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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran 

perusahaan, leverage terhadap koefisien respon laba dengan voluntary 

disclousure sebagai variabel pemediasi. Objek pada penelitian ini adalah 

laporan keuangan perusahaan yang termasuk kedalam LQ45 dalam kurun 

waktu 2012-2016. Total data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 205 

data yang di dapatkan dari teknik pemilihan sampel yang telah dijelaskan pada 

Bab IV. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda 

dan analisis jalur. Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap koefisien respon 

laba. Hal ini terjadi karena ukuran perusahaan cendrung tidak berubah 

signifikan sedangkan koefisien respon laba memiliki perubahan yang 

signifikan. 

2. Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap koefisien respon laba. Hal 

tesebut dikarenakan, rasio leverage kurang diperhatikan dan kurang dapat 

menjelaskan pengungkapan atas laba suatu perusahaan. 

3. Voluntary disclosure tidak memiliki pengaruh terhadap koefisien respon 

laba. Hal ini dikarenakan pengungkapan sukarela yang relatif tetap yang
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dilakukan oleh suatu perusahaan tidak sejalan dengan respon para investor 

atas laba yang diungkapan.  

4. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap voluntary 

disclosure. Ukuran perusahaan yang besar membuat perusahaan cenderung 

mengungkapkan informasi yang lebih untuk memperkecil asimetri 

informasi, dikarenakan perusahaan besar lebih diperhatikan oleh para 

investor.  

5. Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap voluntary disclosure.  

6. Voluntary disclosure merupakan variabel pemediasi antara ukuran 

perusahaan terhadap koefisien respon laba lebih besar. Hal ini disebabkan 

karena hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan 

voluntary disclosure yang dapat membuat hubungan antara ukuran 

perusahaan dan koefisien respon laba menjadi lebih baik. 

7. Voluntary disclosure bukan merupakan variabel pemediasi antara leverage 

terhadap koefisien respon laba. Hal ini dsebabkan karena hubungan antara 

leverage dengan voluntary disclosure yang tidak signifikan, sehingga 

antara leverage dan koefisen respon labapun tidak signifikan.  

 

B. Implikasi 

Hasil temuan pada penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh positif terhadap volontary disclosure yang mengambarkan 

bahwa setiap kenaikan ukuran suatu perusahaan maka perusahaan akan 

mengungkapakan pengungkapan sukarela yang lebih. Kemudian volontary 
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disclosure terbukti menjadi pemediasi antara hubungan ukuran perusahaan 

terhadap koefisien respon laba. Sementara ukuran perusahaan, leverage dan 

volontary disclosure tidak mempengaruhi koefisien respon laba secara 

signifikan dan leverage terhadap volontary disclosure tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan implikasi 

bahwa:  

1. Hasil penelitin ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi para investor 

perusahaan go-public untuk menggunakan informasi laporan keuangan 

secara tepat, sehingga dapat memprediksi pengembalian saham 

perusahaannya, sehingga pengambilan keputusan investasi dan analisis 

investasi yang dilakukan dapat maksimal. 

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan yang go-public untuk 

menggunakan informasi laporan keuangan dengan tepat, sehingga dapat 

memperkirakan reaksi dari pada investor, sehingga dengan informasi yang 

diungkapkan dapat mengurangi asimetri informasi. Dengan semakin 

besarnya suatu perusahaan maka lebih baik semakin banyak pula 

pengungkapan sukarela yang diungkapkan., sehingga, respon dari para 

investor baik dan perusahaan memiliki nilai harga saham yang cenderung 

naik, tidak hanya saat pengungkapan laba saja. Perusahaan juga dapat lebih 

memperjelas kekuatan dari perusahaan tersebut, sehingga meyakinkan para 

investor untuk dapat tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi pasar global. 

3. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat memperkuat 

kondisi ekonomi bangsa, sehingga ketika ekonomi asing berubah tidak 
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berdampak terlalu signifikan bagi para investor dan bagi perusahaan dalam 

negri. 

 

C. Saran 

    Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa keterbatasan dan 

saran dalam penelitian ini agar dilakukan penyempurnaan untuk penelitan 

selanjutnya, seperti: 

1. Peneliti menggunakan sampel yang relatif kecil hanya menggunakan 

perusahaan yang masuk kedalam LQ45, sehingga dikhawatirkan hasil 

penelitian ini tidak merepretasikan keadaan sebenarnya., sehingga 

penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah perusahaan agar 

dapat benar-benar melihat perilaku perusahaan terkait koefisien respon 

laba. Terutama hanya menggunakan perusahaan dalam satu sektor saja agar 

dapat lebih menggambarkan tentang koefisien respon laba per sektor. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi 

lainnya dalam perhitungan variabel independen atas ukuran perusahaan dan 

leverage, sehingga dapat membandingkan pengamatan yang telah diteliti 

dengan pengamatan lainnya. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel ukuran perusahaan, leverage 

dan voluntary disclousure., sehingga peneliti selanjutnya dapat menambah 

variabel yang dapat dimasukkan dalam penelitian sejenis seperti 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, perataan laba, timeliness, opini 

audit dan audit firm. 


