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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh persistensi laba, struktur 

modal, risiko sistematik, ukuran perusahaan, kesempatan bertumbuh, profitabilitas, 

kualitas auditor, dan timeliness terhadap Earnings Response Coefficient secara parsial 

dan simultan. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 periode Agustus 2013-Januari 

2014. Banyaknya perusahaan yang termasuk dalam kriteria pengambilan sampel 

berjumlah 23 perusahaan, sedangkan jumlah observasi dalam penelitian ini 

berdasarkan jumlah perusahaan dan periode, yaitu sebanyak 115. Hasil uji normalitas 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam 

penelitian telah mendekati asumsi normalitas. Hasil uji asumsi klasik yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian telah 

memenuhi persyaratan uji asumsi klasik. Hasil uji koefisien determinasi 

menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 41.3% dan menyatakan bahwa 

model regresi mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 10.6% yang 
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ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square. Berdasarkan hasil pengujian dan 

pembahasan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan: 

1. Dari hasil uji statistik F, model regresi memenuhi kelayakan karena nilai 

signifikansinya berada di bawah 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi ERC dan persistensi laba, struktur 

modal, risiko sistematik, ukuran perusahaan, kesempatan bertumbuh, 

profitabilitas, kualitas auditor, dan timeliness secara simultan dan signifikan 

mempengaruhi ERC sehingga Ha9 diterima.  

2. Dari hasil uji statistik t, nilai t untuk persistensi laba adalah 2.095 dengan 

signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.039. Dengan demikian, 

persistensi laba berpengaruh signifikan positif terhadap ERC sehingga Ha1 

diterima.  

3. Dari hasil uji statistik t, nilai t untuk struktur modal adalah -0.635 dengan 

signifikansi yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.527. Dengan demikian, struktur 

modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC sehingga Ha2 ditolak.  

4. Dari hasil uji statistik t, nilai t untuk risiko sistematik adalah -2.710 dengan 

signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.008. Dengan demikian, risiko 

sistematik berpengaruh signifikan negatif terhadap ERC sehingga Ha3 

diterima.  

5. Dari hasil uji statistik t, nilai t untuk ukuran perusahaan adalah 2.864 dengan 

signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.005. Dengan demikian, ukuran 
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perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ERC sehingga Ha4 

diterima.  

6. Dari hasil uji statistik t, nilai t untuk kesempatan bertumbuh adalah 1.404 

dengan signifikansi yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.163. Dengan demikian, 

kesempatan bertumbuh tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC sehingga 

Ha5 ditolak.  

7. Dari hasil uji statistik t, nilai t untuk profitabilitas adalah -1.726 dengan 

signifikansi yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.087. Dengan demikian, 

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC sehingga Ha6 ditolak.  

8. Dari hasil uji statistik t, nilai t untuk kualitas auditor adalah -2.198 dengan 

signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.030. Dengan demikian, kualitas 

auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap ERC sehingga Ha7 ditolak.  

9. Dari hasil uji statistik t, nilai t untuk timeliness adalah -0.797 dengan 

signifikansi yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.428. Dengan demikian, 

timeliness tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC sehingga Ha8 ditolak.  
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B. Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yaitu: 

1. Jumlah sampel yang digunakan terbatas, yaitu hanya diambil dari perusahaan-

perusahaan yang termasuk di dalam Indeks Kompas 100 periode Agustus 

2013-Januari 2014.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan 8 variabel independen. Sedangkan 

berdasarkan penelitian terdahulu terkait ERC, masih ada determinan lain yang 

mempengaruhi ERC seperti konservatisme laporan keuangan dan Corporate 

Social Responsibility Disclosure yang dapat mempengaruhi ERC.  

3. Jendela CAR yang digunakan di dalam penelitian ini singkat, yakni 3 hari 

sebelum dan sesudah tanggal publikasi laporan keuangan yang telah diaudit. 

4. Hasil pengujian kualitas data menunjukkan model regresi hanya mendekati 

asumsi normalitas. 

 

C. Saran 

Dengan memperhatikan keterbatasan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, 

maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperbanyak jumlah sampel 

dan lebih baik menggunakan objek penelitian sektoral daripada multi sektor, 

misalnya menggunakan objek perusahaan manufaktur atau real estate. 
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2. Memasukkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi ERC 

seperti konservatisme laporan keuangan dan Corporate Social Responsibility. 

3. Memperpanjang jendela CAR misalnya 5 hari sebelum dan setelah tanggal 

publikasi laporan keuangan untuk mendapatkan nilai ERC yang lebih tepat.  
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