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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisa secara keseluruhan, penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Konservatisme Akuntansi (ConACC) berpengaruh negatif signifikan  terhadap 

Earning Response Coefficient (ERC) pada perusahaan pertambangan yang hal 

menunjukan penerapansistem konservatisme akuntansi tidak mempengaruhi 

para investor  

2. Voluntary Disclosure berpengaruh Positif signifikan terhadap Earning 

Response Coefficient (ERC) pada perusahaan pertambangan, hal ini 

menunjukan bahwa dengan mengungkapkan informasi mengenai perusahaan 

akan lebih menarik perhatian para invenstor. 

3. Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap Earning Response 

Coefficient (ERC) pada perusahaan pertambangan, hal ini menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi para investor. 

B. Implikasi 

1. Karena pada penelian ini hasil konservatisme akuntansi berpengaruh negatif 

pada Earning Response Coefficient maka dalam hal ini sektor  pertambangan
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2. Kurang baik untuk melihat informasi laporan keuangan dan Para investor 

sebaiknya berhati-hati dalam pengambilan keputusan bisnis, tidak hanya 

berfokus pada informasi laba, tetapi juga mempertimbangkan informasi non 

keuangan, seperti GCG. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis 

uraikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi 

Bagi para akademisi yang berminat melanjutkan penelitian lebih lanjut 

mengenai Earning Response Coefficient (ERC) diharapkan untuk memasukkan 

variabel dependen lain yang menggunakan pengukuran lain seperti (leverage, 

struktur modal) untuk mengukur ERC agar bisa dilakukan komparasi terhadap 

berbagai pengukuran ERC. 

2. Bagi Investor 

Investor yang hendak berinvestasi pada perusahaan pertambangan diharapkan 

memperhatikan kinerja bisnis secara keseluruhan, terutama dari aspek 

lingkungan hidup atau pengungkapan sukarela. Selain itu disarankan untuk 

melihat dan mempertimbangkan aspek lainnya juga seperti prediksi laba masa 

depan, dan sebagainya. 

3. Bagi Perusahaan Pertambangan 

Perusahaan pertambangan sangat disarankan untuk menerapkan dan 

melaksanakan aspek – aspek pengungkapan sukarela secara penuh dan 
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melaporkannya secara terpisah pada Sustainability Report. Hal ini dikarenakan 

karena perusahaan pertambangan merupakan perusahaan dengan aktivitas 

bisnis yang sangat terkait dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dampak dari 

aktivitasnya pun harus diperhatikan secara menyeluruh. 


