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“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 

kepadaku.” 

(Filipi 4:13) 

 

 

“Not all of us can do great things but we can do small things with great love.” 

(Mother Teresa from Calcutta) 

 

 

“Do the best, stay focused and pray. God will take care of the rest.” 

(Bherta Rigita Fiyoni) 
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ABSTRAK 

 

BHERTA RIGITA FIYONI, NIM. 1622100060. Program Studi 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma, judul skripsi: 

“Pengaruh Leverage, Persistensi Laba, Pertumbuhan Perusahaan, dan 

Profitabilitas terhadap Koefisien  Respon  Laba pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI Tahun 2018”.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) pengaruh leverage terhadap 

koefisien respon laba pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2018, (2) 

pengaruh persistensi laba terhadap koefisien respon laba pada perusahaan 

manufaktur di BEI tahun 2018, (3) pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap 

koefisien respon laba pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2018, (4) 

pengaruh profitabilitas terhadap koefisien respon laba pada perusahaan manfaktur 

di BEI tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

Bursa Efek Indonesia dan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, sehingga diperoleh sampel sejumlah 45 perusahaan. Alat uji statistik 

yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda dengan 

pengujian hipotesis uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel leverage berpengaruh 

signifikan negatif, persistensi laba berpengaruh signifikan positif, dan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap koefisien respon 

laba pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2018. Sedangkan profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba pada perusahaan manufaktur di 

BEI tahun 2018.  

 

Kata kunci : leverage,  persistensi laba, pertumbuhan  perusahaan,  dan    

koefisien respon laba
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ABSTRACT 

 

BHERTA RIGITA FIYONI, NIM. 1622100060. Accounting 

Departement, Faculty of Economics. Widya Dharma University, title of thesis: 

“The influence of leverage, earnings persistence, company’s growth, and 

profitabily to earnings response coefficients on manufacturing companies on 

Indonesia Stock Exchange in 2018”.  

This study aims to test: (1) the influence of leverage to earnings response 

coefficients on manufacturing companies on Indonesia Stock Exchange in 2018, 

(2) the influence of earnings persistence to earnings response coefficients on 

manufacturing companies on Indonesia Stock Exchange in 2018, (3) the influence 

of company’s growth to earnings response coefficients on manufacturing 

companies on Indonesia Stock Exchange in 2018, (4) the influence of profitabily 

to earnings response coefficients to earnings response coefficients on 

manufacturing companies on Indonesia Stock Exchange in 2018. This study uses 

secondary data obtained from Indonesia Stock Exchange and the population in 

this study are manufacturing companies. Sampling using purposive sampling 

technique, so that obtained 45 companies. Statistical test tool used to test the 

hypothesis is multiple linier regression by testing the hypothesis of F test,t test and 

determinant coefficient tests.  

The result showed that leverage variables affect negatively significant, 

earnings persistence affect positively significant and company’s growth affect 

positively significant to earnings response coefficients on manufacturing 

companies on Indonesia Stock Exchange in 2018. While profitability does not 

affect to earnings response coefficients on manufacturing companies on Indonesia 

Stock Exchange in 2018.  

 

Keywords : leverage, earnings persistence, company’s growth and earnings 

response coefficients 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan wajib membuat laporan keuangan sebagai 

bentuk pertanggung jawaban terhadap investor. Menurut PSAK (2015) 

fungsi laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi pada posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari perusahaan yang bermanfaat 

bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan harus dapat 

mengungkapkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Salah satu komponen 

yang penting dalam laporan keuangan adalah laporan laba rugi.  

