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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai relevansi 

goodwill dan nilai perusahaan saat tahap konvergensi dan saat full adopsi IFRS, 

serta mengetahui apakah ada perbedaan nilai relevansi goodwill dan nilai 

perusahaan saat tahap konvergensi dengan saat full adopsi IFRS. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai relevansi nilai goodwill tidak berpengaruh terhadap harga pasar saham 

saat tahap konvergensi. 

2. Nilai relevansi nilai goodwill tidak berpengaruh terhadap harga pasar saham 

saat full adopsi IFRS. 

3. Nilai perusahaan berpengaruh terhadap harga pasar saham saat tahap 

konvergensi. 

4. Nilai perusahaan berpengaruh terhadap harga pasar saham saat full adopsi 

IFRS. 

5. Tidak terdapat perbedaan relevansi nilai goodwill saat tahap konvergensi 

dengan saat full adopsi IFRS. 

6. Tidak terdapat perbedaan nilai perusahaan saat tahap konvergensi dengan 

saat full adopsi IFRS 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua yakni 

goodwill dan nilai perusahaan yang mampu memberikan pengaruh ±49,6% pada 

harga saham (sesuai dengan hasil penelitian penulis), sehingga masih terdapat 

±50,4% variabel lainnya yang belum teridentifikasi dan tidak terdapat pada 

model. Penelitian ini hanya menggunakan emiten sektor manufaktur sebagai 

sampel. Penelitian ini melakukan analisis perbandingan dengan membandingkan 

nilai koefisien regresi (β) dan nilai statistik t saja dan tidak menggunakan uji atau 

analisis sensitivitas tambahan lainnya yang mampu memperkuat hasil penelitian. 

5.3 Saran 

Pada penelitian yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, diantaranya yakni: 

a. Bagi Akademisi 

1. Mengembangkan penelitian mengenai goodwill dengan terus mengikuti 

isu-isu terkini mengenai perubahan peraturan akuntansi khususnya 

mengenai goodwill. 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari dan menambahkan 

variabel relevansi nilai informasi akuntansi baru lainnya yang mampu 

memengaruhi harga saham selain goodwill dan nilai perusahaan. 

2.  Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan sektor 

menufaktur saja namun juga sektor lainnya yang terdapat pada Bursa Efek 

Indonesia.  
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3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan uji atau analisis 

sensitivitas lainnya yang mampu memperkuat hasil penelitian. 

b. Bagi Investor 

Bagi calon investor yang ingin berinvestasi sangat penting mengetahui 

relevansi nilai goodwill dan nilai perusahaan dari sebuah perusahaan saat 

konvergensi maupun Full adopsi IFRS yang berpengaruh pada harga pasar 

sham. Nilai perusahaan berpengaruh terhadap harga pasar saham sedangkan 

goodwill tidak mempengaruhi harga pasar saham namun memiliki nilai 

relevan bagi pengguna laporan keuangan dan sebagai informasi dalam 

pengambilan keputusan investor dalam membeli saham. 

 


