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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan yang diterbitkan suatu perusahaan harus dapat 

mengungkapkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga bermanfaat bagi 

masyarakat umum. Informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan haruslah 

informasi yang mempunyai nilai relevansi. Salah satu indikator bahwa suatu informasi 

akuntansi relevan adalah adanya reaksi pemodal pada saat diumumkannya suatu 

informasi yang dapat diamati dari adanya pergerakan harga saham (Naimah dan 

Siddharta, 2008). 

Bagi investor, laporan laba dianggap mempunyai informasi untuk menganalisis 

saham yang diterbitkan oleh emiten. Kualitas laba penting bagi mereka yang 

menggunakan laporan keuangan untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan 

investasi (Schipper dan Vincent, 2003). 

Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 menyatakan bahwa 

laba memiliki manfaat untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi 

kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba dan 

menaksir resiko dalam investasi atau kredit. Hal tersebut yang menjadikan laba salah 

satu informasi potensial yang terkandung di dalam laporan keuangan dan yang sangat 

penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan, baik bagi para manajer yang 

menjadikan laba sebagai dasar pemberian bonus, maupun bagi pihak eksternal 
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perusahaan yang menjadikan laba sebagai indikator dalam pengambilan keputusan 

(Murwaningsari, 2008). 

Setiap kejadian yang terjadi di pasar modal akan menyebabkan timbulnya reaksi 

dari pelaku pasar, salah satunya adalah dengan adanya pengumuman laba, maka pasar 

akan bereaksi yang dapat dilihat dari pergerakan saham (Kwang En, 2002). Penelitian 

oleh Ball dan Brown (1968) menemukan adanya hubungan yang signifikan antara 

pengumuman laba perusahaan dengan perubahan harga saham, yaitu pada saat 

diumumkan laba mengalami kenaikan maka terjadi kecenderungan perubahan positif 

pada harga saham, dan sebaliknya jika diumumkan laba mengalami penurunan terjadi 

perubahan negatif pada harga saham, ini menunjukkan naik turunnya laba akan 

berpengaruh terhadap naik turunnya return saham secara terarah, sedangkan hubungan 

laba dan return saham diukur dengan earning response coefficient. Hal ini terjadi karena 

dalam menanamkan dananya investor melihat prospek perusahaan baik untuk jangka 

pendek dan jangka panjang. Semakin sering perusahaan mengalami kerugian maka 

semakin sering terjadi penurunan harga saham tersebut yang menyebabkan terjadinya 

kerugian pada investor. 

Menurut Mulyani, dkk (2007), kenaikan laba tidak selalu diikuti dengan 

perubahan harga saham yang positif yaitu terjadi kenaikan pada harga saham, sebaliknya 

pada saat laba mengalami penurunan laba maka harga saham tidak selalu ikut mengalami 

penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam pengambilan keputusan ekonomi 

para investor memang membutuhkan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan 

tetapi tidak hanya informasi laba saja tetapi banyak informasi-informasi lainnya. 

Earnings Response Coefficient (ERC) adalah ukuran besaran abnormal return 

suatu saham sebagai respon terhadap komponen laba abnormal (unexpected earnings) 
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yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut (Scott, 2012). 

Earnings Response Coefficient (ERC) merupakan model penilaian yang dapat digunakan 

untuk mengindikasikan kemungkinan naik turunnya harga saham atas reaksi pasar 

terhadap informasi laba perusahaan. Menurut Chaney dan Jeter (1991), salah satu 

pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur reaksi pemodal atau respon harga 

saham terhadap informasi laba akuntansi adalah Earnings Response Coefficient. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan respon pasar yang berbeda-beda terhadap 

laba yaitu beta, kualitas laba, struktur permodalan perusahaan, growth of opportunities, 

investor expectations, dan keinformatifan harga (Scott, 2012).  

Bagi investor, laporan laba dianggap mempunyai informasi untuk menganalisis 

saham yang diterbitkan oleh emiten. Kualitas laba penting bagi mereka yang 

menggunakan laporan keuangan untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan 

investasi (Schipper dan Vincent, 2003).  Laba akuntansi yang berkualitas adalah laba 

akuntansi yang mempunyai sedikit atau tidak mengandung gangguan persepsi (perceived 

noise) didalamnya dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang 

sesungguhnya. Ayres (1994) menyatakan bahwa laba akuntansi dikatakan berkualitas 

apabila elemen-elemen yang membentuk laba tersebut dapat diinterprestasikan dan 

dipahami secara memuaskan oleh pihak yang berkepentingan. Demikian juga jika 

kualitas laba semakin baik, maka diprediksi nilai ERC akan semakin tinggi (Scott, 2012). 

Salah satu dimensi kualitas laba adalah persistensi laba. Revisi laba yang diharapkan di 

masa mendatang (expected future earnings) yang diimplikasikan oleh inovasi laba tahun 

berjalan sehingga persistensi laba dilihat dari inovasi laba tahun berjalan yang 

dihubungkan dengan perubahan harga saham. Semakin tinggi persistensi laba maka 

semakin tinggi ERC, hal ini berkaitan dengan kekuatan laba. Persistensi laba 
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mencerminkan kualitas laba perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan dapat 

mempertahankan laba dari waktu ke waktu (Scott, 2012). Persistensi laba adalah ciri laba 

yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang 

diperoleh saat ini sampai masa mendatang. Harga saham merupakan nilai sekarang 

manfaat masa depan ekspektasian yang diperoleh pemegang saham. Nilai sekarang dari 

revisi atas laba masa depan dapat memperkirakan nilai sekarang revisi manfaat masa 

depan ekspektasiannya, yaitu dalam harga saham (Kormendi dan Lipe, 1987 dalam 

Palupi, 2006). Semakin kecil nilai revisi laba akuntansi masa depan (semakin persisten 

laba akuntansi), semakin kuat hubungan laba akuntansi dengan abnormal return 

(semakin besar koefisien respon laba). 

Beta mencerminkan risiko sistematis. Investor akan menilai laba sekarang untuk 

memprediksi laba dan return dimasa yang akan datang (Scott, 2012). Menurut Palupi 

(2006), semakin besar risiko sistematik, semakin besar koefisien respon laba. 

Kemungkinan hal ini terjadi karena bagi investor di Indonesia bukanlah investor yang 

risk neutral terhadap perusahaan berisiko sistematik kecil, investor cenderung tidak 

sensitif terhadap informasi laba, dan sebaliknya terhadap perusahaan berisiko sistematik 

besar, karena investor tidak ingin mengalami kerugian maka setiap perubahan pada laba 

pada perusahaan berisiko besar mendorongnya untuk memberikan reaksi. 

Permodalan perusahaan juga berpengaruh terhadap ERC. Peningkatan laba 

(sebelum bunga) bagi perusahaan yang high levered berarti bahwa perusahaan semakin 

baik bagi pemberi pinjaman dibandingkan bagi pemegang saham. Oleh karena itu, 

perusahaan yang high levered memiliki ERC yang lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang low levered. (Scott, 2012). Struktur permodalan dari perusahaan. 

Apakah permodalan perusahaan lebih banyak ditopang oleh hutang atau ekuitas. Bukti 
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empiris menunjukkan bahwa semakin besar proporsi hutang dalam struktur permodalan 

perusahaan maka semakin rendah Earnings Response Coefficient perusahaan tersebut 

(Scott, 2012). Perusahaan menggunakan struktur modal dengan tujuan agar keuntungan 

yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya, dengan demikian 

akan meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya Struktur modal juga 

meningkatkan variabilitas (risiko) keuntungan, karena jika perusahaan ternyata 

mendapatkan keuntungan yang lebih rendah daripada biaya tetapnya maka penggunaan 

struktur modal akan menurunkan keuntungan pemegang saham. Konsep struktur modal 

tersebut sangat penting terutama untuk menunjukkan kepada analisis keuangan dalam 

melihat trade-off antara risiko dan tingkat keuntungan dari berbagai tipe keputusan 

finansial (Tiolemba dan Erni, 2008). 

Perusahaan yang memiliki growth of opportunities diharapkan akan memberikan 

profitabilitas yang tinggi di masa datang, dan diharapkan laba lebih persisten. Dengan 

demikian, ERC akan lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki growth of 

opportinities (Scott, 2012). Menurut Mulyani, dkk (2007), kesempatan bertumbuh 

perusahaan, maka semakin tinggi kesempatan perusahaan untuk mendapatkan atau 

menambah laba yang diperoleh perusahaan pada masa mendatang.  

Faktor lain juga mempengaruhi respon pasar terhadap laba adalah keinformatifan 

dari harga pasar itu sendiri. Biasanya keinformatifan harga pasar tersebut diproksi 

dengan ukuran perusahaan, karena semakin besar perusahaan semakin banyak informasi 

publik yang tersedia mengenai perusahaan tersebut relatif terhadap perusahaan kecil. 

Semakin tinggi keinformatifan harga saham, maka kandungan informasi dari laba 

akuntansi semakin berkurang, oleh karena itu ERC akan semakin rendah jika 

keinformatifan harga saham meningkat (Scott, 2012). Ukuran perusahaan (size) dalam 
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isu ERC digunakan sebagai proksi atas keinformatifan harga saham. Easton dan 

Zmijewski (1989) menemukan variabel size tidak signifikan dalam menjelaskan ERC. 

Namun demikian, variabel ini dapat digunakan sebagai variabel kontrol atas perusahaan 

besar dan kecil.  

Perbedaan investor dapat berdampak pada perbedaan ekspektasi perusahaan 

terhadap laba tahun selanjutnya, hal ini didasari oleh informasi yang cukup dan 

kemampuan investor untuk mengevaluasi informasi dari laporan keuangan. Jika future 

return tersebut semakin berisiko, maka reaksi investor terhadap unexpected earnings 

perusahaan juga semakin rendah (Scott, 2012). 

Suatu perusahaan yang sudah mapan akan memiliki akses yang mudah menuju 

pasar modal, sementara perusahaan baru dan masih kecil akan mengalami banyak 

kesulitan untuk melakukan akses ke pasar modal. Selain itu, ukuran perusahaan turut 

menentukan tingkat kepercayaan investor, semakin besar perusahaan semakin dikenal 

masyarakat yang berarti semakin mudah untuk mendapatkan informasi mengenai 

perusahaan (Hartono, 2003).  

Pada tanggal 20 Juli 2007 pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 40 

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban perusahaan untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility.  

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).  
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Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai Earnings Response Coefficient, 

beberapa penelitian berusaha menemukan bukti empiris mengenai analisa faktor-faktor 

yang memepengaruhi ERC. Penelitian yang mencari hubungan beta, struktur permodalan 

perusahaan, kualitas laba, growth of opportunities, dan ukuran perusahaan, diantaranya 

adalah seperti yang dilakukan oleh Palupi (2006), Mulyani, dkk (2007), Susilawati 

(2008), dan Tiolemba (2008). 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini mencoba 

untuk mengembangkan penelitian Mulyani, dkk (2007) pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta. Penulis mencoba meneliti kembali dengan menambahkan 

pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap ERC. 

Penambahan variabel ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian yang 

dilakukan Hidayati dan Murni (2009) tentang pengaruh pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap Earnings Response Coefficient pada perusahaan high 

profile. 

Penulis menentukan objek penelitian berdasarkan data dan informasi industri 

yang menyumbangkan pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) selama tahun 2008-

2010 adalah manufaktur, dari populasi perusahaan di sektor manufaktur terdapat 3 sub 

sektor yang tertinggi memberikan sinyal positif kepada GDP Indonesia (Data Strategis 

BPS, 2011).  
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Tabel 1.1 

Kontribusi PDB Atas Harga Berlaku per Sektor, Tahun 2008 - 2010 

No Lapangan Usaha 2008 2009 2010 

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 14.46 15.29 15.43 

2 Pertambangan dan Penggalian 10.92 10.54 11.15 

3 Industri Pengolahan 27.89 26.38 24.82 

  a. Industri M i g a s 4.89 3.81 3.23 

  b. Industri Tanpa Migas 23.00 22.57 21.55 

       Makanan, Minuman dan Tembakau 6.99 7.49 7.24 

       Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki 2.12 2.08 1.93 

       Brg. kayu & Hasil hutan lainnya 1.48 1.43 1.25 

       Kertas dan Barang cetakan 1.05 1.09 1.02 

       Pupuk, Kimia & Barang dari karet 3.11 2.90 2.74 

       Semen & Brg. Galian bukan logam 0.81 0.77 0.71 

       Logam Dasar Besi & Baja 0.59 0.48 0.42 

       Alat Angk., Mesin & Peralatannya 6.66 6.17 6.06 

       Barang lainnya 0.18 0.17 0.16 

4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0.82 0.83 0.78 

5 Bangunan 8.48 9.89 10.29 

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 13.97 13.37 13.72 

7 Pengangkutan dan Komunikasi 6.31 6.28 6.50 

8 Keuangan, Persewaan & Jasa Persh. 7.40 7.20 7.21 

9 Jasa – Jasa 9.73 10.22 10.19 

  Produk Domestik Bruto 100 100 100 

  Produk Domestik Bruto Tanpa Migas 89.41 91.68 92.23 

Sumber: BPS, data diolah 

Dari data yang diperoleh diatas, maka Industri Manufaktur dengan sub sektor 

Makanan, Minuman dan Tembakau menjadi kontributor tertinggi atas harga berlaku bagi 

Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia dalam periode 2008 – 2010.  

1.2. Masalah Penelitian 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang hendak diteliti 

dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut :  
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1. Apakah risiko sistematik berpengaruh signifikan negatif terhadap ERC? 

2. Apakah struktur modal berpengaruh signifikan negatif terhadap ERC? 

3. Apakah kualitas laba berpengaruh signifikan positif terhadap ERC? 

4. Apakah kesempatan bertumbuh berpengaruh signifikan positif terhadap 

ERC? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ERC? 

