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ABSTRAK 

 

IRSA ARI SANDI, NIM. 1422100793. Program Studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi. Universitas Widya Dharma Klaten. Pengaruh pertumbuhan perusahaan, 

ukuran perusahaan, profitabilitas, pengungkapan corporate social responsibility 

dan leverage terhadap earnings response coefficient pada perusahaan sektor 

pertambangan dan sub sektor logam pada sektor industri dasar dan kimia pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan, 

ukuran perusahaan, profitabilitas, pengungkapan corporate social responsibility 

dan leverage terhadap earnings response coefficient. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sebanyak 59 perusahaan. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 34 sampel 

perusahaan. Alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi 

linier berganda dengan pengujian hipotesis uji F, uji t, dan uji koefisien determinan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap earnings response coefficient. Sedangkan variabel pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, dan pengungkapan corporate social 

responsibility tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient. 

 

Kata kunci: Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, dan 

Earnings Response Coefficient. 
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ABSTRACT 

 

IRSA ARI SANDI, NIM. 1422100793. Accounting Departement, Faculty 

of Economics. Widya Dharma University Klaten. The influence of company growth, 

company size, profitability, corporate social responsibility disclosure, and leverage 

to earnings response coefficient on mining sector company and chemical basic 

industry listed on Indonesian Stock Exchange in 2016. 

This study aims to test the influence of growth company, size company, 

profitabilitas, corporate social responsibility disclosure, and leverage to earnings 

response coefficient. This study uses secondary data obtained from indonesia stck 

exchange. The population used in this research is as many as 59 companies. 

Sampling using purposive sampling technique, so that obtained 34 company. 

Statistical test tool used to test the hipothesis is multiple linear regression by testing 

the hyphotesis of F test, t test, and the determinant coefficient tets. 

 The results showed that profitability variables positively affect earnings 

response coefficient. While the variable company growth, company size, corporate 

social responsibility disclosure does not affect earnings response coefficient. 

 

Keywords : Company growth, company size, profitability, corporate social 

responsibility disclosure, leverage, and earnings response 

coefficient.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), 

ekuiti (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrument lainnya, serta 

pasar modal juga sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain 

dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi (www.idx.co.id). Dalam pasar modal, 

laporan keuangan memiliki fungsi penting bagi para investor karena bisa menjadi 

salah satu alat bantu untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil dalam 

melakukan investasi, sehingga dengan melihat laporan keuangan dapat diketahui 

pergerakan aktiva perusahaan, jumlah kewajiban yang masih harus dibayar, jumlah 

saham yang beredar, dan semua kegiatan operasional perusahaan (Murtanto, 2013). 

Laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua 

aktivitas perusahaan. Jika informasi ini disajikan dengan benar, maka informasi 

tersebut sangat berguna bagi siapa saja untuk pengambilan keputusan (Harahap, 

2009). Menurut IAI (2015) tujuan laporan keuangan adalah memberikan  informasi  

mengenai posisi   keuangan,   kinerja   keuangan   dan   arus   kas   entitas yang 

bermanfaat  bagi  sebagian  besar  kalangan  pengguna  laporan  dalam pembuatan 

keputusan ekonomi.  

Dalam praktiknya, salah satu unsur dalam laporan keuangan yang 

dinantikan informasinya oleh investor dalam pengambilan keputusan adalah 

1 

http://www.idx.co.id/
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laporan laba rugi, dimana laporan ini memberikan informasi mengenai laba yang 

dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode (Mulianti, 2017). Menurut Ball dan 

Brown (1968) dalam Delvira dan Nelvirita (2013) pengumuman informasi laba 

perusahaan mempunyai hubungan yang signifikan dengan perubahan harga saham. 

Earnings response coefficient merupakan sebuah refleksi atau cerminan dari respon 

investor atas informasi yang terkandung pada komponen laba. Earnings response 

coefficient dapat didefinisikan sebagai sebuah estimasi atau pengukuran dari tingkat 

abnormal return sekuritas dalam merespon komponen laba akuntansi yang tidak 

terduga atau unexpected earnings yang dilaporkan perusahaan yang menerbitkan 

sekuritas menurut Scott (2000) dalam Fauzan dan Purwanto (2017). 

Penelitian mengenai earnings response coefficient atau koefisien respon 

laba berguna dalam penilaian untuk menentukan reaksi pasar atas informasi laba 

suatu perusahaan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi earnings 

response coefficient maka dapat diketahui kemungkinan besar kecilnya harga 

saham atas informasi laba dari suatu perusahaan (Rofika, 2015). Hal ini diperkuat 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Beaver et al (1979) dalam Delvira dan 

Nelvirita (2013) yang menunjukkan bahwa laba memiliki kandungan informasi 

yang tercemin dalam harga saham. Pada saat diumumkan bahwa perusahaan dalam 

keadaan laba, terjadi kecenderungan kenaikan harga saham, dan sebaliknya pada 

saat diumumkan bahwa perusahaan mengalami kerugian maka harga saham 

cenderung mengalami penurunan. 

