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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR, 

leverage, dan kebijakan dividen terhadap earning response coefficient pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI dari tahun 2011 sampai 2014. Secara 

keseluruhan, dari penelitian ini dapat disimpulkan: 

1. Pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap earning 

response coefficient. Investor cenderung berorientasi pada kinerja jangka 

pendek sehingga tidak merespon informasi pada pengungkapan CSR yang 

dianggap sebagai informasi jangka menengah dan jangka panjang. 

2. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap earning response 

coefficient. Hutang yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Semakin tinggi hutang 

perusahaan, maka perusahaan akan semakin dinamis. Investasi yang 

meningkat menunjukkan adanya prospek keuntungan di masa yang akan 

datang. Pihak manajemen akan lebih terpacu untuk meningkatkan 

kinerjanya agar hutang-hutang perusahaan dapat terpenuhi sehingga 

dampak positifnya adalah perusahaan akan lebih berkembang. 

3. Kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap earning 

response coefficient. Informasi dividen dapat menjadi informasi prediktif 

bagi laba periode mendatang. Manajer yang memiliki lebih banyak 

informasi tentang perusahaan, menggunakan dividen untuk memberikan 
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informasi kepada investor tentang kualitas laba. Oleh karenanya, investor 

bereaksi pada sinyal dividen sebab mereka percaya bahwa pemberi sinyal 

merupakan perusahaan berkualitas tinggi.  

5.2 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka ada 

beberapa hal yang dipertimbangkan bagi: 

1. Investor 

Investor diharapkan untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan 

bisnis terkait dengan informasi laba. Tidak hanya memilih perusahaan 

yang memiliki laba besar saja, tetapi harus sejalan dengan meningkatnya 

harga saham. Pertimbangan diprioritaskan pada perusahaan yang memiliki 

leverage dan dividen yang besar karena terbukti dapat meningkatkan 

earning response coefficient. 

2. Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya perkembangan teori 

mengenai earning response coefficient, dimana hasil penelitian ini 

berkontribusi dalam menambah informasi dan bukti empiris mengenai 

pengaruh pengungkapan CSR, leverage, dan kebiijakan dividen terhadap 

earning response coefficient. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat menambah daftar pustaka penelitian-penelitian yang sudah ada dan 

menjadi referensi penelitian selanjutnya. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 

selama periode 2011-2014 dengan jumlah 28 perusahaan, untuk itu 

disarankan agar penelitian selanjutnya memilih sektor lain yang lebih 

spesifik dan periode penelitian yang lebih lama sehingga didapatkan 

jumlah sampel yang lebih banyak. 

2. Hasil penelitian menunjukkan adjusted R square sebesar 24,1% yang 

menunjukkan bahwa masih banyak hal-hal di luar varibel yang diteliti 

yang mempengaruhi variabel dependen, untuk itu disarankan bagi 

penelitian selanjutnya untuk memasukkan variabel-variabel lain. 

3. Penilaian variabel pengungkapan CSR menggunakan variabel dummy, 

untuk itu disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan item 

pengungkapan yang sesuai dengan pengungkapan CSR pada setiap sektor 

perusahaan. 


