
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian regresi linier berganda yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

 

1. Komisaris independen tidak mempengaruhi nilai Earnings Response Coefficient. 

Berapapun jumlah komisaris independen tidak memepengaruhi investor untuk merespon 

saham yang dimiliki sebuah perusahaan. 

 

2. Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap Earnings Response Coefficient. 

Ketika ukuran dewan direksi semakin besar, maka kepercayaan investor terhadap 

perusahaan untuk berinvestasi akan semakin besar, demikian sebaliknya. 

 

3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap Earnings Response Coefficient. Berapa pun 

jumlah komite audit yang ada di suatu perusahaan tidak mempengaruhi nilai earnings 

response coefficient. 

 

4. Ketidaktepatwaktuan penyampaian laporan keuangan lawan dari timeline tidak 

berpengaruh terhadap Earnings Response Coefficient. Nilai ERC perusahaan yang 

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan perusahaan yang menyampaikan 

laporan keuangan tidak tepat waktu berbeda. 

 

 

5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini : 

 

1. Objek penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur sektor industry barang 

konsumsi bukan jenis industri secara spesifik sehingga hasilnya kurang mewakili seluruh 

jenis industri. 

2. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua tahun dianggap masih belum 

cukup mewakili pengamatan atas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Earnings 

Response Coefficient, selain itu sampel yang hanya berjumlah 62 perusahaan merupakan 

hal lain yang menjadi pertimbangan atas kurangnya kecermatan yang mungkin terdapat 

dalam penelitian ini. 

3. Kesulitan dalan mencari data tanggal publikasi laporan keuangan tahunan yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sampel yang diperoleh sangat terbatas. 

 

5.3 Saran 

Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya yaitu : 

 

1. Perusahaan yang digunakan dalam analisis data bisa menggunakan perusahaan lain 

selain jenis perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi agar dapat dilihat 

lebih jelas industri mana saja yang lebih banyak direspon oleh investor untuk 

berinvestasi. 

 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan akan menambahkan variabel independent ataupun 

mengganti variabel independen yang lebih spesifik tentang perolehan laba ataupun 

berhubungan langsung dengan angka-angka dalam laporan keuangan misalnya ukuran 

perusahaan, nilai profitabilitas perusahaan, dan sebagainya. 



 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian, sehingga 

jumlah sampel dapat diperbanyak dan hasil yang diperoleh dapat lebih digeneralisasikan. 


