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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai Reaksi Pasar 

Terhadap Informasi PSAK 72 di Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya perbedaan cumulative abnormal return (CAR) dan trading volume 

activity (TVA) setelah adanya serangkaian peristiwa yang berisi informasi terkait 

PSAK 72 dengan menggunakan teknik analisis studi peristiwa atau event study yang 

dihitung menggunakan program aplikasi IBM SPSS versi 25 dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai CAR sebelum dan sesudah tanggal 

peristiwa. Artinya, adanya peristiwa-peristiwa terkait PSAK 72 baik dari IAI 

maupun berita online belum mampu memberikan perbedaan atas nilai 

abnormal return perusahaan. Artinya informasi yang ada mengakibatkan 

pasar tidak bereaksi sehingga tidak berpengaruh signifikan jika dilihat dari 

perusahaan konstruksi BUMN.  

2. Terdapat perbedaan rata-rata nilai TVA sebelum dan sesudah saat peristiwa 

Emiten Properti & Konstruksi Siap Implementasikan PSAK 72, artinya 

peristiwa terkait PSAK 72 mampu memberikan perbedaan terhadap aktivitas 

investasi saham para investor, sehingga menyebakan pasar bereaksi akibat 

adanya informasi pada tanggal tersebut yaitu tepatnya pada tanggal 21 Mei 

2019. Untuk 6 peristiwa lainnya tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai TVA 

sebelum dan sesudah tanggal peristiwa, artinya peristiwa terkait PSAK 72 

belum mampu memberikan perbedaan terhadap aktivitas investasi saham 

para investor atau pasar tidak bereaksi terhadap informasi yang mengakibtkan 

tidak berpengaruh signifikan jika dilihat dari perusahaan konstruksi BUMN. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mampu untuk 

dikembangkan lagi oleh penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Hasil yang menunjukkan tidak adanya perbedaan menandakan bahwa 

peristiwa yang dipilih belum mampu membuktikan perbedaan nilai CAR dan 

TVA atas informasi yang ada mengenai PSAK 72.  
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2. Pembahasan lebih dititikberatkan pada perspektif investor, sehingga 

pengukuran menggunakan indikator nilai yang ada di pasar. 

5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dengan adanya standar akuntansi terbaru mengenai PSAK 72, 

perusahaan dapat menerapkan secara menyeluruh aturan tersebut agar 

informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan keadaan 

perusahaan. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi para investor dalam 

pengambilan keputusan investasinya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis dengan topik 

yang serupa diharapkan selanjutnya untuk meneliti dengan perspektif yang 

berbeda, misalnya dengan perspektif internal perusahaan dengan melihat 

kinerja keuangan. Namun jika masih ingin meneliti lebih dalam lagi 

mengenai perspektif investor, bisa menambahkan total hari pengamatan agar 

berbeda dengan penelitian ini. Penelitian selanjutnya juga diharapkan 

meneliti per sampel bukan hanya per peristiwa dan memperluas sampel 

dengan membandingkan sektor-sektor lain seperti sektor real estate dan 

sektor property yang paling dianggap terdampak setelah adanya penerapan 

PSAK 72. 

Lesi Rahmadani, 2021
REAKSI PASAR TERHADAP INFORMASI PSAK 72 DI INDONESIA
Universitas Pendidikan Indonesia    repository.upi.edu    perpustakaan.upi.edu                                     |                      |                                         |                      |    