6. Apakah CSR berpengaruh signifikan positif terhadap ERC? 

7. Apakah risiko sistematik, struktur modal, kualitas laba, kesempatan 

bertumbuh, ukuran perusahaan, dan CSR secara bersamaan signifikan 

mempengaruhi ERC? 

 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Pembatasan – pembatasan masalah yang peniliti lakukan dalam penelitian ini 

bertujuan agar penelitian yang diteliti tidak terlalu luas dan berfokus pada masalah 

pokok, pembatasan – pembatasan masalah yang peneliti lakukan dalam penelitian ini 

antara lain : 

1. Objek yang diteliti adalah perusahaan yang tergabung dalam industri 

manufaktur, khususnya sub sektor food and beverages dan tobacco 

manufactures yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria tertentu. 

2. Determinan ERC yang dipakai dalam penelitian ini merujuk pada Scott 

(2012). Penulis hanya mengambil 5 dari 6 variabel yang meliputi beta, 

kualitas laba, struktur permodalan, growth of opportunities dan 

keinformatifan harga dengan menambahkan aspek non finansial berupa 

Corporate Social Responsibility. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk 

memperoleh bukti empiris tentang pengaruh secara parsial dan simultan, yaitu: 

1. Risiko Sistematik berpengaruh signifikan negatif terhadap ERC 

2. Struktur Modal berpengaruh signifikan negatif terhadap ERC 

3. Kualitas Laba berpengaruh signifikan positif terhadap ERC 

4. Kesempatan Bertumbuh berpengaruh signifikan positif terhadap ERC 

5. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ERC 

6. CSR berpengaruh signifikan positif terhadap ERC 

7. Risiko Sistematik, Struktur Modal, Kualitas Laba, Kesempatan 

Bertumbuh, Ukuran Perusahaan, dan CSR secara bersamaan signifikan 

mempengaruhi ERC 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:  

1. Manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi reaksi pasar atau respon harga saham diukur dengan Earnings 

Response Coefficient, sehingga perusahaan dapat menerapkan kebijakan yang 

tepat agar investor tertarik untuk melakukan kegiatan investasi pada 

perusahaan. 

2. Investor dan calon investor, dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam 

analisis fundamental yang dilakukan untuk mengambil keputusan investasi.  

3. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi 

penelitian selanjutnya.  
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4. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelitian 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Earnings Response Coefficient. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara garis besar seluruh isi 

pembahasan dalam skripsi ini yang terdiri atas lima bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang mendorong dilakukannya 

penelitian yang mendasari penulisan skripsi, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan skripsi yang merupakan gambaran umum tentang masing-masing 

bab secara berturut-turut. 

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan literatur yang 

berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan beberapa hasil dari 

penelitian sebelumnya atau terdahulu (review literature). Selain itu, bab ini juga 

menyajikan kerangka pemikiran yang merupakan rangkuman dari hasil tinjauan 

pustaka serta menguraikan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan bagaimana masalah-masalah dalam penelitian akan 

diselesaikan. Hal-hal yang diuraikan yaitu mengenai waktu dan tempat 

penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data dalam skripsi ini. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang mencakup gambaran umum 

obyek penelitian dan analisis atau pembahasan hasil penelitian yang dilakukan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Earnings Response Coefficient 

(ERC). 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi. Di dalam bab ini 

disampaikan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta saran yang dapat digunakan dalam rangka menyempurnakan 

penelitian berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Dari aspek empiris, penelitian tentang ERC diklasifikasikan oleh Cho dan Jung 

(1991) ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) penelitian tentang determinan ERC, dan (2) 

penelitian tentang keinformatifan laba akuntansi atau kandungan informasi laba 

akuntansi. Oleh karena itu studi mengenai earnings response coefficient dikelompokkan 

menjadi, value relevance informasi laba, determinan ERC, karakteristik kualitatif laporan 

keuangan dan agency theory. 

2.1.1. Value Relevance Informasi Laba 

Value relevance informasi laba adalah kemampuan laba untuk mempengaruhi 

investor dalam mengambil keputusan investasi atau reaksi investor terhadap 

pengumuman laba. Pengukuran value relevance laba dapat dilakukan dengan model 

harga dan model return. Namun, Brown, dkk (1999) menunjukkan adanya masalah scale 

effect jika penelitian value relevance informasi akuntansi menggunakan model harga 

sehingga ia menyarankan penggunaan model return sebagai deflator dalam model harga. 

Jadi, untuk mengukur value relevance laba dapat digunakan hubungan antara laba 

dengan return saham.  

Penelitian Biddle dan Seow (1991) serta Easton dan Haris (1991) menunjukkan 

bahwa laba memiliki kandungan informasi (information content) yang tercermin dalam 

harga saham (Widiastuti, 2002). Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa laba 
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memiliki value relevance yang diketahui dari pengaruhnya terhadap reaksi investor yang 

digambarkan dengan harga saham. Semakin besar laba maka reaksi investor juga akan 

semakin tinggi. 

Dalam menilai perusahaan yang besar dan kompleks akan ditemukan kesulitan 

karena adanya informasi relevan yang mungkin tersimpan dalam laporan konsolidasi 

perusahaan. Pengungkapan yang rinci mengenai informasi segmen akan mengurangi 

asimetri informasi antara manajemen dan investor. Scott (2012) menyatakan bahwa 

pengungkapan tentang segmen akan mempersulit manajemen menyembunyikan kinerja 

buruk dari salah satu segmen dengan kinerja bagus dari segmen lainnya. Semakin rinci 

suatu pengungkapan maka akan semakin tinggi kualitas pengungkapan tersebut, dan 

analis akan mempunyai lebih banyak informasi yang dibutuhkan sehingga dapat 

melakukan analisa lebih baik (Scott, 2012). 

Studi awal mengenai hubungan antara laba akuntansi dan return dilakukan oleh 

Ball dan Brown (1968). Studi tersebut menyediakan bukti ilmiah pertama yang 

meyakinkan bahwa harga pasar sekuritas suatu perusahaan merespon kandungan 

informasi laporan keuangan. Penelitian dilakukan terhadap 261 perusahaan New York 

Stock Exchange selama sembilan tahun (1957 sampai 1965). Riset ini berkonsentrasi 

pada kandungan informasi laba sampai dengan informasi komponen laporan keuangan 

potensial lainnya seperti likuiditas dan struktur modal. Ball dan Brown (1968) lalu 

mengukur kandungan informasi laba dengan melihat apakah laba yang dilaporkan lebih 

tinggi daripada espektasi pasar (GN) atau lebih rendah dari espektasi pasar (BN). 

Penelitian tersebut menemukan bahwa perubahan laba tahunan berkorelasi 

dengan return saham residual memiliki kandungan informasi. Penelitian menggunakan 

data panel beberapa perusahaan dengan asumsi bahwa hubungan antara laba dan return 
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adalah homogen. Hal tersebut menjadi awal banyak penelitian yang secara konsisten 

menemukan bukti hubungan tentang relevansi dan ketepatwaktuan (timeliness) laba 

akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara expected earnings (laba 

kejutan) dan return tidak normal. Metode Ball dan Brown (1968) telah digunakan dalam 

banyak konteks yang berhubungan. Bukti-bukti empiris konsisten dengan keyakinan 

bahwa pengumuman laba merupakan informasi yang tepat waktu dan relevan bagi 

individu yang ada di pasar modal (Lev dan Ohlson, 1982). 

Studi kandungan informasi laba dilanjutkan oleh Beaver (1968) yang meneliti 

hubungan antara besar dan arah dari laba kejutan dan besar dan arah return saham. 

Beaver (1968) menemukan hubungan positif antara dari laba kejutan dan besar serta arah 

dari return saham. 

Pada akhir dasawarsa 1980-an perhatian penelitian beralih pada koefisien respon 

laba. Penelitian-penelitian yang berusaha mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan 

respon pasar terhadap informasi laba dikenal dengan penelitian earnings response 

coefficient, ERC. ERC merupakan koefisien yang mengukur respon abnormal returns 

sekuritas terhadap unexpected accounting earnings perusahaan-perusahaan yang 

menerbitkan sekuritas. Penelitian awal tentang ERC oleh Kormendi dan Lipe (1987), 

Easton dan Zmijewski (1989), dan Collins dan Kothari (1989) mengidentifikasi empat 

determinan ekonomik yang menentukan ERC. Keempat determinan perubahan harga 

atau koefisien respon laba adalah: persistensi laba, risiko, pertumbuhan, dan tingkat 

bunga. 

Kormendi dan Lipe (1987) menguji apakah dampak besaran dari laba kejutan 

pada return saham secara positif berkorelasi dengan nilai sekarang terhadap revisi pada 

kejutan laba masa depan yang diperoleh dari sebuah model time series univariat. Dengan 
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menunjukkan time series dari laba penelitian ini mengungkapkan sebuah dimensi baru 

untuk kandungan informasi dari laba dan dalam prosesnya, dalam riset ini tidak 

ditemukan bahwa reaksi return saham terhadap laba kejutan sangat mudah berubah. 

Easton dan Zmijewski (1989), penelitiannya berfokus pada koefisien yang 

berhubungan dengan kejutan (informasi baru) pada pengumuman laba akuntansi untuk 

abnormal stock return. Hasil dalam penelitian tersebut mengindikasikan variasi 

cross-sectional yang dapat diprediksi dalam ERC. Bukti ini mengindikasikan sebuah 

hubungan positif antara ERC dan koefisien revisi (koefisien yang menghubungkan laba 

sekarang ke laba masa depan), sebuah hubungan yang negatif antara ERC dengan risiko 

sistematik, dan sebuah hubungan positif antara ERC dan ukuran perusahaan. 

Penelitian Collins dan Kothari (1989) menyimpulkan bahwa terdapat korelasi 

yang positif antara kesempatan bertumbuh dan koefisien respon laba. Selain mendukung 

hipotesis bahwa koefisien respon laba bervariasi baik antar perusahaan maupun antar 

waktu, penelitian tersebut juga menyimpulkan adanya korelasi negatif antara koefisen 

respon laba dan tingkat bunga bebas risiko dan risiko sistematik. 

Relevansi nilai variabel akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

mengakibatkan hubungan variabel akuntansi dengan harga saham bervariasi. Kontribusi 

penelitian ini adalah menguji kombinasi berbagai faktor yang menyebabkan koefisien 

laba dan nilai buku ekuitas bervariasi. Literatur-literatur empiris sebelumnya (Ball dan 

Brown; 1968, Lev dan Ohlson; 1982, dll) hanya menguji kombinasi berbagai faktor yang 

mempengaruhi ERC. Sedangkan kedua penelitian ini menguji implikasi penilaian 

relevansi nilai informasi akuntansi pada pasar modal yang tidak efisien. Pasar modal 

yang tidak efisien akan menyebabkan bias pada koefisien relevansi nilai (Collins dan 

Kothari; 1989 dan Easton dan Zmijewski; 1989). 
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Hasil penelitian Easton dan Zmijewski (1989), serta Collins dan Kothari (1989) 

menunjukkan bahwa respon pasar terhadap laba bervariasi tergantung jenis perusahaan 

serta rentang waktu. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ERC bervariasi 

secara cross-sectional dan intertemporal (Collins dan Kothari, 1989; Easton dan 

Zmijewski, 1989; Lipe, 1990; Dhaliwal,dkk 1991; Lev dan Thiagarajan, 1993; Dhaliwal 

dan Reynolds, 1994; Billings, 1999). 

Riset ini kemudian berkembang untuk menemukan karakteristik yang 

menjelaskan perbedaan cross-sectional hubungan laba dan return. Faktor-faktor yang 

diduga mempengaruhi adalah ukuran perusahaan, daya prediksi laba, persistensi laba, 

dan lingkungan ungkapan informasi sebelumnya. Penelitian hubungan return laba 

selanjutnya berkembang menjadi koefisien respons laba yang didefinisikan sebagai 

pengaruh dari satu dolar laba kejutan terhadap return saham, dan diukur sebagai slope 

dalam regresi return abnormal saham dan laba kejutan (Cho dan Jung, 1991). Penelitian 

ini berusaha mengembangkan penelitian koefisien respons laba. Praktik akuntansi 

konservatif diduga mempengaruhi daya prediksi laba dan koefisien respons laba. 

Cho dan Jung (1991) mendefinisikan koefisien respon laba sebagai efek dolar 

dari laba non ekspektasian pada return saham, dan secara tipikal diukur dengan koefisien 

kecondongan dalam persamaan regresi return saham abnormal terhadap laba non 

ekspekstasian. Cho dan Jung (1991) melakukan meta analisis mengenai teori dan bukti 

empiris atas ERC. Analisis yang dilakukan meliputi kerangka teoritis, isu metodologi, 

dan studi empiris atas ERC. Dari analisis yang dilakukan terungkap beberapa masalah 

antara lain mengenai masih adanya ekuivokal atas pengaruh ukuran perusahaan atas 

koefisien respon laba. Masalah yang lain adalah besarnya ERC yang bervariasi antar 

waktu, yang terjadi pada penelitian runtut waktu. Hal ini mengacu pada hasil penelitian 
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Collins dan Kothari (1989) dan Lev (1989). Cho dan Jung (1991) mengungkapkan 

kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut yaitu adanya perubahan tingkat inflasi dan 

tahapan siklus bisnis. Penelitian mengenai koefisien respon laba berkembang cepat dan 

menarik untuk diamati karena koefisen respon laba berguna dalam analisis fundamental 

oleh investor, dalam model penilaian untuk menentukan reaksi pasar atas informasi laba 

suatu perusahaan. Respon laba tersebut ternyata spesifik untuk setiap perusahaan. 

Kespesifikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dengan mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi koefisien respon laba maka dapat diketahui kemungkinan besar 

kecilnya respon harga saham atas informasi laba perusahaan tersebut. 