Prospek pertumbuhan sebuah perusahaan adalah sebuah kesempatan 

bertumbuhnya perusahaan di masa mendatang. Perusahaan yang sedang bertumbuh 
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memiliki pertumbuhan margin, penjualan dan laba yang tinggi. Penilaian 

perusahaan yang sedang bertumbuh dapat dicerminkan melalui penilaian pelaku 

pasar (pemegang saham) dari harga saham yang terbentuk sebagai sebuah nilai 

ekspektasi atas manfaat yang akan diterima di masa mendatang. Apabila 

perusahaan terus bertumbuh maka akan menarik respon positif dari investor lebih 

besar karena harapan keuntungan yang akan didapatkan dari perusahaan semakin 

tinggi sehingga akan menaikkan earnings response coefficient perusahaan tersebut 

(Alkartobi, 2017). 

Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap earnings 

response coefficient telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Prastowo 

(2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positiif 

terhadap earnings response coefficient, sedangkan Fauzan dan Purwanto (2017) 

dan Alkartobi (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap earnings response coefficient. 

Ukuran perusahaan memiliki keterkaitan terhadap earnings response 

coefficient. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin banyak informasi 

publik yang tersedia mengenai perusahaan tersebut. Karena perusahaan besar 

mempunyai reporting responsibility yang lebih tinggi dan lebih sering muncul 

dalam pemberitaan dan media masa dibanding dengan perusahaan kecil. Dengan 

banyaknya informasi yang tersedia mengenai perusahaan besar maka investor akan 

lebih mudah untuk menginterpretasi informasi sehingga dapat menurunkan 

ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan dan akan lebih memiliki 

kepercayaan pada perusahaan besar. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar 
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ukuran suatu perusahaan maka akan semakin tinggi earnings response coefficient 

(Nofianti, 2014).  

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap earnings 

response coefficient telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Andriati 

(2014) dan Herdirinandasari dan Asyik (2016) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap earnings response coefficient. Sedangkan 

Prastowo (2017), Mulianti (2017), dan Alkartobi (2017) menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient.  

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Perusahaan 

yang memiliki pertumbuhan laba akuntansi diharapkan akan memberikan 

profitabilitas yang tinggi di masa datang. Earnings response coefficient akan lebih 

tinggi untuk perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba akuntansi. Artinya 

semakin tinggi pertumbuhan laba suatu perusahaan, semakin meningkat 

profitabilitas maka earnings response coefficient akan meningkat pula 

(Herdirinandasari dan Asyik, 2016). 

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap earnings response 

coefficient telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Rullyan (2017) 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap earnings response 

coefficient. Herdirinandasari dan Asyik (2016) dan Mulianti (2017) menunjukkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap earnings response coefficient. 

Sedangkan Alkartobi (2017) dan Fauzan dan Purwanto (2017) menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient. 
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Corporate social responsibility dapat diartikan sebagai komitmen industri 

untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, 

dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada 

masyarakat dan lingkungan hidupnya (Tanudjaja, 2006). Perusahaan melakukan 

pengungkapan CSR dengan tujuan untuk mengurangi asimetri informasi dari 

terbatasnya informasi jika hanya berasal dari pengumuman laba. Penelitian tentang 

pengaruh luas pengungkapan CSR terhadap earnings response coefficient telah 

banyak dilakukan dengan hasil yang tidak konsisten. Perusahaan mengharapkan 

dengan dilakukannya pengungkapan CSR maka para investor akan menggunakan 

informasi laba dan informasi dari pengungkapan CSR untuk membantu mengambil 

keputusan sehingga mereka akan merespon laba tersebut dengan cepat sehingga 

dapat menaikkan earnings response coefficient (Melati, 2013). 

Penelitian mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap earnings 

response coefficient telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya Fauzan dan 

Purwanto (2017) dan Melati (2013) menunjukkan bahwa pengungkapan corporate 

social responsibility berpengaruh positif terhadap earnings response coefficient. 

Sedangkan Andriati (2014) menunjukkan bahwa pengungkapan corporate social 

responsibility tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient. 

Leverage adalah proporsi hutang yang digunakan untuk membiayai asetnya. 

