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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

A.       Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh informasi laba 

akuntansi, ukuran perusahaan, pengungkapan corporate social responsibility dan 

proporsi komsiaris independen terhadap abnormal return saham. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan tahunan perusahaan 

publik non keuangan yang telah dipublikasikan di website Indonesia Stock 

Exchange maupun sustainability report perusahaan yang dapat di ambil dari 

website Indonesia Stock Exchange  dan website resmi masing – masing 

perusahaan. Dalam teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan 

purposive sampling. Sehingga, sampel perusahaan yang telah memenuhi kriteria 

dengan periode penelitian 3 tahun (2013 – 2015) adalah sebanyak 27 perusahaan 

dan total observasi sebanyak 81 observasi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

dan mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat 

ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Informasi laba akuntansi tidak berpengaruh terhadap abnormal return 

saham.  

2. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap abnormal return saham.
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3. Pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap 

abnormal return saham. 

4. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap abnormal 

return saham.  

B.        Implikasi 

Terhadap hasil pengujian yang telah dilakukan maka peneliti akan 

memberikan beberapa implikasi terhadap pihak – pihak terkait. Implikasi tersebut 

diantaranya adalah: 

1. Investor diharapkan dalam mengambil keputusan investasi di pandang 

perlu memperhatikan informasi keuangan dalam laporan tahunan 

perusahaan, dalam hal ini ukuran perusahaan yang tercermin dari total 

aset. Karena, informasi tersebut telah terbukti berpengaruh terhadap 

abnormal return saham. 

2. Perusahaan diharapkan mempertimbangkan informasi yang akan di 

publikasi. Dalam penelitian ini yang terbukti mempunyai pengaruh 

terhadap abnormal return saham yang mencerminkan reaksi investor 

adalah salah satu elemen keuangan yaitu aset, sehingga dapat 

diindikasikan bahwa sampai saat ini investor masih mengacu atau terfokus 

pada publikasian informasi keuangan yang dianggap bersifat material 

dibandingkan publikasian informasi non keuangan seperti informasi 

mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan 



113 
 

 
 

mekanisme tata kelola perusahaan yang didalamnya terdapat komsiaris 

independen. 

C.        Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan 

beberapa saran untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya. Berikut 

merupakan saran-saran yang dapat peneliti kemukakan: 

1. Penelitian ini hanya terdapat 27 sampel perusahaan publik non keuangan 

dengan periode selama 3 tahun. Sehingga, bagi peneliti selanjutnya akan 

lebih baik jika memperluas objek penelitian seperti seluruh perusahaan 

yang terdaftar di BEI dan memperpanjang periode pengamatan. 

2. Berdasarkan hasil adjusted R2 dalam penelitian ini hanya sebesar 9,2% 

yang berarti 9,2% dari abnormal return saham dipengaruhi dan dapat 

dijelaskan oleh keempat variabel independen dalam penelitian ini, yakni: 

informasi laba akuntansi, ukuran perusahaan, pengungkapan corporate 

social responsibility dan proporsi komisaris independen. Sehingga, 

terdapat 90,8% lainnya dijelaskan oleh variabel – variabel lain di luar 

penelitian ini. Dengan demikian, peneliti selanjutnya di harapkan 

menggunakan variabel – variabel lain yang berpengaruh terhadap 

abnormal return saham, seperti: arus kas operasi, arus kas investasi, arus 

kas pendanaan, profitabilitas, dewan komisaris wanita, komite audit. 