Definisi Earnings Response Coefficient atau koefisien respon laba menurut Cho 

dan Jung (1991) adalah sebagai berikut: 

“Koefisien respon laba didefinisikan sebagai efek setiap dolar unexpected 

earnings terhadap return saham, dan biasanya diukur dengan slope koefisien 

dalam regresi abnormal return saham dan unexpected earnings.” 

Cho dan Jung (1991) mengklasifikasi pendekatan teoritis Earnings Response 

Coefficient menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Model penilaian yang didasarkan pada informasi ekonomi (information 

economics based valuation model). Model ini berasumsi bahwa ERC merupakan 

fungsi dari sinyal kandungan informasi laba serta persepsi investor terhadap 

sistem informasi. Semakin buruk sinyal kandungan informasi laba dan persepsi 

investor terhadap sistem informasi (berarti semakin rendah kualitas laba), maka 

semakin kecil ERC, dan sebaliknya 
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2. Model penilaian yang didasarkan pada time series laba (time series based 

valuation model) seperti dikembangkan oleh Beaver, Lambert dan Morse (1980). 

Model ini berasumsi bahwa ERC merupakan fungsi dari time-series processes 

berbagai variabel informasi yang dapat memprediksi besarnya dividen. Penelitian 

ini termasuk penelitian yang menggunakan model pertama, yang menunjukkan 

bahwa ERC merupakan fungsi dari sinyal kandungan informasi laba dan persepsi 

investor terhadap kualitas laba. 

 

2.1.2. Determinan ERC 

Penelitian determinan ERC biasanya mengukur ERC sebagai suatu hubungan 

laba akuntansi dengan return saham menggunakan jendela perioda panjang, dengan 

fokus utama untuk mengidentifikasi determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi 

ERC, tanpa mengkaitkannya dengan peristiwa tertentu. Determinan ERC yang berhasil 

diikhtisarkan oleh Cho dan Jung (1991) berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu 

meliputi persistensi laba, prediktabilitas laba, pertumbuhan laba, risiko perusahaan, 

besaran perusahaan, dan efek industri. Penelitian tentang keinformatifan laba akuntansi 

diarahkan untuk menguji pengaruh suatu peristiwa tertentu terhadap perubahan ERC 

dengan menggunakan jendela perioda pendek. Sebagian besar penelitian keinformatifan 

laba berfokus pada (a) perubahan dalam ketidakpastian laba akuntansi di masa depan, 

dan (b) perubahan kualitas laba akuntansi. Jadi, dalam penelitian keinformatifan laba 

akuntansi, ERC dapat digunakan sebagai petunjuk tentang prospek laba perusahaan di 

masa depan dan petunjuk tentang kualitas laba akuntansi. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Lev dan Thiagarajan (1993), bahwa semakin berkualitas laba akuntansi akan 

semakin tinggi ERC. Penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian ERC yang ke 
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dua, yaitu penelitian tentang keinformatifan laba akuntansi atau kandungan informasi 

laba akuntansi. 

Studi determinan ERC diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi ERC. Studi determinan diawali dengan model penilaian nilai sekarang 

dari aliran kas yang standar dalam literatur ekonomi dan keuangan (Kothari, 2001). 

Didalam usaha untuk menghubungkan laba dan return sekuritas, diasumsikan terdapat 

hubungan antara revisi ekspektasi laba oleh pasar dan aliran kas. Perubahan harga dalam 

merespons satu rupiah laba yang dihasilkan adalah satu rupiah laba ditambah dengan 

nilai sekarang dari revisi ekspektasi laba masa depan. Beberapa faktor yang diidentifikasi 

dalam studi sebelumnya meliputi persistensi laba, daya prediksi laba, pertumbuhan, dan 

struktur modal. 

Kothari (2001) kemudian, merangkum setidaknya ada empat hipotesa yang 

menjelaskan besaran koefisien respon laba: (a) harga yang menuntun laba (prices lead 

earnings); (b) pasar modal yang tidak efisien; (c) gangguan (noise) pada laba dan kurang 

baiknya GAAP; dan (d) laba transitori. Para peneliti telah menggunakan berbagai 

rancangan penelitian untuk memisahkan keempat hipotesa di atas untuk menjelaskan 

lemahnya hubungan antara return dengan laba dan mengapa koefisien respon laba 

estimasian terlalu rendah dibandingkan dengan koefisien respon laba prediksian 

berdasarkan properti runtun waktu langkah acak laba tahunan. Hipotesa bahwa harga 

yang menuntun laba dan adanya laba transitori agaknya merupakan penjelasan yang 

paling dominan untuk hubungan return dengan laba dan untuk besaran koefisien respon 

laba yang diamati (Kothari, 2001). 

Walaupun laba diasumsikan mengikuti pola langkah acak, keberadaan komponen 

transitori pada laba telah lama diakui di dalam literatur (lihat, misalnya, Ou dan Penman, 
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1989a, b). Ada beberapa penyebab terjadinya laba transitori. Pertama, beberapa aktifitas 

bisnis, seperti penjualan aktiva, menghasilkan laba atau rugi yang hanya terjadi satu kali. 

Kedua, karena adanya ketidaksimetrisan informasi antara manajer dan orang luar, dan 

karena kemungkinan adanya tuntutan hukum, maka timbul angka-angka akuntansi yang 

konservatif (Kothari, 2001). Ketiga, motivasi manajerial yang berakar pada teori 

keagenan bisa menyumbang pada laba dan rugi transitori. Healy (1985), misalnya, 

menghipotesa dan membuktikan bahwa untuk pertimbangan kompensasi di dalam 

lingkungan pengkontrakan (contracting setting) yang berbiaya tinggi, manajer cenderung 

akan menghasilkan akrual diskresionari yang mengurangi level laba nondiskresionari 

atau melakukan “big bath” untuk melaporkan laba yang ekstrim. 

Keberadaan laba transitori menunjukkan bahwa manajer bisa memanipulasi laba. 

Keinginan memanipulasi laba ini seperti dijelaskan oleh Healy (1985) menunjukkan 

bahwa kualitas laba dipengaruhi oleh motivasi manajerial dalam melakukan pelaporan. 

Jika manajer, sebagai agen penghasil informasi, mengendalikan informasi untuk tujuan 

perusahaan, maka kualitas laba akan turun, khususnya jika kepentingan tersebut akan 

merugikan pemegang saham. 

Panman dan Zhang (2002) menjelaskan kualitas laba yang dihasilkan tergantung 

dari pertumbuhan investasi perusahaan sebagai kemempuan laba sekarang untuk 

memprediksi masa depan. Pertumbuhan investasi yang temporer atau berfluktuasi akan 

menghasilkan tingkat pengembalian (rate of return) yang temporer atau berfluktuasi 

sehingga menghasilkan kualitas laba yang rendah. Penerapan akuntansi konservatif akan 

menghasilkan laba yang berfluktuasi (tidak persisten). 

Penelitian mengenai koefisien respon laba sebenarnya merupakan penelitian 

runtut waktu yang memerlukan kurun waktu amatan yang cukup panjang untuk 
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memperoleh koefisien respon laba. Hasil penelitian yang banyak menolak hipotesis 

penelitian yang dikembangkan dari penelitian di luar negeri mengindikasikan 

kemungkinan perbedaan kondisi pasar modal di Indonesia dibandingkan dengan kondisi 

pasar modal di negara lain (Palupi, 2006). 

Menurut Palupi, (2006) koefisien respon laba dipengaruhi oleh risiko sistematik 

dan persistensi laba yang hasilnya signifikan dan positif sedangkan kesempatan 

bertumbuh, ukuran perusahaan, risiko kegagalan memberikan pengaruh negatif atas ERC 

dan tidak signifikan.  

Dalam mengukur baik atau buruknya kualitas laba yang dilaporkan oleh suatu 

perusahaan dapat diukur dengan menggunakan ERC, yang merupakan bentuk 

pengukuran kandungan informasi dalam laba. 

Definisi ERC atau koefisien respon laba menurut Scott (2012) adalah: 

“An earnings response coefficient measure the extent of a security’s abnormal 

market return in response to the unexpected component of reported earnings of 

the firm issuing the security.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien respon laba digunakan untuk mengukur 

seberapa besar respon pasar atas unexpected earnings yang disampaikan perusahaan 

terhadap return saham.  

Menurut Scott (2012, p163) ERC dari setiap perusahaan akan berbeda, hal itu 

dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi ERC. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi ERC, antara lain: 

1. Beta 

Beta merupakan ukuran tingkat risiko suatu sekuritas yang lazim digunakan. 

Semakin besar risiko return perusahaan yang diperkirakan dimasa depan, maka 
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semakin rendah nilai perusahaan di mata investor. Investor melihat laba masa 

sekarang sebagai indikator kekuatan laba dan return masa depan akan 

menyebabkan reaksi investor semakin rendah tehadap jumlah laba kejutan. Beta 

menunjukkan tingkat risiko dari saham tersebut. Semakin besar beta maka ERC 

semakin kecil. 

2. Capital Structure 

Bagi perusahaan yng mempunyai komposisi hutang yang besar, suatu 

penambahan, misalnya dalam laba (sebelum bunga) akan menambah kekuatan 

yang besar, suatu penambahan, misalnya dalam laba (sebelum bunga) akan 

menambah kekuatan dan keamanan untuk obligasi dan hutang yang beredar lain 

yang dimiliki perusahaan, sehingga sebagian besar berita baik (good news), 

perolehan laba tersebut banyak yang jatuh ke pemegang hutang dari pada 

pemegang saham. Dengan demikian, ERC untuk perusahaan yang mempunyai 

komposisi hutang yang besar akan lebih rendah dari pada perusahaan yang 

memiliki sedikit atau tidak sama sekali hutang.  

3. Earning Quality 

Perusahaan yang melaporkan laba yang berkualitas tinggi akan memiliki ERC 

yang lebih besar dari pada perusahaan yang melaporkan laba yang berkualitas 

rendah. Scott (2012) menjelaskan keberadaan dua dimensi selain  kualitas laba, 

yaitu earning persistence dan accrual quality. Kualitas dari informasi laba akan 

mempengaruhi ERC. Semakin tinggi kualitas laba maka semakin tinggi pula 

ERC perusahaan. Jika laba dapat berkelanjutan di masa yang akan datang maka 

ERC perusahaan akan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan laba yang persistence 

menunjukkan laba berasal dari pembenahan operasional bukan dari kebijakan 

manajerial. Hasil penelitian Ramakrishnan dan Thomas (1991) menunjukkan 
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bahwa perbedaan komponen dari net income kemungkinan memiliki persistence 

yang berbeda-beda, earning event dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 

a. Permanent, diperkirakan dapat berlanjut terus menerus. 

b. Transitory, mempengaruhi earning sekarang tapi tidak mempengaruhi di 

masa yang akan datang. 

c. Price-irrelevant, persistensi nol. 

4. Growth Opprtunities 

Informasi baik atau buruk dalam laba sekarang dapat mengindikasikan prospek 

pertumbuhan perusahaan dimasa depan, yang mengakibatkan ERC-nya akan 

lebih besar. Peluang bertumbuhnya perusahaan akan berpengaruh positif terhadap 

ERC perusahaan. Semakin besar growth of opportunities maka semakin tinggi 

pula ERC perusahaan. Collins dan Kothari (1989) menemukan hubungan positif 

tersebut dari perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian. 

5. The Similarity of Investor Expectation 

Setiap investor memiliki ekspektasi laba masa datang perusahaan yang berbeda 

beda, berdasarkan informasi yang diperoleh investor. Semakin seragam 

ekspektasi dari para investor maka semakin rendah ERC perusahaan. 

6. The Informativeness of Price 

Harga pasar saham perusahaan mencerminkan semua informasi yang diketahui 

publik mengenai perusahaan bersangkutan. Jadi, semakin informatif harga, maka 

semakin sedikit nilai yang diperoleh dari laba yang dilaporkan sekarang yang 

mengakibatkan semakin rendahnya ERC. Salah satu proksi yang digunakan 

adalah ukuran perusahaan, karena semakin besar ukuran perusahaan semakin 

banyak berita atau informasi yang tersedia.  
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Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Risiko Sistematik 

Dalam konteks manajemen investasi, risiko merupakan besarnya penyimpangan 

antara tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) dengan tingkat 

pengembalian yang dicapai secara nyata (actual return). Semakin besar 

penyimpangannya berarti semakin besar tingkat risiko investasi tersebut (Tandelilin, 

2001). Selain memperhitungkan return, investor juga perlu mempertimbangkan tingkat 

risiko dari suatu investasi sebagai dasar pembuatan keputusan investasi.  

Risiko dibedakan menjadi dua, yaitu (Tandelilin, 2001) :  

1. Risiko sistematik  

Risiko sistematik merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan 

melakukan diversifikasi, karena fluktuasi rasio ini dipengaruhi oleh faktor – 

faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Risiko ini juga 

disebut undiversiabel risk.  

2. Risiko tidak sistematik  

Risiko tidak sistematik merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan 

melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau 

industri tertentu. Misalnya faktor struktural modal, struktur assets, tingkat 

likuiditas, tingkat keuntungan, dan sebagainya. Risiko ini juga disebut diversiable 

risk.  

Risiko sistematik merupakan risiko yang muncul karena faktor di luar 

perusahaan, misalnya karena kebijakan, kondisi pasar, aspek psikologis. Pada systematic 

risk ini manajemen atau perusahaan sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena faktor 
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penyebabnya datang dari luar kekuasaan perusahaan. Yang termasuk dalam risiko 

sistematik ini adalah risiko pasar, risiko suku bunga dan risiko likuiditas (Perdani, 2009).  

Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif, semakin besar risiko yang 

harus ditanggung, semakin besar return yang dikompensasikan (Hartono, 2003). 