Leverage merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan perusahaan karena 

tinggi rendahnya leverage akan mempunyai efek langsung terhadap respon investor 

dalam menilai perusahaan. Dhaliwal et al (1991) dalam Delvira dan Nelvirita 

(2013) menunjukkan bahwa leverage berhubungan negatif dengan earnings 
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response coefficient. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi berarti memiliki 

utang lebih besar dibandingkan modal, dengan demikian jika terjadi peningkatan 

laba maka yang diuntungkan adalah debtholders (Mulyani dan Fadrijih, 2007) 

Prastowo (2017) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap earnings response coefficient. Sedangkan Andriati (2014) dan Delvira dan 

Nelvirita (2013) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap 

earnings response coefficient. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali faktor manakah yang 

berpengaruh terhadap earnings response coefficient karena terdapat hasil yang 

tidak konsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan 

penggabungan variabel-variabel dari peneliti sebelumnya yang di uji secara 

terpisah. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, pengungkapan corporate social 

responsibility dan leverage. Variabel dependen earnings response coefficient. 

Meskipun ruang lingkup hampir sama dengan penelitian sebelumnya tetapi yang 

membedakan penelitian ini adalah variabel independen yang digunakan dan periode 

waktu penelitian. Jadi, terdapat beberapa hal yang berbeda sehingga dapat dijadikan 

referensi untuk saling melengkapi.  

Alasan peneliti mengambil obyek penelitian pada sektor pertambangan 

yaitu karena terjadi kenaikan harga saham pada sektor pertambangan selama tahun 

2016, setelah pada tahun sebelumnya (2015) sektor pertambangan mengalami 

keterpurukan karena menurunnya harga komoditas. Kenaikan harga saham ini tidak 

terlepas dari harga minyak dunia yang mulai pulih. Membaiknya harga minyak 
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dunia sering kali diinterpretasikan dengan perbaikan ekonomi dunia. Sebab naiknya 

harga minyak mencerminkan kenaikan permintaan minyak untuk melakukan 

aktivitas ekonomi. Meningkatnya permintaan minyak dunia biasanya diikuti 

dengan naiknya permintaan komoditas hasil tambang (Bareksa.com). Selain itu, 

alasan peneliti mengambil obyek penelitian pada perusahaan sektor pertambangan 

dan sub sektor logam pada sektor industri dasar dan kimia pada perusahaan 

manufaktur karena keduanya mempunyai kemiripan dalam jenis industrinya, yaitu 

logam. Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut maka peneliti memilih 

perusahaan sektor pertambangan dan sub sektor logam pada sektor industri dasar 

dan kimia pada perusahaan manufaktur untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi earnings response coeeficient pada tahun 2016. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan 

Leverage terhadap Earnings Response Coefficient pada Perusahaan Sektor 

Pertambangan dan Sub Sektor Logam pada Sektor Industri Dasar dan Kimia 

pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2016”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan beberapa 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut ini. 

1. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap earnings 

response coefficient pada perusahaan pertambangan dan sub sektor logam pada 
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sektor industri dasar dan kimia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI Tahun 2016 ? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap earnings response 

coefficient pada perusahaan pertambangan dan sub sektor logam pada sektor 

industri dasar dan kimia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

Tahun 2016  ? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap earnings response coefficient 

pada perusahaan pertambangan dan sub sektor logam pada sektor industri dasar 

dan kimia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016 ? 

4. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap earnings response coefficient 

pada perusahaan pertambangan dan sub sektor logam pada sektor industri dasar 

dan kimia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016  ? 

5. Apakah pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif 

terhadap earnings response coefficient pada perusahaan pertambangan dan sub 

sektor logam pada sektor industri dasar dan kimia pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI Tahun 2016  ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap 

earnings response coefficient pada perusahaan pertambangan dan sub sektor 

logam pada sektor industri dasar dan kimia pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI Tahun 2016.  
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2. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

earnings response coefficient pada perusahaan pertambangan dan sub sektor 

logam pada sektor industri dasar dan kimia pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI Tahun 2016.  

3. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap earnings 

response coefficient pada perusahaan pertambangan dan sub sektor logam pada 

sektor industri dasar dan kimia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI Tahun 2016.  

4. Untuk menguji apakah pengungkapan corporate social responsibility 

berpengaruh positif terhadap earnings response coefficient pada perusahaan 

pertambangan dan sub sektor logam pada sektor industri dasar dan kimia pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016. 

5. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh negatif terhadap earnings response 

coefficient pada perusahaan pertambangan dan sub sektor logam pada sektor 

industri dasar dan kimia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

Tahun 2016. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut ini. 

1. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi investor di pasar 

modal untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yang 
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optimal khususnya dalam melihat koefisien respon laba perusahaan yang akan 

menjadi objek investasi. 

