuk 

sebelum konvergensi SAK-IFRS dapat memakai periode waktu 

yang lebih panjang, misalnya tahun 2004-2011 (8 tahun). Kemudian 

periode observasi untuk sesudah konvergensi SAK-IFRS adalah 

2012-2019 (8 tahun). Sehingga perbandingan yang digunakan setara 

dan hasil penelitian menjadi lebih akurat. 