Kepekaan tingkat keuntungan yang saham terhadap perubahan pasar disebut dengan beta 

saham. Beta merupakan suatu pengukuran volatilitas return suatu sekuritas terhadap 

pasar. Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return-return suatu sekuritas 

dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian beta merupakan pengukuran risiko 

sistematik dari suatu sekuritas relatif terhadap risiko pasar. Jadi semakin tinggi fluktuasi 

anatara return sekuritas dengan return pasar, maka semakin tinggi beta. Demikian pula 

sebaliknya, semakin kecil fluktuasi return saham terhadap return pasar, semakin kecil 

pula beta saham tersebut suatu investasi mempunyai risiko berarti bahwa investasi 

tersebut tidak akan memberikan keuntungan yang pasti. Investor tidak akan tahu dengan 

pasti hasil yang akan diperoleh dari investasi yang dilakukanya. Dalam keadaan itu 

investor hanya mengharapkan untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Dalam 

pembuatan keputusan investasi, investor memerlukan ukuran risiko sistematik yang 

akurat dan tidak bias. Hal ini sangat penting bagi investor, sebagai dasar untuk 

memperkirakan besarnya risiko maupun return investasi dimasa depan (Tiolemba dan 

Erni, 2008). 

Menurut Perdani (2009), dalam konsep risiko dan return, return dianggap 

mempunyai hubungan searah dengan risiko yang dihadapi oleh sebuah investasi. Makin 

tinggi risiko yang ditanggung oleh investor, makin tinggi pula return yang diharapkan 

oleh investor dari investasi tersebut. Apabila risiko tersebut dianggap tidak mengandung 

risiko maka investor akan mengharapkan tingkat return sebesar tingkat keuntungan 
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bebas risiko. Risiko tersebut berasal dari adanya ketidakpastian return yang diterima oleh 

investor, sehingga dari saham yang dimilki oleh investor diharapkan akan diperoleh 

suatu keuntungan lebih tinggi dari keuntungan bebas risiko.  

Oleh karena itu, seorang investor tidak boleh hanya memperhatikan besarnya 

return dalam suatu asset, tetapi juga harus mempertimbangkan risiko yang harus 

ditanggungnya karena adanya investasi tersebut. Apabila investor mengharapkan untuk 

memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi, maka harus bersedia menanggung risiko 

yang tinggi pula (Husnan, 1998). 

b. Struktur Modal 

Ghosh, dkk (2000) mendefinisikan struktur modal sebagai perbandingan antara 

hutang perusahaan (total debt) dan total aktiva (total asset). Perbandingan ini dilihat 

dengan bagaimana distribusi aktiva perusahaan terhadap total kewajiban perusahaan. 

 Struktur modal adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang 

memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan 

potensial pemegang saham. Perusahaan menggunakan struktur modal dengan tujuan agar 

keuntungan yang diperoleh semakin besar dari pada biaya aset dan sumber dananya, 

dengan demikian akan meningkatkan keuntungan pemegang saham. Konsep struktur 

modal sangat penting terutama untuk menunjukkan kepada analis keuangan dalam 

melihat trade-off antara risiko dan tingkat keuntungan dari berbagai tipe keputusan 

finansial (Tiolemba dan Erni, 2006). 

Keputusan pendanaan atau keputusan atas struktur modal merupakan suatu 

keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi utang, saham preferen dan saham 

biasa yang harus digunakan oleh perusahaan. Keputusan struktur modal secara langsung 
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berpengaruh terhadap besarnya resiko yang ditanggung oleh pemegang saham beserta 

besarnya tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan yang diharapkan (Brigham dan 

Houston, 2001). Keputusan struktur modal tidak saja berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan, tetapi juga berpengaruh terhadap risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. 

Risiko keuangan tersebut meliputi kemungkinan ketidakmampuan perusahaan untuk 

membayar kewajibannya dan kemungkinan tidak tercapainya tingkat laba yang 

ditargetkan perusahaan.  

c. Kualitas Laba 

Ayres (1994) dalam Rahayu (2008) menyatakan bahwa laba akuntansi dikatakan 

berkualitas apabila elemen-elemen yang membentuk laba tersebut dapat 

diintreprestasikan dan dipahami secara memuaskan oleh pihak berkepentingan. 

Informasi laba dikatakan memiliki sifat informatif jika informasi yang diperoleh dapat 

mempengruhi keputusan investor. Informasi laba yang berkualitas adalah informasi yang 

dapat digunakan dalam prediksi laba yang persisten. Selain itu laba berkualitas 

mengandung nilai akrual diskresioner (discreationary accruals) yang kecil dalam angka 

laba, sehingga angka laba tersebut tidak dibesar-besarkan. Informasi laba yang baik 

apabila informasi tersebut dapat memprediksi performa laba di masa yang akan datang.  

Laba akuntansi yang berkualitas adalah laba akuntansi yang mempunyai sedikit 

atau tidak mengandung gangguan persepsi (perceived noise) didalamnya dan dapat 

mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Chandrarin, 2003). 

Menurut Scott (2012) bahwa lemahnya hubungan antara informasi laba saat ini dengan 

performa perusahaan di masa yang akan datang digambarkan sebagai noise atau low 

earning quality. 
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Panman dan Zhang (2002)  menjelaskan kualitas laba yang dihasilkan tergantung 

dari pertumbuhan investasi perusahaan. Pertumbuhan investasi yang temporer atau 

berfluktuasi akan menghasilkan tingkat pengembalian (rate of return) yang temporer 

atau berfluktuasi sehingga menghasilkan kualitas laba yang rendah.  

Persistensi laba merupakan salah satu komponen nilai prediksi laba dalam 

menentukan kualitas laba, dan persistensi laba tersebut ditentukan oleh komponen akrual 

dan aliran kas dari laba sekarang, yang mewakili sifat transitori dan permanen laba 

(Sloan dalam Wijayanti, 2006). Persistensi laba adalah revisi dalam laba yang 

diharapkan di masa depan (expected future earnings) yang diimplikasi oleh laba tahun 

berjalan (current earnings) (Penman, 1982). Besarnya revisi ini menunjukkan tingkat 

persistensi laba. Inovasi terhadap laba sekarang adalah informatif terhadap laba masa 

depan ekspektasian, yaitu manfaat masa depan yang diperoleh pemegang saham.  

Harga saham merupakan nilai sekarang manfaat masa depan ekspektasian yang 

diperoleh pemegang saham. Nilai sekarang dari revisi atas laba masa depan dapat 

memperkirakan nilai sekarang revisi manfaat masa depan ekspektasiannya, yaitu dalam 

harga saham (Kormendi dan Lipe, 1987). Semakin kecil nilai revisi laba masa depan 

(semakin persisten laba akuntansi), semakin kuat hubungan laba dengan abnormal return 

(semakin besar ERC). Selain itu, persistensi laba ditentukan oleh komponen akrual dan 

aliran kas yang terkandung dalam laba saat ini (Penman, 1982). Bernstein (1993) dalam 

Sloan (1996) menyatakan bahwa komponen akrual dari current earnings cenderung 

kurang terulang lagi atau kurang persisten untuk menentukan laba masa depan karena 

mendasarkan pada akrual, defferred (tangguhan), alokasi dan penilaian yang mempunyai 

distorsi subyektif. Beberapa analis keuangan lebih suka mengkaitkan aliran kas operasi 

sebagai penentu atas kualitas laba karena aliran kas dianggap lebih persisten dibanding 
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komponen akrual. Analis keuangan percaya bahwa semakin tinggi rasio aliran kas 

operasi terhadap laba bersih, maka akan semakin tinggi pula kualitas laba tersebut. 

d. Kesempatan Bertumbuh 

Penilaian pasar (investor/ pemegang saham) 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 dengan 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 (Palupi, 2006). 

Menurut Simamora dalam Marberya dan Suaryana (2007) laba suatu perusahaan 

dari tahun ke tahun dapat meningkat atau mengalami penurunan. Peningkatan laba yang 

stabil dari suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan baik. 

Demikian juga sebaliknya, penurunan laba dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba perusahaan kurang baik. Jika semakin besar kesempatan bertumbuh 

perusahaan maka semakin tinggi kesempatan perusahaan mendapatkan atau menambah 

laba yang diperoleh perusahaan pada masa mendatang. 

e. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaaan menurut berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total 

aset, dan total modal (Brigham dan Houston, 2001). Pada dasarnya ukuran perusahaan 

hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan 

menengah (medium size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran 

perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan (Machfoedz, 1994).  
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Ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan, atau 

modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki 

total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap 

kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan positif dan dianggap memilki 

prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan 

bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding 

perusahaan dengan total asset yang kecil (Daniati dan Suhairi, 2003).  

Aktiva merupakan tolak ukur besaran atau skala suatu perusahaan. Biasanya 

perusahaan besar mempunyai aktiva yang besar pula nilainya. Secara teoritis perusahaan 

yang lebih besar mempunyai kepastian (certainty) yang lebih besar daripada perusahaan 

kecil sehingga akan mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai prospek perusahaan ke 

depan, hal tersebut membantu investor memprediksi risiko yang mungkin terjadi jika 

berinvestasi pada perusahaan tersebut (Yolana dan Martini, 2005)  

Suatu perusahaan yang sudah mapan akan memiliki akses yang mudah menuju 

pasar modal, sementara perusahaan baru dan masih kecil akan mengalami banyak 

kesulitan untuk melakukan akses ke pasar modal. Selain itu, ukuran perusahaan turut 

menentukan tingkat kepercayaan investor, semakin besar perusahaan semakin dikenal 

masyarakat yang berarti semakin mudah untuk mendapatkan informasi mengenai 

perusahaan (Hartono, 2003). 

f. Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility atau CSR dapat diartikan sebagai komitmen 

industri untuk mempertanggung jawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, 
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ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat 

kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya (Tanudjaja, 2006). Perusahaan semakin 

menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan 

perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya. Pinasty (2004) menyatakan dari 

waktu ke waktu semakin banyak tersedia informasi alternatif, selain informasi akuntansi 

bagi investor di pasar modal. Informasi tersebut semakin banyak digunakan oleh investor 

dalam penilaian perusahaan. Pengungkapan informasi CSR diharapkan memberikan 

informasi tambahan kepada para investor selain dari yang sudah tercakup dalam laporan 

keuangan. 

Pengungkapan tanggung jawab social perusahaan yang sering juga disebut 

sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting (Mathews, 1997) 

atau corporate social responsibility (Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi 

terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara 

kesuluruhan. Pengungkapan kinerja CSR melalui pelaporan berkelanjutan kini menjadi 

penting dan terutama ketika membuat keputusan investasi jangka panjang, dengan 

melalui pelaporan kinerja CSR tersebut akan tercermin apakah perusahaan telah 

menjalankan akuntabilitas sosial dan lingkungan secara optimal atau tidak, yang 

sekaligus akan terungkap bahwa perusahaan bersangkutan apakah telah melaksanakan 

best practice, norma-norma usaha yang sehat, inisiatif, konsensus dan komitmen usaha 

yang telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Di samping 

itu, pihak perusahaan harus bersikap terbuka dan jujur dalam penyampaian informasi 

akurat atau pelaporan mengenai program pelaksanaan kepada CSR stakeholders nya. 
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Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Hasibuan (2001) menyatakan bahwa 

tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut: 

1. Basic responsibility (BR) 

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu 

perusahaan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti; 

perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar 

pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini 

tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius. 

2. Organization responsibility (OR) 

Pada level kedua ini menunjukan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi 

perubahan kebutuhan Stakeholder seperti pekerja, pemegang saham, dan 

masyarakat di sekitarnya. 

3. Sociental responses (SR) 

Pada level ketiga, menunjukan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan 

kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat 

tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang 

terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan. 

 

Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial 

adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan perusahaan, atas 

dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya, 

dan mungkin sedikit-banyak berpengaruh terhadap masyarakat internal maupun eksternal 

dalam lingkungan perusahaan. Selain melakukan aktivitas yang berorientasi pada laba, 

perusahaan perlu melakukan aktivitas lain, misalnya aktivitas untuk menyediakan 
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lingkungan kerja yang aman bagi karyawannya, menjamin bahwa proses produksinya 

tidak mencemarkan lingkungan sekitar perusahaan, melakukan penempatan tenaga kerja 

secara jujur,menghasilkan produk yang aman bagi para konsumen, dan menjaga 

lingkungan eksternal untuk mewujudkan kepedulian sosial perusahaan. 

Pelaksanaan CSR dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda yaitu (1) 

pelaksanaan CSR merupakan praktik bisnis secara sukarela (discretionary business 

practice), artinya pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan 

bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan (2) pelaksanaan CSR bersifat 

Mandatory (sukarela) yang sudah diatur oleh undang-undang (Solihin, 2009).  

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang 

disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting merupakan pelaporan 

mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi 

serta produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development). Sustainability Reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, 

lingkungan, dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA, 2004). 

Darwin (2004) mengatakan bahwa Corporate Sustainability Reporting terbagi 

menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial. 

Sedangkan dalam UU PT No. 40 pasal 74 Ayat 1 menjelaskan bahwa perseroan 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam 

wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sehingga kategori kinerja 

ekonomi digunakan sebagai indikator pengungkapan sukarela dalam pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 
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Guideliness yang paling banyak dijadikan bahan rujukan dalam CSR Reporting 

(Pelaporan CSR) saat ini adalah Global Reporting Initiative (GRI) G3 Framework. GRI 

yang berdiri tahun 1997 merupakan sebuah inisiatif bersama antara koalisi LSM di 

Amerika Serikat, Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) 

dengan United Nation Environment Programme (UNEP) (Wibisono, 2007). 

