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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1    Kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan, yaitu :  

1. Persistensi laba berpengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan positif 

terhadap relevansi nilai laba dan koefisien persistensi laba lebih tinggi dari 

growth opportunities dan leverage yang menunjukkan relevansi pada 

persistensi laba yang lebih besar dibandingkan variabel growth opportunities 

dan leverage. Ha1 diterima, artinya persistensi laba berpengaruh terhadap 

relevansi nilai laba dan konsistensi dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rizqu (2013). 

2. Growth opportunities tidak berpengaruh signifikan, tetapi memiliki hubungan 

yang positif terhadap relevansi nilai laba dan koefisien growth opportunities 

lebih besar dibandingkan leverage. Ha2 ditolak, artinya growth opportunities 

tidak berpengaruh signifikan terhadap relevansi nilai laba secara parsial. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Rizqu (2013), yang 

menyimpulkan bahwa growth opportunities berpengaruh terhadap relevansi 

nilai laba akuntansi. 

3. Leverage tidak berpengaruh signifikan, tetapi memiliki hubungan yang positif 

terhadap relevansi nilai laba dan koefisien leverage lebih besar dibandingkan 

growth opportunities. Ha3 ditolak, artinya leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap relevansi nilai laba secara parsial. Berbeda dengan 
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penelitian sebelumnya oleh Haris (2013), yang menyimpulkan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap relevansi nilai laba akuntansi. 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan (gabungan) informasi 

persistensi laba, growth opportunities dan leverage memiliki pengaruh yang 

signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap relevansi nilai laba. 

 

5.2    Saran. 

Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan untuk penulis selanjutnya 

yaitu sebagai berikut : 

1. Keterbatasan dari penelitian ini adalah dalam penggunaan rumus, dimana 

dapat digunakan pada penelitian selanjutnya dengan menggunakan model dan 

metode yang lain atau menggunakan ketiga model sekaligus yang dijelaskan 

dalam buku (Jogiyanto, 2015), agar dapat diketahui dimana dalam penelitian 

ini menggunakan expected earning terdapat perbedaan yang terjadi pada 

reaksi pasar dengan menggunakan ketiga model yang ada. Dimana ketiga 

model yang dimaksud yaitu market model, mean adjusted model, dan market 

adjusted model. 

2. Pemilihan periode sampel untuk penelitian selanjutnya hendaknya 

dikembangkan dengan periode mingguan maupun bulanan dalam perhitungan 

abnormal return walaupun penelitian ini sudah menggunakan harian. Periode 

ini memungkinkan akan dapat lebih menjelaskan mengenai reaksi yang 

terjadi dipasar modal, karena perubahan harga saham sangat cepat dari hari ke 

hari. 
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3. Diharapkan penelitian sejenis yang akan datang lebih memperhatikan 

perusahaan yang melakukan manajemen laba untuk meningkatkan laba 

meskipun total arus kas menurun sehingga saham meningkat dengan tujuan 

untuk menarik investor dalam membeli saham pada perusahaan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


