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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan 

dalam penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya, dan implementasi dari hasil 

penelitian. Adapun penjelasan lebih lanjut dari bagian-bagian tersebut akan 

dijabarkan dibawah ini. 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian mengenai relevansi nilai informasi akuntansi merupakan 

penelitian untuk mengukur kemampuan informasi akuntansi dalam menjelaskan 

nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode proportionate stratified 

random sampling dalam pengambilan sampel dan mendapatkan 83 perusahaan 

yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

informasi akuntansi tidak kehilangan kemampuannya dalam menjelaskan nilai 

perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa apabila nilai informasi akuntansi 

mengalami peningkatan maka akan berdampak pula terhadap peningkatan harga 

saham. Informasi akuntansi yang dimaksud adalah informasi laba dan informasi 

nilai buku. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa investor masih 

menggunakan informasi akuntansi khususnya informasi laba dan informasi nilai 

buku dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan. 

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa informasi laba lebih digunakan 

oleh investor untuk melakukan penilaian terhadap perusahaan dibandingkan dengan 
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informasi nilai buku. Informasi laba lebih digunakan oleh para investor di pasar 

modal Indonesia karena informasi laba dapat dijadikan acuan untuk memprediksi 

pengembalian yang akan didapat oleh investor pada masa mendatang. Informasi 

laba juga dapat dijadikan acuan oleh investor untuk mengukur seberapa baik kinerja 

manajemen perusahaan dalam melakukan efisiensi dan menjadikan hal tersebut ke 

dalam bentuk profitabilitas. 

Kesimpulan berikutnya dalam penelitian ini adalah keluasan 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan dapat meningkatkan relevansi 

nilai dari laba. Kesimpulan ini didapat setelah ditemukan hasil bahwa relevansi nilai 

dari laba pada perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak informasi melalui 

website perusahaannya adalah lebih besar dibandingkan dengan relevansi nilai dari 

laba pada perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit informasi melalui website 

perusahaannya. Hasil ini membuktikan bahwa terbukanya perusahaan dalam 

memberikan berbagai informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi yang 

dibutuhkan oleh investor membuat investor percaya dan memperhatikan informasi 

laba yang terdapat di website tersebut dan pada akhirnya meningkatkan relevansi 

nilai dari laba itu sendiri. 

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa keluasan pengungkapan 

informasi melalui website perusahaan tidak dapat meningkatkan relevansi nilai dari 

nilai buku. Kesimpulan ini didapat setelah ditemukan hasil bahwa relevansi nilai 

dari nilai buku pada perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak informasi 

melalui website perusahaannya adalah lebih kecil dibandingkan dengan relevansi 

nilai dari nilai buku pada perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit informasi 
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melalui website perusahaannya. Hasil ini membuktikan bahwa jika terbukanya 

perusahaan dalam memberikan berbagai informasi belum tentu dapat membuat 

investor percaya dan memperhatikan informasi nilai buku yang terdapat di website 

tersebut. Hasil ini bisa saja didapat karena berbeda dengan informasi laba yang 

memiliki informasi laba per saham di dalam laporan keuangan yang terdapat di 

website, informasi nilai buku per saham tidak bisa langsung didapat begitu saja di 

didalam website. Untuk mendapatkan informasi nilai buku per saham, investor 

harus mengetahui informasi nilai buku dan saham yang beredar yang selanjutnya 

dihitung sendiri untuk mendapatkan informasi nilai buku per saham. Dengan 

demikian, kemudahan dalam mengakses informasi yang merupakan nilai tambah 

dari pengungkapan informasi melalui website tidak ditemukan dan pada akhirnya 

tidak dapat meningkatkan relevansi nilai dari nilai buku. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Selama melakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa keterbatasan 

yang disadari penting untuk dikemukakan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian 

ini antara lain:  

1. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya satu periode yaitu tahun 2013. 

Dengan demikian maka penelitian ini hanya menggambarkan kondisi pada 

periode tersebut. 

2. Dalam pengambilan sampel, dengan menggunakan rumus slovin peneliti 

mengambil tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%. Dengan demikian 

maka sampel dapat merepresentasikan seluruh perusahaan yang terdaftar di 
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Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 namun dengan tingkat 

kelonggaran ketidaktelitian 10%. 

3. Pengukuran relevansi nilai informasi akuntansi hanya di sebatas informasi laba 

dan nilai buku.  

 

5.3 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya dengan tema penelitian yang sama, peneliti 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat mengurangi keterbatasan dalam 

penelitian ini. Beberapa saran tersebut antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode pengamatan 

agar dapat memperoleh hasil yang lebih kokoh dalam pengujian hipotesis. 

2. Penelitan selanjutnya diharapkan dapat memperkecil tingkat kelonggaran 

ketidaktelitian dalam penentuan sampel sehingga penelitian dapat sepenuhnya 

merepresentasikan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel untuk pengukuran 

relevansi nilai informasi akuntansi, seperti variabel informasi arus kas. 

 

5.4 Implementasi Teoritis dan Praktis 

Penelitian ini memberikan suatu gambaran bahwa informasi akuntansi 

masih digunakan investor untuk melakukan penilian terhadap perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa informasi akuntansi memiliki kemampuan sebesar 

78,8 % dalam menjelaskan nilai perusahaan. Dengan demikian maka penelitian ini 

membuktikan bahwa informasi akuntansi khususnya informasi laba dan informasi 

nilai buku pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 tidak 
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kehilangan relevansi nilainya. Implementasi dari hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa informasi laba lebih relevan dibandingkan informasi nilai 

buku. 

Selain itu, penelitian ini juga telah memberikan gambaran bahwa luasnya 

pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan khususnya pengungkapan 

informasi melalui website perusahaan dapat mendorong relevansi nilai informasi 

akuntansi yaitu informasi laba. Diperkirakan informasi nilai buku tidak dapat 

terdorong nilai relevansi nilainya akibat investor tidak praktis dalam memperoleh 

informasi nilai buku per saham di website perusahaan dan harus menghitung sendiri 

untuk mendapatkan informasi tersebut. Oleh sebab itu, diharapkan perusahaan 

memberikan informasi nilai buku per saham di website perusahaannya. 

 