Tahun 2000, untuk pertama kalinya GRI mempublikasikan guideline-nya diikuti 

publikasi untuk expanded version pada bulan Agustus 2002. Saat ini tidak kurang dari 

460 perusahaan dari 45 negara mengadopsi total atau sebagian dari GRI untuk digunakan 

sebagai sustainability report guideline pada perusahaannya. 

GRI membuat sustainability report guideline yang memberi petunjuk pembuatan 

laporan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Kerangka kerja 

GRI telah diperbaiki secara berkesinambungan dan pada tahun 2006, The Third 

Generation (G3) dari kerangka kerja keberlanjutan GRI telah diperkenalkan di 

Amsterdam, Belanda. GRI G3 Guideliness mencakup indikator kinerja ekonomi, sosial 

dan lingkungan yang terdiri dari 79 komponen. 

1. Indikator Kinerja Ekonomi (EC), terdiri atas 9 komponen, meliputi : kinerja 

ekonomi, aspek keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung 

2. Indikator Kinerja Sosial, terdiri atas 40 Komponen, meliputi :  

a. Aspek Tenaga Kerja dan Praktik Kerja yang Layak (LA), mencakup 

tenaga kerja, hubungan manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, 

pendidikan dan pelatihan, keberagaman dan kesempatan yang sama serta 

indikator tambahan. 

b. Aspek Hak Asasi Manusia (HR), mencakup praktek investasi dan 

pengadaan (strategi dan manajemen), anti diskriminasi, kebebasan 
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berserikat dan perundingan bersama, pekerja anak, tenaga kerja wajib dan 

terpaksa, praktik kedisiplinan serta hak masyarakat adat. 

c. Aspek Masyarakat (SO), mencakup masyarakat (komunitas), penyuapan 

dan korupsi, kebijakan publik, perilaku anti persaingan, dan kepatuhan. 

d. Aspek Tanggung Jawab Produk (PR), mencakup keselamatan dan 

kesehatan konsumen, pelabelan produk dan jasa, komunikasi pemasaran 

dan privasi konsumen. 

3. Indikator Kinerja Lingkungan (EN), terdiri atas 30 komponen, meliputi : 

bahan/material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, efluen dan limbah, 

produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, aspek keseluruhan. 

 

2.1.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 24 

sampai 46 dijelaskan bahwa: 

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan berguna bagi pemakai. Karakteristik kualitatif laporan keuangan 

menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Informasi keuangan 

akan sangat berguna sekali apabila informasi tersebut dapat dipahami oleh 

pemakai. Dalam artian pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari 

informasi keuangan tersebut. Namun demikian, informasi kompleks yang 
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seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya 

atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat 

dipahami oleh pemakai tertentu. 

b. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai 

dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau 

dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu pengguna 

informasi mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 

menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi dari kejadian di masa lalu. 

c. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, 

dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur 

(faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara 

potensial dapat menyesatkan. 

d. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antara 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar 

perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak 

keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara 
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konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan 

untuk perusahaan yang berbeda. 

 

2.1.4. Agency Theory  

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuai dengan 

kepentingannya masing-masing. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan 

agensi sebagai suatu kontrak yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang (principal) 

yang menggunakan orang lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan 

principal dengan cara mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada 

agent. 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak 

yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima 

wewenang (agensi) yaitu manajer. Agency relationship didefinisikan sebagai kontrak 

dimana satu atau lebih orang (disebut owners atau pemegang saham atau pemilik) 

menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk melakukan 

beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut termasuk pendelegasian 

wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh 

pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara 

maksimal. Bila kedua pihak memaksimalkan perannya (utility maximizers), cukup 

beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. 

Perbedaan dalam hal preferensi mengenai kompensasi dan keuntungan juga timbul 

ketika principal tidak dapat memonitor tindakan agent. Sulitnya memonitor atau kurang 

transparansinya proses pengambilan keputusan oleh agent menyebabkan principal tidak 

mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja agent, oleh karena itu, principal 
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tidak pernah dapat merasa yakin bagaimana sebenarnya kinerja agent. Hal ini sangat 

beralasan sekali karena pada umumnya pemilik memiliki welfare motives yang bersifat 

jangka panjang, sebaliknya manajemen lebih bersifat jangka pendek sehingga terkadang 

mereka cenderung memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan mengabaikan 

sustainability keuntungan dalam jangka panjang. Untuk membatasi atau mengurangi 

kemungkinan tersebut, pemilik dapat menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, 

yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji. Situasi tersebut 

mengindikasikan adanya asimetri informasi (information asymmetry). Jadi, asimetri 

informasi timbul karena satu pihak memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh pihak 

lain. 

Terdapat dua jenis asimetri informasi, yaitu adverse selection dan moral hazard. 

Adverse selection berkaitan dengan masalah komunikasi dari pihak dalam (manajemen) 

kepada pihak luar (investor). Dalam konteks perusahaan, masalah adverse selection ini 

timbul karena manajer perusahaan lebih mengetahui kondisi saat ini dan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan investor. Tipe asimetri informasi 

yang kedua adalah moral hazard. Masalah moral hazard ini timbul dari sulitnya 

mengamati dan mengawasi usaha keras (effort) manajer dalam menjalankan perusahaan. 

Hal ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol yang banyak 

dilakukan oleh perusahaan besar, sehingga tidak mungkin bagi pemegang saham dan 

kreditur untuk mengobservasi tingkat dan kualitas kerja (effort) manajer puncak dalam 

menjalankan perusahaan agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

Dengan adanya monitoring cost tersebut manajemen akan senantiasa 

memaksimalkan kesejahteraan pemilik, walaupun keputusan manajemen dalam praktek 

akan berbeda dengan keinginan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Ada tiga asumsi 
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yang melandasi teori keagenan (Darmawati,dkk 2005) yaitu, (1) asumsi sifat manusia 

yang menekankan bahwa manusia mempuyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki 

keterbatasan rasional (bounded rationality) dan tidak menyukai resiko, (2) asumsi 

keorganisasian yang menekankan tentang adanya konflik antara anggota organisasi, 

efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara principal dan 

agent, dan (3) asumsi informasi yang mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai 

komoditi yang dapat dijualbelikan.  

 

2.2. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

2.2.1. Hubungan Risiko Sistematik Terhadap ERC 

Risiko (riskness) menunjukkan variasi antar perusahaan dan risk-free interest rate 

menunjukkan variasi antar waktu. Kedua risiko tersebut menunjukkan variasi antar 

waktu. Kothari dan Zimmerman (1995) menyatakan bahwa ERC adalah fungsi terbalik 

dari risiko sistematis dan dalam berbagai model, terdapat hubungan empiris antara risiko 

dan variabel laba. Saham perusahaan yang rendah risikonya akan mempunyai ERC yang 

tinggi, demikian juga sebaliknya. Jika faktor risiko ini tidak dipertimbangkan dalam 

model, maka akan terjadi bias karena terdapat variabel yang berhubungan namun 

diabaikan. Collins dan Kothari (1989) serta  Easton dan Zmijewski (1989) menguji 

variasi respon pasar saham antara perusahaan untuk pengumuman laba akuntansi, hasil 

penelitiannya mengindikasikan bahwa ERC berhubungan negatif dengan risiko 

sistematik.  

Menurut Collins dan Kothari (1989) bahwa risiko sistematik mempunyai 

hubungan negatif dengan ERC. Semakin berisiko expected rate of return akan 

mengurangi reaksi investor sehingga ERC akan rendah. Hal ini dudukung juga oleh 
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penelitian yang dilakukan oleh Beaver dan Ryan (1987) yang menyatakan bahwa ERC 

akan menurun terhadap kejutan laba yang besar. Dalam hal ini investor kurang menyukai 

kejutan laba yang terlalu besar karena dianggap memiliki risiko. Karena semakin tinggi 

risiko suatu perusahaan, maka semakin rendah reaksi investor terhadap kejutan laba dan 

akan diikuti oleh ERC yang rendah pula. Dengan demikian hubungan antara risiko 

dengan ERC akan bersifat negatif dan signifikan, hal ini didukung dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Collins dan Kothari (1989); Harikumar (1995); Palupi (2006); 

Mulyani, dkk (2007); Tiolemba dan Erni (2008). Namun, hasil berbeda ditemukan oleh 

oleh Perdani (2009) yang menyimpulkan bahwa risiko sistematik berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ERC. 

Dari hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa, risiko sistematik berpengaruh 

negatif terhadap ERC, hal ini dikarenakan semakin tinggi risiko, suatu perusahaan maka 

semakin rendah reaksi investor terhadap laba kejutan maka ERC akan semakin rendah 

dan begitu pula sebaliknya. Bedasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama 

yang akan diteliti adalah: 

H1 : Risiko sistematik berpengaruh negatif terhadap ERC  

2.2.2. Hubungan Struktur Modal Terhadap ERC 

Dhaliwal, dkk (1991), Dhaliwal dan Reynold (1994) serta Billings (1999) 

menunjukkan bahwa informativeness of earnings menurun sesuai dengan default risk. 

Dhaliwal dan Reynald (1994) menggunakan dua proksi untuk default risk yaitu bond 

ratings dan debt-to-market equity (debt equity) ratio. Kedua proksi tersebut 

mencerminkan risiko-risiko yang relevan yang tidak bisa dicerminkan oleh equity beta. 

Debt equity ratio ini mencerminkan struktur modal yang dimiliki perusahaan. Debt 
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equity ratio yang tinggi berarti perusahaan lebih banyak menggunakan hutang sebagai 

modal. Untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih banyak hutang, setiap 

peningkatan laba (sebelum bunga) akan dirasakan oleh pemberi pinjaman sebagai suatu 

keamanan. Jadi peningkatan laba akan lebih banyak direspon oleh debtholder, bukan 

oleh shareholder.  

Core dan Schrand (1999) juga membuktikan bahwa reaksi harga saham terhadap 

laba yang tak terduga akan meningkat pada saat perusahaan hampir menghadapi 

pelanggaran perjanjian hutang. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ERC 

merupakan fungsi peningkat dari modal, kebalikan dari tingkat hutang. Jadi terdapat 

hubungan negatif antara tingkat hutang dan ERC. 

Hasil penelitian ini memberi dukungan kuat atas pengaruh risiko perusahaan dan 

struktur modal terhadap koefisien respon laba akuntansi. Hasil penelitian ini memperkuat 

bukti bahwa koefisien respon laba merupakan fungsi terbalik dari risiko perusahaan 

(Collins dan Kothari, 1989; Easton dan Zmijewski, 1989; dan Kothari dan Zimmerman, 

1995). Perusahaan-perusahaan yang memiliki saham yang berisiko rendah, informasi 

laba yang disampaikan akan direaksi positif oleh pasar, sehingga ERC perusahaan 

tersebut tinggi. Sebaliknya, semakin berisiko imbal hasil yang diharapkan di masa yang 

akan datang dari suatu perusahaan, pemodal akan memberikan reaksi yang lebih rendah 

terhadap laba yang tak terduga. Bukti juga menunjukkan bahwa ERC akuntansi lebih 

rendah pada perusahaan yang memiliki struktur modal yang tediri dari lebih banyak 

hutang, konsisten dengan Dhaliwal, dkk (1991), Dhaliwal dan Reynold (1994) dan 

Billings (1999).  

Struktur modal umumnya di proksi dengan besarnya leverage perusahaan. 

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berarti memiliki utang yang lebih besar 
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dibandingkan modal. Kerugian yang timbulkan dari penggunaan leverage, yaitu (1) 

semakin tinggi debt ratio, semakin berisiko perusahaan, karena semakin tinggi biaya 

tetapnya yaitu berupa pembayaran bunga, dan (2) jika sewaktu-waktu perusahaan 

kesulitan keuangan dan operating income tidak cukup untuk menutup beban bunga, 

maka akan menyebabkan kebangkrutan (Brigham dan Houston, 2001)  

Penelitian Dhaliwal, dkk (1991) menunjukkan bahwa ERC berpengaruh negatif 

dengan tingkat leverage. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berarti 

memiliki utang yang lebih besar dibandingkan modal. Hal ini dikarenakan ketika 

perusahaan mengalami peningkatan laba maka yang paling diuntungkan adalah debt 

holders, sehingga semakin baik kondisi laba yang dilaporkan perusahaan maka semakin 

negatif respon pemegang saham, karena pemegang saham beranggapan laba tersebut 

hanya akan menggantungkan pihak kreditur. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Mulyani (2007), yang menyimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh 

terhadap ERC. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh oleh Chandarin (2003), dan 

Jaswadi (2003) yang menyimpulkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap 

ERC. 

Dari hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa, struktur modal berhubungan 

negatif terhadap ERC, hal ini dikarenakan ketidakpastian kualitas laba dimasa yang akan 

datang karena semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin tinggi pula risiko 

keuangan perusahaan. Bedasarkan penelitian terdahulu, amaka hipotesis kedua yang 

akan diteliti adalah: 

H2 : Struktur modal berpengaruh negatif terhadap ERC  

2.2.3. Hubungan Kualitas Laba Terhadap ERC 
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Menurut Cho dan Jung (1991), laba yang dipublikasikan dapat memberikan 

respon yang bervariasi, yang menunjukan adanya reaksi pasar terhadap informasi laba. 

Boediono (2005) menyatakan bahwa reaksi yang diberikan tergantung dari kualitas laba 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, laba yang dilaporkan memiliki 

kekuatan respon (power of response). Kuatnya reaksi pasar terhadap informasi laba 

tercermin dari tingginya ERC, menunjukan laba yang dilaporkan berkualitas. Demikian 

sebaliknya, lemahnya reaksi pasar terhadap informasi laba yang tercermin dari 

rendahnya ERC, menunjukan laba yang dilaporkan kurang atau tidak berkualitas. 