Laporan laba rugi berisikan informasi mengenai laba/untung yang 

dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu. Informasi mengenai laba 

yang dibutuhkan oleh investor harus mencerminkan laba yang berkualitas 

dan dapat mempresentasikan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Laba 

yang disajikan dalam laporan keuangan suatu perusahaan, merupakan 

informasi utama yang dapat digunakan sebagai fasilitas bagi investor untuk 

menganalis dan memperkirakan aliran kas di masa depan dan bertransaksi 

dengan risiko investasi yang relatif. Respon dari investor terhadap informasi 

laba akuntansi yang ada dalam laporan laba rugi perusahaan berbeda-beda 

sesuai dengan kualitas informasi laba akuntansi yang disampaikan.
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Koefisien Respon Laba/Earnings Response Coefficients (ERC) dapat 

menunjukkan dan mengidentifikasi perbedaan reaksi pasar terhadap 

pengumuman laba suatu perusahaan. Menurut Scott (2015) melalui ERC 

mencerminkan tingkat kepercayaan pasar (investor) terhadap kualitas laba 

dan karenanya mewakili perspektif ukuran kualitas laba berdasarkan kinerja 

pasar. Menurut Nofianti (2016) kuatnya reaksi pasar terhadap informasi laba 

yang tercermin dari tingginya nilai ERC, menunjukkan bahwa pasar menilai 

laba yang dilaporkan memiliki kualitas yang baik, dan begitupun 

sebaliknya.  

Pada masa sebelumnya, hanya diketahui bahwa laba akuntansi 

lebih berfokus pada kandungan informasi. Adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan mengakibatkan bahwa laba akuntansi juga digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh respon pasar terhadap informasi laba akuntansi 

yang lebih dikenal dengan Koefisien Respon Laba/Earnings Response 

Coefficients (ERC). Menurut Rofika (2015) hal ini difokuskan pada faktor-

faktor yang mempengaruhi earnings response coefficients, yang merupakan 

korelasi antara unexpected earnings dengan abnormal return saham.  

Hal ini yang melatarbelakangi untuk melakukan penelitian 

mengenai koefisien respon laba, karena koefisien respon laba berguna 

dalam analisis fundamental oleh investor, yang digunakan dalam model 

penilaian untuk menentukan reaksi pasar atas informasi laba suatu 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori sinyal menurut Scott (2015), yang 
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menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi pada pengumuman suatu 

informasi yang dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak potensial 

lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Dengan mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi koefisien respon laba maka dapat diketahui 

kemungkinan besar kecilnya harga saham atas informasi laba dari suatu 

perusahaan. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi koefisien respon laba 

adalah leverage. Menurut Alkartobi (2017) leverage adalah proporsi utang 

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. Dalam penelitian sebelumnya Sandi (2018) berpendapat bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba pada perusahaan 

sektor pertambangan sub sektor logam pada sektor industri dasar dan kimia 

di BEI tahun 2016. Peneliti lain yaitu Putra (2019), berpendapat bahwa 

leverage berpengaruh terhadap koefisien respon laba pada perusahaan 

manufaktur sub sektor aneka industri di BEI tahun 2013-2017. Adanya 

perbedaan hasil penelitian sehingga peneliti ingin menguji ulang pengaruh 

variabel leverage terhadap koefisien respon laba. 

Faktor lain yang mempengaruhi koefisien respon laba adalah 

persistensi laba. Menurut Nugroho dan Hanafi (2015) persistensi laba 

akuntansi adalah revisi dalam laba akuntansi yang diharapkan di masa 

depan (expected  future earnings) yang diimplikasi oleh laba akuntansi 
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tahun berjalan (current earnings). Besarnya revisi ini menunjukkan tingkat 

persistensi laba. Semakin kecil nilai revisi laba akuntansi masa depan 

(semakin persistensi laba akuntansi), semakin kuat hubungan laba akuntansi 

dengan abnormal return (semakin besar koefisien respon laba). Semakin 

tinggi persistensi laba maka semakin tinggi ERC, hal ini berkaitan dengan 

kekuatan laba. Pada penelitian terdahulu Jati, Khairunnisa, dan Siska (2017) 

berpendapat bahwa persistensi laba tidak berpengaruh terhadap koefisien 

respon laba pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas100 tahun 

2011-2015. Sementara peneliti lain Alkartobi (2017) berpendapat bahwa 

persistensi laba berpengaruh terhadap koefisien respon laba pada 

perusahaan real estate di BEI tahun 2012-2015. Adanya perbedaan hasil 

penelitian sehingga peneliti ingin menguji ulang pengaruh variabel 

peristensi laba terhadap koefisien respon laba. 

