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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi-nilai kredit informasi laba 

dan pendapatan komprehensif lain, serta adanya peningkatan relevansi-nilai kredit 

informasi laba dan pendapatan komprehensif lain pada tahapan adopsi IFRS di 

Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian antara lain laba 

bersih, OCI, dan laba komprehensif. Sedangkan peringkat obligasi digunakan 

dalam penelitian ini sebagai variabel dependen. Penelitian ini mempunyai sampel 

sebanyak 439 perusahaan penerbit obligasi berdenominasi rupiah dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 – 2015. Pengujian hipotesis 

menggunakan metode ordinal logistic regression (PLUM) dengan pengolahan 

data melalui software SPSS (Statistical Package for Social Science). 

 Penelitian ini membuktikan bahwa Laba Bersih dan Laba Komprehensif 

memiliki relevansi-nilai kredit. Hal itu berarti informasi laba bersih dan laba 

komprehensif berpengaruh secara positif signifikan terhadap keputusan peringkat 

obligasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat obligasi. Sedangkan OCI 

dalam penelitian ini terbukti tidak memiliki relevansi-nilai kredit. Hasil tersebut 

mungkin disebabkan karena nilai OCI yang relatif kecil dibandingkan dengan 

total laba perusahaan dan sifat kreditor sebagai pemegang obligasi cenderung 

konservatif yang hanya fokus pada komponen rugi yang belum terealisasi 

daripada komponen untung yang belum terealisasi sehingga hanya memperhatikan 
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informasi OCI secara terbatas dalam memperkirakan kemungkinan gagal bayar. 

 Penelitian juga menguji adanya peningkatan relevansi-nilai kredit laba 

bersih, laba komprehensif, dan OCI pada tahapan adopsi IFRS. Tahapan adopsi 

IFRS di Indonesia terdiri dari tahap awal (periode 2011), implementasi tahap 

pertama (periode 2012 – 2014), dan implementasi tahap kedua (periode 2015).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan relevansi-nilai 

kredit laba bersih, laba komprehensif, dan OCI pada tahapan adopsi IFRS di 

Indonesia. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan antara lain: (1) 

penelitian ini menggunakan data laporan keuangan auditan terakhir di mana 

kemungkinan lembaga pemeringkat menggunakan laporan keuangan terbaru 

seperti laporan keuangan triwulan sebagai dasar penilaian peringkat obligasi, (2) 

penelitian tidak menyertakan variabel kontrol yang mungkin dapat berpengaruh 

pada hasil penelitian, (3) penelitian tidak melakukan uji tambahan mengenai 

perbedaan relevansi-nilai kredit nilai OCI positif dan nilai OCI negatif untuk 

memperkuat hasil pengujian hipotesis tentang relevansi-nilai kredit OCI, dan (4) 

penelitian hanya menggunakan variabel yang terdapat dalam pos – pos Laporan 

Laba Rugi Komprehensif. 
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C. Saran 

 Penelitian berikutnya yang berkaitan dengan peringkat obligasi hendaknya 

disertai perbaikan dalam hal: (1) pengambilan data menggunakan laporan 

keuangan terbaru yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbit obligasi, (2) 

memasukkan variabel lain sebagai variabel kontrol seperti leverage, ukuran 

perusahaan, dan sebagainya, (3) melakukan uji tambahan mengenai perbedaan 

relevansi-nilai kredit OCI positif dan negatif untuk memperkuat hasil pengujian 

hipotesis tentang relevansi-nilai kredit OCI , dan (4) memasukkan variabel yang 

terdapat di laporan keuangan lain seperti laporan posisi keuangan, laporan arus 

kas, dan sebagainya. 


