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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio profitabilitas, 

konservatisme laporan keuangan, siklus kehidupan perusahaan, ukuran 

perusahaan dan umur perusahaan terhadap koefisien respon laba pada perusahaan 

manufaktur sektor dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2011 sampai 2015. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara parsial menunjukkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap koefisien respon laba. Berdasarkan hasil regresi 

diperoleh nilai t hitung sebesar 0,490 dan tidak signifikan sebesar 0,626. 

Mengacu pada hasil penelitian maka H 1 ditolak. 

2. Secara parsial menunjukkan bahwa konservatisme laporan keuangan 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap koefisien respon laba. 

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 0,480 dan tidak 

signifikan sebesar 0,633. Mengacu pada hasil penelitian maka H2 ditolak. 

3. Secara parsial menunjukkan bahwa siklus kehidupan perusahaan  berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap koefisien respon laba. Berdasarkan hasil 

regresi diperolah nilai t hitung sebesar -1,563 dan tidak signifikan sebesar 

0,123. Mengacu pada hasil penelitian maka H3 ditolak.  

4. Secara parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap koefisien respon laba. Berdasarkan hasil regresi 

diperolah nilai t hitung sebesar -1,497 dan tidak signifikan sebesar 0,139. 

Mengacu pada hasil penelitian maka H4 ditolak.  
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5. Secara parsial menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap koefisien respon laba. Berdasarkan hasil regresi diperoleh 

nilai t hitung sebesar 2,559 dan signifikan sebesar 0,013. Mengacu pada hasil 

penelitian maka H5 diterima.  

6. Secara simultan menunjukkan bahwa rasio profitabilitas, konservatisme 

laporan keuangan, siklus kehidupan perusahaan, ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap koefisien respon laba. 

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai f hitung sebesar 1,808 dengan tidak 

signifikan sebesar 0,124. Mengacu pada hasil penelitian maka H6 ditolak.  

7. Nilai R
2
 (koefisien determinasi) sebesar 0,124 atau 12,4 % . Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel rasio profitabilitas, konservatisme laporan 

keuangan, siklus kehidupan perusahaan, ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan hanya berkontribusi sebesar 12,4% dalam menjelaskan variabel 

koefisien respon laba. Sedangkan sisanya sebesar 87,6% dijelaskan oleh faktor 

lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menguji pada perusahaan manufaktur sektor dasar dan 

kimia yang terdaftar di BEI. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas 

sampel penelitian menjadi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI, sehingga hasil penelitian lebih akurat. 

2. Berdasarkan koefisien determinasi diperolah nilai 12,4% artinya ada 87,6% 

yang mempengaruhi koefisien respon laba yang tidak disebutkan dalam 
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penelitian ini. Selanjutnya dari hasil penelitian hanya variabel umur 

perusahaan yang mempengaruhi koefisien respon laba, sementara variabel 

yang lain yaitu rasio profitabilitas, konservatisme laporan keuangan, siklus 

kehidupan perusahaan, ukuran perusahaan tidak mempengaruhi koefisien 

respon laba. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan variabel 

lain yang mempengaruhi koefisien respon laba seperti mempertimbangkan 

default risk, leverage, Corporate Social Responsibility dan lain-lain.  

 