 Faktor selanjutnya yang mempengaruhi koefisien respon laba 

adalah pertumbuhan perusahaan. Menurut Buana (2014) pertumbuhan 

perusahaan menjelaskan prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. 

Penilaian pasar oleh investor terhadap kemungkinan bertumbuh suatu 

perusahaan nampak dari harga saham yang terbentuk sebagai suatu nilai 

ekspektasi terhadap manfaat masa depan yang akan diperolehnya. 

Pemegang saham akan memberi respon yang lebih besar kepada perusahaan 

yang memiliki kemungkinan bertumbuh yang tinggi. Hal ini terjadi karena 

perusahaan yang mempunyai kemungkinan bertumbuh yang tinggi akan 

memberikan manfaat yang tinggi di masa depan bagi investor. Sandi (2018) 
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berpendapat bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba pada perusahaan pada perusahaan sektor 

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

tahun 2016. Sedangkan menurut Septyarini (2019) pertumbuhan perusahaan 

memiliki pengaruh terhadap koefisien respon laba. Oleh karena itu, peneliti 

ingin menguji kembali pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap 

koefisien respon laba. 

 Menurut Barus dan Leliani (2013) profitabilitas adalah 

kemampuan menghasilkan laba selama periode tertentu dengan 

menggunakan aktiva atau modal, baik modal secara keseluruhan maupun 

modal sendiri. Hal ini sejalan dengan teori keagenan menurut Kodrat dan 

Herdinata (2009) bahwa terori keagenan adalah hubungan keagenan atau 

menguji individu untuk bertindak atas namanya, dan mendelegasikan 

kekuasaan untuk membuat keputusan agen atau karyawan. Menurut 

Herdirinandasari dan Asyik (2016) perusahaan yang memiliki pertumbuhan 

laba akuntansi diharapkan akan memberikan profitabilitas yang tinggi di 

masa datang. Koefisien respon laba akan lebih tinggi untuk perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan laba akuntansi. Artinya semakin tinggi pertumbuhan 

laba suatu perusahaan, semakin meningkat profitabilitas maka koefisien 

respon laba akan meningkat pula. Menurut peneliti sebelumnya Alkartobi 

(2017) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Pendapat yang berbeda menurut Sandi (2018) yaitu profitabilitas 

berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Terdapat perbedaan hasil 
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penelitian menyebabkan peneliti ingin menguji ulang pengaruh profitabilitas 

terhadap koefisien respon laba. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali faktor manakah 

yang berpengaruh terhadap koefisien respon laba karena terdapat hasil yang 

tidak konsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel independen 

yang diuji ulang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Septyarini (2019) yang menguji variabel independen struktur modal, ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan sehingga penelitian 

ini lebih bervariasi. Pada penelitian ini perusahaan yang menjadi objek 

penelitian adalah perusahaan manufaktur berbagai sektor yang terdaftar di 

BEI tahun 2018. Alasan memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan 

manufaktur paling banyak memiliki sektor dibanding perusahaan jasa 

maupun perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan 

yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan 

memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, 

perusahaan manufaktur merupakan kategori perusahaan di BEI yang 

mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang pesat karena potensi 

pasarnya makin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk sehingga mampu 

menarik investor untuk melakukan investasi pada perusahaan manufaktur. 

Pemilihan perusahaan sebagai objek penelitian juga berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yaitu Sandi (2018) dengan objek penelitian pada 

perusahaan sektor pertambangan dan sub sektor logam pada sektor industri 
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dasar dan kimia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2016. Ketertarikan investor untuk melakukan investasi pada perusahaan 

manufaktur berkaitan dengan penelitian ini yang menguji tentang respon 

investor pada saat penerbitan laporan keuangan perusahaan manufaktur. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di 

atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“Pengaruh Leverage, Persistensi Laba, Pertumbuhan Perusahaan dan 

Profitabilitas terhadap Koefisien Respon Laba pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI Tahun 2018”  

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut ini.  

