
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN

V.1  Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis regresi berganda yang telah

dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Berikut adalah hasil penelitian secara individual (Uji t) :
1) Secara  parsial  Persistensi  Laba  tidak  signifikan  terhadap  Earnings

Response Coefficient. Adanya komponen-komponen transitory dalam

laba  menyebabkan  laba  kurang  dapat  dijadikan  pengukur  ERC.

Banyaknya  komponen  transitory  hanya  akan  berpengaruh  terhadap

laba  saat  ini  akan  tetapi  tidak  memengaruhi  laba  di  masa  datang.

Komponen  transitory  sifatnya tidak berulang, artinya item transitory

merupakan  aktifitas  yang  tidak  biasa  dilakukan  dan  tidak  selalu

terulang di masa depan.
2) Secara parsial Struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap

Earnings Response Coefficient. . Tidak selalu penggunaan utang pada

sumber  dana  perusahaan  menimbulkan  kebangkrutan.  Penggunaan

utang dapat memberikan manfaat berupa perlindungan pajak. Hal ini

disebabkan  karena  pembayaran  bunga merupakan  pengurang pajak,

sehingga laba yang diperoleh oleh investor akan menjadi lebih besar.
3) Secara  parsial  Growth  Opportunities tidak  berpengaruh  signifikan

terhadap  Earnings  Response Coefficient.  Hal ini  bisa terjadi  karena

motivasi  investor  dalam  investasinya  bukan  untuk  mendapatkan

keuntungan  jangka  panjang  melainkan  mendapatkan  capital  gain,

sehingga  tidak  menjadi  pusat  perhatian  investor  untuk  membuat

keputusan investasi.  
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b. Berdasarkan  uji  R2  variabel  independen  yang  terdiri  dari  Persistensi

Laba, Struktur  Modal,  dan  Growth Opportunities mampu menjelaskan

variabel dependen yaitu Earning response coefficient amat terbatas masih

banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi  Earnings Response

Coefficient  seperti Risiko Sistematik, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas,

Kualitas Audit dan lain sebagainya

V.2  Saran 

Berdasarkan  Kesimpulan  dan  keterbatasan  dalam penelitian  ini,  terdapat

beberapa saran yang dapat bermanfaat, anatara lain :

a. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi para investor maupun calon

investor dalam pengambilan keputusan. Bagi investor diharapkan tidak

hanya  berfokus  pada  laba  dan  sumber  pendanaannya  saja  tetapi  juga

harus  mempertimbangkan  hal-hal  yang  terkait  dengan  Earnings

Response Coefficient.  Dengan mengetahui  resiko-resiko  yang dihadapi

perusahaan  maka  akan  memudahkan  investor  dalam  pengambilan

keputusan.

b. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan yang

menyangkut pada penyajian laba perusahaan. Dengan demikian investor

akan lebih  percaya  terhadap  perusahaan sehingga dapat  meningkatkan

respon pasar terhadap laba perusahaan yang di publikasikan, dan dapat

menarik minat investor maupun calon investor untuk menginvestasikan

dananya kepada perusahaan.
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