2. Bagi Perusahaan 

Menambah informasi bagi perusahaan terkait aspek-aspek yang dapat 

mempengaruhi earnings response coefficient di masa datang dan sebagai 

pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan agar lebih 

meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian pada lingkungan sosial.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian 

lebih lanjut mengenai topik ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

  Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

earnings response coefficient yaitu pertumbuhan perusahaan, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, pengungkapan CSR, dan leverage. Perusahaan yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 34 perusahaan sektor 

pertambangan dan sub sektor logam pada sektor industri dasar dan kimia pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016.  

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan pengujian regresi linier 

berganda dalam penelitian ini diperoleh simpulan sebagai berikut ini. 

1. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap earnings response 

coefficient. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi kesempatan 

perusahaan untuk tumbuh tidak selalu diiringi dengan semakin tinggi 

kesempatan perusahaan untuk memperoleh laba. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastowo (2017). 

2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap earnings response 

coefficient. Hal ini menandakan bahwa investor dalam memberikan respon 

terhadap laba perusahaan tidak melihat ukuran perusahaan, karena besarnya 

ukuran perusahaan tidak menjamin kinerja perusahaan yang baik. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulianti (2017), 

Prastowo (2017), dan Alkartobi (2017) yang menunjukkan hasil bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient. 
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3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap earnings response coefficient. Hal 

ini menandakan bahwa dalam penelitian ini kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendiri akan menarik 

perhatian para investor untuk menanamkan dana dan penelitian ini 

mendukung teori sinyal yang menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki 

laba tinggi mempunyai prospek bagus dimasa yang akan datang. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herdirinandasari 

dan Asyik (2016) dan Mulianti (2017) menyatakan bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh positif terhadap earnings response coefficient. 

4. Pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap earnings response 

coefficient. Hal ini menandakan bahwa investor tidak terlalu mengapresiasi 

informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, 

sehingga informasi pengungkapan CSR kurang direspon oleh investor dan 

tidak digunakan oleh investor dalam proses pengambilan keputusan dalam 

berinvestasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Andriati (2014) yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR tidak 

berpengaruh terhadap earnings response coefficient. 

5. Leverage tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient. Hal ini 

menandakan bahwa besarnya leverage tidak mempengaruhi respon investor 

dalam pengambilan keputusan investasi, karena investor lebih 

mempertimbangkan profitabillitas daripada leverage perusahaan. Inventor 

lebih melihat dari sisi bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan atas 

modal daripada melihat pembayaran hutang yang dibiyai oleh modal. Hasil 
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penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Delvira dan 

Nelvirita (2013) dan Andriati (2014) yang menunjukkan hasil bahwa leverage 

tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient. 

B. Keterbatasan 

Peneliti telah berusaha untuk sebaik mungkin dalam melakukan penelitian ini 

tetapi masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, 

antara lain: 

1. Peneliti menggunakan periode waktu satu tahun sehingga belum mampu 

mewakili dan menjelaskan pengaruh yang lebih besar terhadap ERC, dengan 

waktu yang singkat maka kejadian dalam suatu perusahaan belum terlalu 

terlihat. 

2. Penelitian ini menggunakan sampel pada kelompok sektor pertambangan dan 

sub sektor logam pada perusahaan manufaktur sehingga tidak dapat 

digeneralisasi untuk kelompok industri lain. 

3. Dalam melakukan pengumpulan data indeks pertanggungjawaban sosial 

terdapat subjektifitas karena perbedaan persepsi atau definisi antara peneliti 

lain dalam menentukan seberapa banyak perusahaan menyantumkan item-

item pengungkapan pertanggungjawaban sosial. 

4. Terdapat data outlier didalam penelitian ini sehingga hasil yang dicapai 

kurang maksimal untuk melihat hasil yang diharapkan oleh peneliti. 

5. Terdapat data pada penelitian ini yang sulit untuk ditemukan karena tidak 

semua sumber menyediakan data yang dibutuhkan sebagai contoh adalah 

data tanggal publikasi laporan keuangan. 
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C. Saran 

Dari pembahasan, simpulan dan keterbatasan yang diperoleh maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan dalam mengambil keputusan berinvestasi. 

2. Bagi perusahaan, disarankan untuk lebih meningkatkan kinerjanya, 

sehingga earnings response coefficient dapat mencapai hasil yang di 

inginkan perusahaan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya; 

a) Diharapkan menambah periode penelitian karena pada penelitian ini 

hanya menggunakan 1 periode saja yaitu tahun 2016. 

b) Diharapkan menggunakan seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian selanjutnya tentang ERC 

tersebut dapat mewakili keseluruhan perusahaan. 

c) Melihat nilai Adjusted R Square penelitian ini yang masih rendah (19,6 

%) maka peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat 

menambahkan dan menggunakan variabel independen lain dalam 

penelitian selanjutnya. Misalnya good corporate governance, persistensi 

laba, timeliness, dll. 
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