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap koefisien respon laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI Tahun 2018? 

2. Apakah persistensi laba berpengaruh terhadap koefisien respon laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI Tahun 2018? 

3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap koefisien respon 

laba pada perusahaan manufaktur di BEI Tahun 2018? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap koefisien respon laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI Tahun 2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut ini.  
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1. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap koefisien respon laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI Tahun 2018.  

2. Untuk menguji pengaruh persistensi laba terhadap koefisien respon laba 

pada perusahaan manufaktur di BEI Tahun 2018. 

3. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap koefisien 

respon laba pada perusahaan manufaktur di BEI Tahun 2018. 

4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap koefisien respon laba 

pada perusahaan manufaktur di BEI Tahun 2018. 

D. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan ini tidak melebar, maka dalam melakukan 

penelitian akan memberikan batasan-batasan sebagai berikut ini.  

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar dan konsisten di Bursa Efek Indonesia. 

2. Laporan keuangan yang akan diteliti adalah laporan keuangan 

perusahaan pada tahun 2018. 

3. Pengaruh variabel independen (leverage, persistensi laba, pertumbuhan 

perusahaan dan profitabilitas) terhadap variabel dependen (koefisien 

respon laba) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Memiliki data-data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

lengkap dan memuat informasi yang terkait/dibutuhkan dalam penelitian 

ini.  
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E. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat 

diperoleh manfaat dari penelitian sebagai berikut ini.  

1. Bagi investor  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan investasi yang tepat dan akurat 

di pasar modal khususnya dalam melihat koefisien respon laba 

perusahaan sebagai objek investasi.  

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada 

pihak perusahaan agar lebih memperhatikan aspek-aspek yang dapat 

mempengaruhi koefisien respon laba di masa datang sebagai bagian dari 

laporan keuangan. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan/referensi untuk 

penelitian selanjutnya dengan metode yang lebih tepat dan ilmiah dalam 

memecahkan masalah-masalah lain yang berkaitan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi koefisien respon laba yaitu  leverage, persistensi laba, 

pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas. Perusahaan yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan manufaktur semua sektor 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018. 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan pengujian regresi 

linier berganda dalam penelitian ini diperoleh simpulan sebagai berikut ini.  

1) Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap koefisien respon 

laba. Hal ini menandakan bahwa leverage yang rendah akan membuat 

investor tertarik dan mendapatkan respon positif atas informasi pada 

saat penerbitan laporan keuangan sehingga koefisien respon laba tinggi 

karena investor menilai perusahaan yang memiliki leverage rendah 

berarti memiliki utang yang sedikit dan mempunyai risiko gagal bayar 

yang rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh 

Imroatussolihah (2013) yang berpendapat bahwa leverage berpengaruh 

negatif terhadap koefisien respon laba.  

2) Persistensi laba berpengaruh signifikan positif terhadap koefisien 

respon laba. Hal ini menandakan bahwa investor melihat revisi dalam 



 
 

 
 

laba akuntansi yang diharapkan dimasa depan (expected future 

earnings) sehingga saat pengumuman laba, investor 

mempertimbangkan pada saham perusahaan yang persisten. Investor 

menilai bahwa kualitas laba yang dimiliki oleh perusahaan 

mencerminkan kelanjutan laba di masa mendatang. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisil dan Delvira 

(2013) yang berpendapat bahwa persistensi laba berpengaruh positif 

terhadap koefisien respon laba. 

3) Pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

koefisien respon laba. Hal ini menandakan bahwa investor menilai 

bahwa semakin tinggi pertumbuhan suatu perusahaan akan membuat 

laba yang dihasilkan juga meningkat. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan yang dilakukan oleh Septyarini (2019) yang berpendapat bahwa 

pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh terhadap koefisien respon 

laba. 

4) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Hal ini 

menandakan bahwa investor melihat faktor lain selain tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan yaitu nilai historical saham perusahaan 

tersebut. Semakin tinggi harga per lembar saham maka semakin tinggi 

EPS (earnings per share). EPS yang meningkat menandakan bahwa 

perusahaan berhasil mendorong investor untuk lebih banyak 

menanamkan modalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang 
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dilakukan oleh Alkartobi (2017) profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap koefisien respon laba. 

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. Terdapat sampel yang tidak menyediakan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

2. Terdapat beberapa sampel perusahaan yang di dalam laporan keuangan 

yang mendapatkan rugi. 

3. Terdapat beberapa sampel perusahaan yang laporan keuangannya 

belum diaudit.  

4. Terdapat data outlier karena adanya extreme values yang menyebabkan 

gangguan selama penelitian sehingga harus dihilangkan sehingga hasil 

yang dicapai kurang maksimal untuk melihat hasil yang diharapkan 

oleh peneliti. 

C. Saran 

Dari pembahasan, simpulan dan keterbatasan yang diperoleh maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut. 

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

pertimbangan dalam  mengambil keputusan untuk melakukan investasi 

terutama untuk variabel leverage, persistensi laba dan pertumbuhan 

perusahaan. Leverage perusahaan yang diukur dengan DER dalam 



62 
 

 
 

penelitian ini menunjukkan hasil signifikan negatif hal ini berarti 

perusahaan yang memiliki tingkat utang yang rendah memiliki kinerja 

yang baik dalam pengelolaan utangnya sehingga investor diharapkan 

lebih memerhatikan tingkat leverage suatu perusahaan. Selanjutnya laba 

yang persisten menunjukan bahwa laba sekarang dapat digunakan untuk 

memprediksi laba yang akan datang sehingga investor dapat 

memanfaatkan informasi laba tersebut sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. Investor dapat menilai kemungkinan 

bertumbuh suatu perusahaan nampak dari harga saham yang terbentuk 

sebagai suatu nilai ekspektasi terhadap manfaat masa depan yang akan 

diperolehnya sehingga semakin tinggi harga saham perusahaan maka 

semakin baik kinerjanya. 

2. Bagi perusahaan, disarankan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga 

pada saat pengumuman penerbitan laporan keuangan perusahaan akan 

mendapatkan respon yang baik dari investor terutama untuk variabel 

persistensi laba dan pertumbuhan perusahaan. Persistensi laba dan 

pertumbuhan perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat 

menunjukkan perusahaan tersebut baik dalam pengelolaan keuangannya. 

Persistensi laba dapat ditingkatkan dengan cara mengurangi tingkat 

fluktuatif pengelolaan laba perusahaan karena semakin fluktuatif 

pengelolaan laba perusahaan akan menurunkan persistensi laba. 

Sementara itu, pertumbuhan perusahaan dapat ditingkatkan melalui 

inovasi, semakin inovasi suatu perusahaan menandakan bahwa 
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perusahaan tersebut sedang bertumbuh. Selain itu, perusahaan juga 

disarankan memerhatikan leverage, apabila leverage terlalu tinggi juga 

dapat menurunkan respon dari investor.  

3. Bagi peneliti selanjutnya: 

a) Diharapkan menambah periode penelitian  karena pada penelitian ini 

hanya menggunakan  kurun waktu satu tahun yaitu 2018. 

b) Diharapkan menggunakan seluruh sektor perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian selanjutnya 

tentang koefisien respon laba dapat mewakili seluruh perusahaan.  

c) Melihat nilai Adjusted R Square yang rendah yaitu  21 % maka 

peneliti menyarankan untuk menambah variabel independen yan lain 

dalam penelitian selanjutnya, misalnya kebijakan dividen, 

pengungkapan corporate social responsibility, struktur modal, 

timeliness, dan lain-lain.  
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