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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Penelitian ini, dilakukaan untuki menguji, dampak penerapan PSAK 72 

terhadap kinerja keuangan. Penelitiani ini, menggunakani perusahaan, Property, Real 

estate dan Building Contruction yang, terdaftari di Bursa, Efeki Indonesia, (BEI) pada 

‘tahun 2018-2019. Variabel dependen ‘kinerja keuangan, yang, diukuri dengan, 

menggunakan rassio Net Profiit Margiin (NPM). Variabel independen PSAK 72 

diukuri dengaan variabeli dummyi dimana, nilai, 1’ menerapkan dan nilai 0 belum 

menerapkan  atau memakai standar sebelumnya dan variiabel kontroli ukuraan 

perusahaani diukuri dengan logaritma natural totali ‘aset.  

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel PSAK 72 memiliki, nilai, t ‘hitung 

sebesari 2,191 dengan, probalitas signiifikansi sebesari 0,031. Nilai, t hitung, yang 

lebih besar daripada nilai t-tabel (2,191 > 1,99045) dani nilai, signifikansi ‘yang lebih 

kecil dari 0,05 (0,031 < 0,05) sehingga terdapat pengaruh penerapan PSAK 72 

terhadap kinerja keauangan. Maka penerapan PSAK 72 berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan.  

V.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkani hasili analisis yang, telah dijelaskan, peneliian ini, memiliki 

keterbaatasan yaitu laporan keuangan tahunan 2019 yang tidak tersedia atau tidak 

lengkap dikarenakan tidak semua perusahaan mempublikasikan. Kemudian ada 4 

perusahaan yang tidak dapat dijadikan sampel dikarenakan delisting dikarenakan 

mendapat suspensasi dari Bursa Efek Indonesia.  

V.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka terdapat beberapa saran ‘dapat 

menjadi referensi bagi, perusaahaan untuk pihak manajemen dalam memahami 

perubahan pada nilai akun pendapatan dan kinerja keuangan perusahaan sehingga 

dapat membantu menyusun strategi dan kebijakan dalam penerapan PSAK 72. 
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Selain itu dapati menjadi, bahani referensi, bagi, lembaga, pendidikan dani beberapa, 

pendidik serta, masukan yang, berkontribusi terhadap pengembangn peneliiti-

peneliiti terdahulu. Untuk penelitian selanjutnya yang bertemakan serupa 

disarankan menambah variabel agar menghasilkan penelitian yang akurat dan 

bermanfaat bagi pihak perusahaan yang diteliti. Diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya untuk pengukurani kinerja, keuangaan diharapakan menggunakan selain 

rasio profitabilitas yakni rasio, solvabilitas dan rasio likuiditas.  

 

  