Laba yang berfluktuasi atau tidak persisten akan memiliki daya prediksi yang 

rendah. Penurunan daya prediksi laba dapat mengakibatkan informasi laba tahun berjalan 

menjadi kurang bermanfaat dalam memprediksi laba masa depan kemudian 

meningkatkan ERC perusahaan (Setiati dan Kusuma, 2005).  

Laba akuntansi dianggap semakin persisten, jika koefisien variasinya semakin 

kecil. Persistensi laba ditemukan memiliki hubungan yang positif dengan ERC. Semakin 

persisten atau semakin permanen laba perusahaan, maka akan semakin tinggi ERC. 

Ramakrishnan dan Thomas (1991) menyatakan bahwa komponen laba bersih yang 

berbeda (berarti termasuk juga komponen-komponen yang digunakan untuk menghitung 

laba kotor dan laba operasi) akan memiliki persistensi yang berbeda. Scott (2012) 

menyatakan bahwa persistensi nol-yang berarti bahwa laba tidak tumbuh dengan tingkat 

pertumbuhan yang permanen dan kualitas laba rendah dipengaruhi oleh pilihan metode 

akuntansi.  

Penelitian Kormendi dan Lipe (1987) menyimpulkan bahwa ERC berkorelasi 

positif dengan persistensi laba. Penelitian ini diacu oleh penelitian selanjutnya antara lain 
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oleh Easton dan Zmijewski (1989) dan Collins dan Kothari dengan hasil yang konsisten 

dengan Pennman (1982).  

Beberapa peneliti telah mengukur kualitas laba dengan ERC antara lain Balsam 

dkk (2003), dan Fan dan Wong (2003). Lev (1989), dan Agung (2005), menyatakan 

bahwa besaran ERC menunjukkan kualitas earnings perusahaan. Kuatnya reaksi pasar 

terhadap informasi laba yang tercermin dari tingginya ERC, menunjukkan laba yang 

dilaporkan berkualitas. Sebaliknya, lemahnya reaksi pasar terhadap informasi laba yang 

tercermin dari rendahnya ERC, menunjukkan laba yang dilaporkan kurang atau tidak 

berkualitas.  

Dari hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa, kualitas laba dengan proksi 

persistensi laba berhubungan positif terhadap ERC, hal ini dikarenakan nilai ERC 

diprediksi lebih tinggi jika laba perusahaan lebih persisitensi di masa depan. Demikian 

juga jika kualitas laba semakin baik, maka diprediksi nilai ERC akan semakin tinggi, hal 

ini berkaitan dengan kekuatan laba, persistensi laba mencerminkan kualitas laba 

perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan laba dari waktu 

ke waktu. Bedasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga yang akan diteliti 

adalah: 

H3 : Kualitas laba berpengaruh positif terhadap ERC  

2.2.4. Hubungan Kesempatan Bertumbuh Terhadap ERC 

Hipotesis Charitou, dkk (2001) menyatakan bahwa respon imbal hasil sekuritas 

terhadap laba tak terduga akan lebih tinggi (rendah) untuk perusahaan yang mempunyai 

pertumbuhan tinggi (rendah). Hipotesis ini didasarkan pada pandangan bahwa implikasi 
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penilaian kejutan laba berhubungan positif dengan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan imbal hasil (yang lebih tinggi dari biaya modal) dari aktiva-aktivanya.  

Perusahaan yang terus-menerus tumbuh, dengan mudah menarik modal, dan ini 

merupakan sumber pertumbuhan. Informasi laba pada perusahaan-perusahaan ini akan 

direspon positif oleh pemodal. Dengan menggunakan rasio nilai pasar ekuitas terhadap 

nilai buku ekuitas sebagai ukuran pertumbuhan, Collins dan Kothari (1989) menemukan 

hubungan positif antara ukuran ini dengan ERC.  

Penelitian oleh Collins dan Kothari (1989) menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memiliki kesempatan bertumbuh yang lebih besar akan memiliki ERC tinggi. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa semakin besar kesempatan bertumbuh perusahaan maka semakin 

tinggi kesempatan perusahaan mendapatkan atau menambah laba yang diperoleh 

perusahaan pada masa mendatang. Berbeda dengan Penelitian Palupi (2003) 

menunjukkan hasil yang berlawanan, dimana kesempatan bertumbuh tidak berpengaruh 

terhadap ERC, semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak informasi yang dapat 

diperoleh investor sepanjang tahun dari banyak sumber sehingga semakin kecil ERC.  

Dari hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa, kesempatan bertumbuh 

berhubungan positif terhadap ERC, hal ini dikarenakan jika semakin besar kesempatan 

bertumbuh perusahaan maka semakin tinggi kesempatan perusahaan mendapatkan laba 

yang diperoleh perusahaan pada masa mendatang. Bedasarkan penelitian terdahulu, 

maka hipotesis keempat yang akan diteliti adalah: 

H4 : Kesempatan bertumbuh berpengaruh positif terhadap ERC  

2.2.5. Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap ERC 
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Pada saat pengumuman laba, informasi laba akan direspon positif oleh pemodal, 

pada umumnya perusahaan besar cenderung mempunyai reporting responsibility yang 

lebih tinggi dan mengindikasikan bahwa pada perusahaan besar ERC akan meningkat 

pula (Scott, 2012). 

Koefisien laba dan nilai buku ekuitas mempunyai perbedaan antara kelompok 

ukuran perusahaan. Barth, dkk (1998), beserta Collins dan Kothari (1989), menemukan 

bahwa ukuran perusahaan berhubungan negatif dengan ERC. Hubungan negatif tersebut 

terjadi karena banyaknya informasi yang tersedia sepanjang tahun pada perusahaan-

perusahaan besar, pada saat pengumuman laba, pasar kurang bereaksi.  

Atiase (1985) dan Freeman (1987) dalam Chaney dan Jeter (1991) 

menyimpulkan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan ERC. Sumber informasi 

yang utama mengenai perusahaan kecil bagi investor adalah laporan keuangan sehingga 

pada saat pengumuman laba, informasi tersebut akan lebih direspon daripada informasi 

laba perusahaan besar. Penelitian ini menggunakan short window sehingga reaksi 

investor atas informasi laba perusahaan kecil akan lebih besar dibandingkan atas 

informasi laba perusahaan besar. 

Penelitian yang menyimpulkan adanya hubungan positif antara ukuran 

perusahaan dan ERC, didasarkan argumentasi bahwa semakin luas informasi yang 

tersedia mengenai perusahan besar memberikan bentuk konsensus yang lebih baik 

mengenai laba ekonomis. Semakin banyak informasi tersedia mengenai aktivitas 

perusahaan besar, semakin mudah bagi pasar untuk menginterpretasikan informasi dalam 

laporan keuangan. Penelitian Chaney dan Jeter (1991) mengungkapkan bahwa hubungan 

positif tersebut terjadi karena long-window yang digunakan dalam penelitian karena 

Semakin banyak ketersediaan sumber informasi pada perusahaan-perusahaan besar, akan 
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meningkatkan ERC dalam jangka panjang. Informasi yang tersedia sepanjang tahun pada 

perusahaan besar memungkinkan pelaku pasar untuk menginterpretasikan informasi 

yang terdapat pada laporan keuangan dengan lebih sempurna, sehingga dapat 

memprediksi arus kas dengan lebih akurat dan menurunkan ketidakpastian. 

Lin (2006) serta Wright, dkk (2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih 

menjanjikan kinerja yang baik (Lin, 2006). Calisir, dkk (2010) juga menemukan 

pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan sektor teknologi 

informasi dan komunikasi di Turki. Tetapi Huang (2002) menemukan bahwa tidak 

terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan Taiwan yang berada di 

China. Demikian juga Talebria, dkk (2010), tidak menemukan pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange.   

Penelitian yang menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap ERC menemukan 

hasil yang ekuivokal. Namun Collins dan Kothari (1989) menggunakan ukuran sebagai 

variabel tambahan dalam regresinya, mendapatkan bukti bahwa ukuran perusahaan tidak 

memberikan tambahan kekuatan penjelas atas perbedaan koefisien respon laba. Shevlin 

dan Shores (1990) dalam Cho dan Jung (1991) memberikan penjelasan bahwa 

kemungkinan hal ini terjadi karena ukuran perusahaan memproksikan beberapa aspek 

sekaligus dalam hubungan laba dan return. 

Penelitian yang menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap ERC menemukan 

hasil yang beragam. Penelitian Naimah dan Utama (2003) menyatakan bahwa ERC 

ditemukan lebih besar pada perusahaan besar. Beberapa penelitian yang diungkapkan 

oleh Cho dan Jung (1991) mendukung adanya pengaruh positif antara ERC dan ukuran 

perusahaan.  
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Dari hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa, ukuran perusahaan 

berhubungan positif terhadap ERC. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki total 

aktiva besar menunjukkan bahwa perusahan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan 

dimana dalam tahap ini perusahaan mempunyai prospek yang baik dalam menghasilkan 

laba dibandingkan perusahaan kecil. Bedasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis 

kelima yang akan diteliti adalah: 

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ERC 

2.2.6. Hubungan Corporate Social Responsibility terhadap ERC 

Dalam era ketebukaan informasi dewasa ini, perusahaan harus dapat memberikan 

informasi kepada para stakeholder, seperti halnya informasi CSR ysng telah disinggung 

di atas. Banyak perusahaan yang memiliki kemajuan dalam teknologi maupun ekonomi 

dikritik karena menciptakan permasalahan sosial. Sebagai akibatnya citra perusahaan 

dapat mengalami kemunduran. Dalam jangka panjang hal ini dapat menggangu 

kelangsungan hidup perusahaan yang telah berjalan. Pengungkapan tanggungjawab 

sosial perusahaan dapat digambarkan sebagai pengungkapan informasi keuangan dan 

non keuangan berhubungan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan 

sosialnya, yang dinyatakan dalam laporan tahunan perusahaan atau dalam laporan 

terpisah (Guthrie dan Mathews 1985 dalam Sembiring 2003). Perusahaan menggunakan 

laporan tahunan sebagai salah satu media untuk berkomunikasi langsung dengan para 

investor. Secara teoritis, ada hubungan positif antara pengungkapan dan kinerja pasar 

perusahaan (Lang dan Lundholm, 1993). Pengungkapan informasi dalam laporan 

tahunan yang dilakukan perusahaan diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi dan 

juga mengurangi agency problem (Healy dan Palepu, 2001).  
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Lang dan Lundholm (1993) melakukan penelitian mengenai pengungkapan 

sukarela yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan yang lebih tinggi berasosiasi 

dengan kinerja pasar yang lebih baik (yang diukur dengan return saham). Penelitian 

tersebut menggunakan asimetri informasi yang merupakan proksi sebagai korelasi laba 

dan return saham. Korelasi laba dan return saham yang rendah mengindikasikan bahwa 

informasi laba hanya memberikan sedikit informasi tentang nilai perusahaan yang 

menunjukkan bahwa masih terdapat asimetri informasi yang tinggi. Pengungkapan yang 

dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi terutama pada 

perusahaan yang memiliki korelasi earnings/returns yang rendah. Hasil dari penelitian 

tesebut menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara korelasi earnings/return 

(ERC) dengan tingkat pengungkapan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2002), dengan menguji pengaruh 

pengungkapan dalam laporan tahunan terhadap ERC. Penelitian ini tidak menunjukkan 

hasil yang konsisten dengan prediksi tentang pengaruh luas pengungkapan sukarela 

dalam laporan tahunan terhadap ERC. Prediksi penelitian ini adalah ada luas 

pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap ERC. Tetapi, pengujian empiris 

menemukan adanya pengaruh positif signifikan dari luas pengungkapan sukarela 

terhadap ERC. Widiastuti (2002) menjelaskan kemungkinan-kemungkinan terhadap hasil 

dari penelitiannya adalah karena investor tidak cukup yakin dengan informasi sukarela 

yang diungkapkan manjemen sehingga investor tidak menggunakan informasi tersebut 

sebagai dasar untuk merevisi belief, dan informasi sukarela yang diungkapkan 

perusahaan tidak cukup memberikan informasi tentang expected future earnings 

sehingga investor tetap akan menggunakan informasi laba sebagai proksi expected future 

earnings.  
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Tsotsoura (2004) menguji hubungan antara kinerja sosial dengan kinerja 

keuangan dengan model dan pengukuran CSR selama lima periode (1996-2000). 

Penelitian tersebut menemukan bahwa kinerja sosial berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan secara positif dan signifikan. Beberapa penelitian tersebut membuktikan bahwa 

informasi CSR adalah informasi yang relevan. 

Penelitian Sayekti (2007), melakukan penelitian tentang pengaruh pengungkapan 

CSR terhadap ERC dan hasilnya membuktikan bahwa investor mengapresiasi informasi 

tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan ini artinya pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan memiliki dampak yang positif bagi perusahaan, dan 

menyimpulkan bahwa informasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap ERC yang artinya pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam laporan tahunan dapat meningkatkan nama baik perusahaan. 

Dari hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa, CSR berhubungan positif 

terhadap ERC. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih banyak mengungkapkan 

informasi yang merupakan bagian dari CSR memiliki kinerja pasar yang lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih sedikit mengungkapkan informasi tersebut. 

Bedasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis keenam yang akan diteliti adalah: 

H6 : CSR berpengaruh positif terhadap ERC 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

Dalam penelitian ini, variabel dependen diduga dipengaruhi oleh enam variabel 

independen yang akan ditetapkan berdasarkan pengembangan hipotesis dengan mengacu 

pada landasan teori yang ada serta penelitian sebelumnya. Keenam variabel independen 

yang terdapat dalam penelitian ini adalah beta, struktur modal, kualitas laba, kesempatan 

bertumbuh, ukuran perusahaan, dan CSR. Hipotesis yang telah dibuat kemudian diuji 

dengan alat statistik yang telah ditetapkan. Hasil dari pengujian hipotesis tersebut akan 

dapat diketahui rata-rata ERC yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang tergabung 

dalam Bursa Efek Indonesia dan bagaimana pengaruh variabel risiko sistematik, struktur 

modal, kualitas laba, kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan, dan CSR terhadap 

ERC serta apakah variabel risiko sistematik, struktur modal, kualitas laba, kesempatan 

bertumbuh, ukuran perusahaan, dan CSR secara bersamaan dapat mempengaruhi ERC. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor food and 

beverages, dan tobacco manufactures yang go public dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2010. Dengan menggunakan populasi yang relatif baru 

diharapkan akan lebih relevan untuk memahami kondisi yang aktual di Indonesia 

(Januarti dan Apriyanti, 2005). 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposing 

sampling yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada 

kepentingan atau tujuan penelitian (Marzuki, 2001), dengan kriteria pemilihan 

perusahaan berdasar kriteria sebagai berikut : 

a. Perusahaan manufaktur sub sektor food and beverages, dan tobacco 

manufactures yang sahamnya aktif diperdagangkan sepanjang tahun 2008-2010 

dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penulis menentukan objek 

penelitian berdasarkan data dan informasi industri yang menyumbangkan 

pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) selama tahun 2008-2010 adalah 

manufaktur, dari populasi perusahaan di sektor manufaktur terdapat 3 sub sektor 

yang tertinggi memberikan sinyal positif kepada GDP Indonesia (Data Strategis 

BPS, 2011).  

b. Emiten mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang lengkap 

(annual report) dan audited untuk periode 31 Desember 2008-2010. 
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c. Perusahaan go public yang mengungkapkan pertanggung jawaban sosial 

perusahaan (CSR) dalam laporan tahunannya periode 2008-2010 yang dapat 

diidentifikasikan dalam kategori kelompok informasi CSR menurut GRI G3. 

 

3.2. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

3.2.1. Identifikasi Variabel 

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini 

dilakukan pengujian hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam penelitian ini 

terdapat dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. ERC 

dikategorikan sebagai variabel dependen, sedangkan risiko sistematik, struktur modal, 

kualitas laba, kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan, dan CSRI di kategorikan 

sebagai variabel independen. 

3.2.2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu 

variabel atau dengan cara memberikan arti atau membenarkan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. 

3.2.2.1.Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Definisi ERC atau koefisien respon laba menurut Scott (2012) adalah: 

“An earnings response coefficient measure the extent of a security’s abnormal 

market return in response to the unexpected component of reported earnings of the firm 

issuing the security.” 

Berdasarkan definisi diatas, maka ERC dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut : 
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1. Tahapan menghitung Cummulative Abnormal Return (CAR) dan Unexpected 

Earnings (UE) sebagai berikut :  

Cummulative Abnormal Return (CAR) pada saat laba akuntansi dipublikasikan 

dihitung dalam event window pendek selama 11 hari (5 hari sebelum publikasi, 1 

hari tanggal publikasi, dan 5 hari sesudah publikasi), yang dipandang cukup 

untuk mendeteksi abnormal return yang terjadi akibat publikasi laba sebelum 

confounding effect yaitu dampak disebabkan adanya pengumuman corporate 

action yang memungkinkan akan mempengaruhi abnormal return tersebut 

(Kurniawati, 2006). CAR dirumuskan sebagai berikut :  

CAR
i(-5,+5)

=
t =-5

Σ
+5

AR
it
 

Keterangan :  

CAR
it 

= Cumulatif Abnormal Return perusahaan i pada tahun t  

AR
it 

= Abnormal return untuk saham perusahaan i pada hari t  

Dalam penelitian ini Abnormal Return dihitung menggunakan market-

adjusted model yang mengasumsikan bahwa pengukuran expected return saham 

yang terbaik adalah return indeks pasar (Pincus,1993, dalam Sayekti dan 

Wondabio, 2008).  

Abnormal return diperoleh dari :  

AR
it 

= R
it 

– R 
mt

 

Keterangan :  

AR
it 

= Abnormal Return perusahaan i pada periode ke-t  
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R 
it 

= Actual Return saham perusahaan i pada periode ke-t 

R
mt 

= Return pasar pada periode ke-t  

Untuk memperoleh data abnormal return, terlebih dahulu harus mencari 

actual return (return sesungguhnya) perusahaan i pada hari t adalah sebagai 

berikut :  

𝑅𝑖𝑡 =
𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡−1

𝑃𝑖𝑡−1
 

Keterangan :  

R
it
= return saham perusahaan i pada hari t  

P
it 

= harga penutupan saham i pada hari t  

P
it-1

= harga penutupan saham i pada hari t-5  

Return pasar diwakili dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

dihitung secara harian sebagai berikut :  

𝑅𝑚𝑡 =
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 − 𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

Keterangan :  

R
mt 

= return pasar harian  

IHSG
t
= indeks harga saham gabungan pada hari t  

IHSG
t-1 

= indeks harga saham gabungan pada hari t-5  
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2. Unexpected Earnings adalah selisih antara laba normal dan laba yang diharapkan. 

Unexpected Earnings diolah dengan menggunakan perbandingan data periode 

berjalan dengan periode sebelumnya. 

UEit =  
Eit − Eit−1

|Eit−1|
 

Keterangan : 

UEit  = Unexpected Earning perusahaan i pada periode t 

Eit  = laba akuntansi perusahaan i pada periode t 

Eit−1 = laba akuntansi perusahaan i pada periode t-1 

Setelah nilai CAR dan UE diperoleh maka model yang digunakan untuk 

menentukan Earnings Response Coefficients (ERC) dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Chaney dan Jeter, 1991) :  

CARit = α + 𝛽1 UEit+ 𝛽2 Rit + εit 

Keterangan:  

CARit = Cumulative Abnormal Return perusahaan i pada waktu t  

UEit = laba non ekspektasian perusahaan i pada periode t  

Rit = return tahunan perusahaan i pada periode t  

εit  = error 
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3.2.2.2.Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah risiko 

sistematik, struktur modal, kualitas laba, kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan, dan 

CSRI. 

1) Risiko Sistematik (BETA) 

Risiko diukur menggunakan risiko sistematik (beta) dengan menggunakan market 

model (Hartono, 2003) dengan menggunakan slope regresi antara return perusahaan dan 

return pasar pada tahun t. 

Rit= α + β  Rmt+ εit 

Keterangan : 

Rit = Return perusahaan i tahun t 

Rmt = Return pasar pada tahun t 

2) Struktur Modal (SM) 

Variabel ini sesuai dengan Dhaliwal, dkk (1991) yang menunjukkan bahwa ERC 

akan rendah jika perusahaan mempunyai leverage yang tinggi. 

Levit =
TUit

TEit
 

Keterangan : 

TUit = Total utang perusahaan i pada tahun t 

TEit = Total ekuitas perusahaan i pada tahun t 
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3) Kualitas Laba (KL) 

Persistensi merupakan proksi dari kualitas laba yang akan diukur dari slope 

regresi atas perbedaan laba saat ini dengan laba sebelumnya (Chandrarin, 2003) 

Xit = α + β Xit−1 + 𝜀I 

Keterangan : 

Xit = Laba perusahaan i tahun t 

Xit−1 = Laba perusahaan i tahun t-1 

4) Kesempatan Bertumbuh (MB) 

Variabel ini diukur dari market to book value ratio masing-masing perusahaan 

pada periode akhir periode laporan keuangan (Jaswadi, 2003), dengan rumus: 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡  = Nilai Pasar Ekuitas𝑖𝑡
Nilai Buku Ekuitas𝑖𝑡

 

5) Ukuran Perusahaan (UP) 

Penelitian ini menggunakan nilai pasar ekuitas sebagai proksi ukuran perusahaan 

(Collins dan Kothari; Easton dan Zmijewski dalam Palupi, 2006). Nilai pasar ekuitas 

suatu perusahaan pada tahun tertentu dihitung dengan mengalikan harga saham 

perusahaan dengan jumlah saham beredar pada akhir tahun. 

Ukuran perusahaan merupakan proksi dari keinformatifan harga. Perusahaan 

besar dianggap memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil. 

Konsekuensinya semakin informatif harga saham maka semakin kecil pula muatan 

informasi earnings sekarang. Size pada penelitian ini diperoleh dari nilai penyesuaian 

(adjusted) dari Total Asset masing-masing perusahaan pada tahun t yang terdapat dalam 

ICMD 2009-2011. 
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6) Corporate Social Responsibility Index (CSRI) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan pada laporan tahunan perusahaan yang diukur dengan Corporate 

Social Responsibility Index (CSRI). Mengacu pada penelitian Hanifa dkk, (2005), maka 

pengukuran variabel CSRI menggunakan content analysis yang mengukur variety dari 

CSRI. 

Instrumen pengukuran CSRI yang akan digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan instrumen yang digunakan pada GRI Indicators (2000-2006), yang 

mengelompokkan informasi CSR ke dalam kategori: Ekonomi (9 Item), Lingkungan (30 

Item), Tenaga kerja (14 Item), HAM (9 Item), Sosial (8 Item), dan Produk (9 Item). 

Pendekatan untuk menghitung CSRI pada dasarnya menggunakan pendekatan 

dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrument CSR dalam penelitian diberi nilai 1 

jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Haniffa, dkk 2005). Selanjutnya, 

skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap 

perusahaan, rumus penghitungan CSRI adalah sebagai berikut : (Haniffa, dkk 2005). 

CSRI𝑖𝑡 =  ∑𝑋𝑖𝑡

n𝑖𝑡

 

Keterangan : 

CSRIit = CSR Disclosure Index perusahaan i pada tahun t 

nit = Jumlah item untuk perusahaan i pada tahun t, nj ≤ 79 

∑𝑋𝑖𝑡 = Dummy Variable: 1 = jika jumlah item i diungkapkan; 0 = jika item i 

tidak diungkapkan, dengan demikian 0 ≤ CSRIi ≤ 1 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

diperoleh peneliti dari : 

a. Dokumentasi  

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dari 

Indonesian Capital Market Directory 2010 yang dikeluarkan oleh BEI, yang 

memuat laporan keuangan tahunan dari setiap emiten, dan laporan tahunan 

emiten, yang diperoleh dari situs resmi BEI (http://www.idx.go.id). Data risiko 

sistematik, struktur modal, kualitas laba, kesempatan bertumbuh, ukuran 

perusahaan diperoleh dari laporan tahunan dan ICMD 2010. Data indeks 

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan diperoleh dari laporan tahunan 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Untuk memperoleh indeks ungkapan sukarela, 

peneiliti mengamati dan menilai setiap item pengungkapan sukarela dalam 

laporan tahunan. Data yang digunakan merupakan gabungan data antar 

perusahaan manufaktur (cross section) dan data antar waktu (time series), yang 

disebut juga dengan pooling data. 

b. Studi Pustaka  

Metode studi pustaka dilakukan dengan menggunakan berbagai literatur yang 

berhubungan dengan penelitian yaitu literatur tentang pasar modal. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendukung pembahasan masal yang diteliti dan memperoleh 

pemahaman secara teoritis. Dalam hal ini diperlukan dasar teori yang kuat agar 

hasil penelitian dapat bermanfaat bagi semua kalangan. 
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3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Eviews untuk aspek kuantitatif 

dan Microsoft Excel, untuk menghitung total skoring indikator-indikator kinerja 

ekonomi, sosial dan lingkungan. Dan membuat grafik sebagai ringkasannya. Sedangkan 

untuk mengetahui pengungkapan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan, penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif. Agar dapat diperoleh gambaran secara rinci baik 

kualitatif maupun kuantitatif mengenai pengungkapan Sustainability Reporting 

masingmasing perusahaan. Untuk mengukur pengungkapan Sustainability Reporting 

perusahaan yaitu dengan mengacu GRI G3 (Third Generation) Guideliness. 

3.4.2. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.2.1.Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif membahas cara – cara pengumpulan data, penyederhanaan 

angka–angka pengamatan yang diperoleh (meringkas dan menyajikan), serta melakukan 

pengukuran pemusatan dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih 

menarik, berguna dan lebih mudah dipahami. Penyajian data pada statistik deskriptif 

biasanya dilakukan dengan membuat tabulasi, penyajian dalam bentuk grafik, diagram 

atau dengan menyajikan karakteristik dari ukuran pemusatan dan keragamannya (J. 

Supranto, 1994). 

Analisis Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari 

suatu data yang dinilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maximum, minimum, 

sum, range, kurtosis, dan skewnes (kemencengan distribusi) (Gujarati, 2011). Alat yang 
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digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan adalah rata-rata (mean), 

maximum, minimum, dan standar deviasi. 

Dalam penelitian ini variabel – variabel penelitian yaitu koefisien respon laba, 

risiko sistematik, struktur modal, kualitas laba, kesempatan bertumbuh, ukuran 

perusahaan, corporate social responsibility akan dideskripsikan dengan statistik 

minimum, maximum, mean, standard deviation. 

3.4.2.2.Uji Outlier 

Apabila distribusi data pada data penelitian tidak normal, maka salah satu cara 

untuk mengubah distribusi data tidak normal menjadi normal yaitu dengan 

menghilangkan data outlier (data pengganggu) dengan melihat nilai Z skor yang lebih 

besar dari ± 3 (Ghozali, 2009). 

3.4.2.3.Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah populasi data terdistribusi normal 

atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data terdistribusi normal atau mendekati 

normal. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak dalam penelitian 

ini menggunakan Uji Jarque-Bera test (Gujarati, 2011). Apabila p-value Jarque-Bera 

lebih besar dari α = 5% berarti dapat ditarik kesimpulan H0 tidak dapat ditolak yang 

artinya data terdistribusi normal.  

Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi 

dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect (Widarjono, 

2007). Metode common effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel yaitu dengan mengkombinasikan data time series dan cross 

section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar 
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waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) 

untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi common 

effect. Dalam pendekatan common effect tidak memperhatikan dimensi individu maupun 

waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun 

waktu (Widarjono, 2007). 

Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini 

didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar 

waktu (time invariant). Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan bahwa 

koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2007). 

Dimasukkannya variabel dummy di dalam model fixed effect bertujuan untuk 

mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, hal ini juga 

membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada 

akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan 

variabel gangguan (error terms) dikenal sebagai metode random effect. Didalam model 

ini, variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu 

dalam mengestimasi data panel (Widarjono, 2007).  

Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2. Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan model common effect 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) tanpa 

variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan 
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apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep 

berbeda antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F 

statistik. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section 

F lebih besar dari 0,05, maka terima Ho yang artinya menggunakan model common 

effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Chow saja namun apabila 

hasilnya menolak Ho maka selanjutnya melakukan uji Hausman. 

3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Hausman (Random Effect  atau Fixed effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan model random effect 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah penggunaan 

model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa 

Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan Generalized 

Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak 

alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji hipotesis 

nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa 

dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila Chi Square hitung lebih 

kecil dari Chi Square tabel, maka Ho diterima yang artinya menggunakan model random 

effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Hausman saja. 

3.4.2.4.Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilan estimator linear yang baik. Model disebut sebagai model 

yang ideal atau menghasilkan estimator linier yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator 
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/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non 

multikolinearitas, non autokorelasi, dan non heteroskedastisitas (Gujarati, 2011). 

3.4.2.4.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas menunjukkan apakah terdapat hubungan (korelasi) yang 

sempurna atau mendekati sempurna antar variabel bebas yang terdapat dalam model. 

Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dari koefisien korelasi masing-

masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi di antara masing-masing variabel bebas 

lebih besar dari 0.8 maka terjadi multikolinearitas (Winarno, 2011). 

3.4.2.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Gujarati, 

2011). Salah satu cara mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan 

menggunakan uji White. Pada dasarnya uji white dilakukan dengan meregresi residual 

kuadrat dengan variabel independen, variabel independen kuadrat, dan perkalian 

(interaksi) variabel independen. Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Squares 

lebih besar dari α = 5%, maka H0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada 

heterokedastisitas. 

3.4.2.4.3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel 

gangguan yang lain. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi 

salah satunya dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Ada atau tidaknya 

masalah autokorelasi bisa dilihat pada nilai probabilitas dari Obs*R-square lebih besar 

dari α = 5%, maka H0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada autokorelasi.  
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3.4.2.5.Uji Goodness of Fit 

3.4.2.5.1. Uji signifikansi secara parsial (uji t)  

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan asumsi nilai variabel 

yang lain adalah konstan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas 

(signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar α = 5% atau 

dengan melihat t-hitung. 

Hipotesis dalam penelitian ini secara statistik dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H0 : β ≤ 0  artinya tidak ada pengaruh antara variabel Kualitas Laba (KL), Kesempatan 

Bertumbuh (MB), Ukuran Perusahaan (UP), CSR (CSRI) secara parsial 

terhadap ERC. 

Ha: β > 0 artinya ada pengaruh positif antara variabel Kualitas Laba (KL), Kesempatan 

Bertumbuh (MB), Ukuran Perusahaan (UP), CSR (CSRI) secara parsial 

terhadap ERC. 

H0 : β ≥ 0  artinya tidak ada pengaruh antara variabel Risiko Sistematik (BETA), 

Struktur Modal (SM) secara parsial terhadap ERC. 

Ha: β < 0 artinya ada pengaruh negatif antara variabel Risiko Sistematik (BETA), 

Struktur Modal (SM) secara parsial terhadap ERC. 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variabel terikat (Kuncoro, 

2001). Kriteria pengambilan keputusan untuk uji t satu arah (one-tailed) adalah 

menerima H0 jika t hitung < t tabel dan menolak H0 jika t hitung > t tabel. Dalam pengujian 
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hipotesis melalui uji t tingkat kesalahan yang digunakan peneliti adalah 5% atu 0,05 pada 

taraf signifikansi 95%. 

3.4.2.5.2. Uji signifikansi secara simultan (uji F)  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan bahwa apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Dengan demikian, uji ini 

dilakukan untuk melihat fit atau tidaknya model regresi. Hipotesis nol (H0) yang hendak 

diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau : 

H0 : β = 0,  

 

 

Tidak ada pengaruh signifikansi Risiko Sistematik 

(BETA), Struktur Modal (SM), Kualitas Laba (KL), 

Kesempatan Bertumbuh (MB), Ukuran Perusahaan 

(UP), CSR (CSRI) secara parsial terhadap ERC.

H0 : β ≠ 0,  

 

Ada pengaruh 

signifikansi Risiko 

Sistematik (BETA), Struktur Modal (SM), Kualitas Laba 

(KL), Kesempatan Bertumbuh (MB), Ukuran 

Perusahaan (UP), CSR (CSRI) secara parsial terhadap 

ERC.

 

Kriteria pengujian :  

a. Taraf nyata/signifikansi α = 0,05.  

b. Jika t hitung > t tabel Ha diterima.  

c. Jika t hitung < t tabel Ha ditolak.  
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3.4.2.5.3. Koefisien Determinasi (R²)  

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variabel 

dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai Adjusted R-squared yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variabel dependen (Gujarati, 2011). 

3.4.2.5.4. Analisis Regresi Berganda 

Sugiyono (2004) menjelaskan Analisi regresi berganda digunakan oleh peneliti bila 

peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen 

(kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi 

(dinaik turunkan nilainya).  

Dalam penelitian ini analisis berganda yang digunakan dapat dilihat dengan metode 

sebagai berikut :  

ERCit = 𝛼 + 𝛽1 BETAit + 𝛽2 SMit+ 𝛽3 KLit+ 𝛽4 MBit+ 𝛽5 UPit+ â6 CSRIit 

Keterangan :  

𝛼 = Konstanta  

BETAit = Risiko Sistematik  

SMit = Struktur Modal 

KLit = Kualitas Laba 

MBit = Kesempatan Bertumbuh 

UPit = Ukuran Perusahaan 

CSRIit = CSR Index
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu perusahaan yang termasuk dalam 

sub sektor consumer goods dan tobacco manufactures yang terdaftar di BEI periode 

2008-2010. Penelitian ini menggunakan analisa studi statistik deskriptif dengan analisis 

regresi berganda. Untuk mengetahui pengaruh fakor yang mempengaruhi ERC ini 

dilakukan regresi berganda dengan menggunakan metode panel data yang 

menggabungkan antara data cross section yaitu data 20 perusahaan manufaktur dengan 

data time series yaitu data tahunan dari tahun 2008 hingga 2010. Fixed Effect Method 

yang digunakan dalam metode panel data ini dipilih karena dapat menjelaskan 

dinamisasi antar individu (cross) dan waktu (Time). 

Dari seluruh sub sektor yang terkait dengan industri manufaktur menurut ICMD, 

maka penulis memfokuskan obyek penelitian ini pada perusahan yang termasuk dalam 

sub sektor consumer goods dan tobacco manufactures. Hal ini didasari pada data dan 

informasi yang mengacu bahwa sektor manufakturlah yang memberikan kontribusi 

positif terhadap pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia. Dari industri 

tersebut telah dianalisa bahwa sub sektor yang memberikan sumbangan tertinggi terdapat 

pada consumer goods dan tobacco manufactures. Dengan demikian, dari kedua sub 

sektor tersebut dipilih 20 perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan 

peneliti (lihat lampiran 1) sebagai sampel dalam penelitian. Proses pemilihan sampel 

disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Jumlah Populasi manufaktur di BEI 222 
dikeluarkan karena: 

 perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori sub sektor consumer 
goods dan tobacco manufactures (195) 

perusahaan yang tidak berturut-turut listing di BEI tahun 2008-2010 (7) 

Jumlah sampel akhir yang digunakan 20 
   Sumber: data diolah 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan interpretasi atas hasil 

yang diperoleh dari output atas pengolahan data dengan menggunakan EViews 6. Selain 

itu pula, dalam penelitian ini juga membandingkan antara hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini dengan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya. 

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam pemilihan sampel, dari 222 

perusahaan sebagai populasi didapat 20 perusahaan untuk periode tahun 2008, 2009 dan 

2010 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini (lampiran 1). Adapun tabel statistik 

deskriptif yang meringkaskan nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi. 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat 

gambaran atas data yang digunakan. Secara ringkas hasil analisis statistik deskriptif 

disajikan dalam tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 

Analisis Statistik Deskriptif 

  Mean Maximum Minimum Std. 
Deviasi Observations 

ERC 0.016618 0.49312 -0.538376 0.180085 43 
BETA 0.522206 2.661509 -1.278719 0.976649 43 

SM 1.552791 8.44 0.27 1.448405 43 
KL 0.435601 4.097151 -3.64921 1.32835 43 
MB 21.20352 253.2877 0.137226 48.74271 43 
UP 0.658031 4.42992 0.01475 1.03706 43 

CSRI 0.139829 0.278481 0.088608 0.054055 43 
 Sumber: data diolah 

Tampilan tabel 4.3 menggambarkan statistik deskriptif variabel. Nilai mean ERC 

yaitu sebesar 0,016618 dan PT. Gudang Garam Tbk memiliki nilai minimum sebesar -

0,538376, sedangkan PT. Fast Food Indonesia Tbk tahun 2009 memiliki nilai maksimum 

sebesar 0,493120. Nilai standar deviasi ERC hasil penelitian ini adalah 0,180085. 

Artinya semakin permanen perubahan laba dari waktu ke waktu maka semakin tinggi 

koefisisen laba karena kondisi ini menunjukkan bahwa laba yang diperoleh perusahaan 

meningkat terus menerus. Nilai rata – rata ERC menunjukkan bahwa informasi laba 

direspon positif oleh pasar, hal ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan 

ekonomi para pelaku bisnis membutuhkan informasi laba tentang kondisi dan kinerja 

keuangan perusahaan.  

Selanjutnya untuk variabel independen yaitu risiko sistematik menunjukkan 

risiko surat berharga yang tidak dapat didiversifikasi (dihindarkan), disebut juga dengan 

risiko pasar. Nilai terendah dari risiko sistematik diperoleh sebesar -1.278719 yaitu pada 

PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk tahun 2008. Artinya perusahaan mampu menekan sekecil-

kecilnya risiko yang tidak dapat dihindari dari surat berharganya. Nilai tertinggi 

diperoleh PT. Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2009 sebesar 2.661509. Artinya bahwa 

perusahaan memiliki risiko sistematik tertinggi yang tidak dapat dihindari dari surat 
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berharganya sebesar 2,6. Nilai rata-rata risiko sistematik adalah sebesar 0,522206 artinya 

rata-rata perusahaan pada sampel memiliki nilai risiko sistematik sebesar 0,52 sedangkan 

standar deviasi sebesar 0.976649. Hal ini menunjukkan semakin tinggi risiko suatu 

perusahaan maka semakin rendah reaksi investor terhadap laba kejutan maka ERC akan 

semakin rendah. Hal ini terjadi karena investor melihat bahwa laba merupakan indikator 

earnings power dan returns di masa mendatang. 

Struktur modal menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh modal didalam 

menjalankan aktivitas perusahaan apakah dari modal atau ekuitas. Struktur modal disini 

asumsinya bahwa perusahaan memilih hutang dalam membiayai aktivitasnya. Nilai 

terendah dari struktur modal adalah 0.27 pada perusahaan PT. Delta Djakarta Tbk tahun 

2009 artinya bahwa perusahaan tersebut memiliki struktur modal dari hutangnya sedikit 

dibandingkan dengan perusahaan lain pada sampel. Nilai tertinggi struktur modal adalah 

8.44 yang PT. Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2009 artinya bahwa perusahaan yang 

memiliki hutang tertinggi dalam pembiayaan aktivitas perusahaan adalah sebesar 8.44. 

Dan rata-rata pembiayaan dari hutang pada perusahaan yang terdapat di BEI sebesar 

1.552791. Nilai standar deviasi sebesar 1.448405. Nilai standar deviasi lebih kecil dari 

rata-rata yang menunjukkan bahwa tidak terdapat outlier. 

Persistensi laba yang merupakan proksi kualitas laba menunjukkan bagaimana 

kemampuan perusahaan untuk mempertahankan laba atau meningkatkan laba. Nilai 

kualitas laba terendah sebesar -3.64921, artinya perusahaan yang mempunyai 

kemampuan mempertahankan laba terendah bernilai -3.64 yang dimiliki oleh perusahaan 

PT. Akasha Wira International Tbk tahun 2008, sedangkan nilai tertinggi 4.097151 yaitu 

yang mampu mempertahankan laba diperoleh perusahaan PT. HM Sampoerna Tbk tahun 

2009, artinya bahwa perusahaan tersebut mampu mempertahankan laba paling lama 
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ataupun meningkatkan labanya setiap periodenya dan nilai rata-rata yang perusahaan di 

BEI yang mampu mempertahankan laba sebesar 0.435601 sedangkan nilai standar 

deviasi kualitas laba adalah sebesar 1.328350. Hal ini mengindikasikan semakin 

persisten perubahan laba dari waktu ke waktu maka semakin tinggi koefisisen laba 

karena kondisi ini menunjukkan bahwa laba yang diperoleh perusahaan meningkat terus 

menerus. 

Variabel independen selanjutnya adalah kesempatan bertumbuh. Kesempatan 

bertumbuh merupakan prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan yang diukur dari 

perbandingan antara nilai buku ekuitas dengan nilai pasar ekuitas. Nilai terendah pada 

kesempatan bertumbuh ini adalah sebesar 0.137226 yang dimiliki oleh PT Sierad 

Produce Tbk tahun 2009. Artinya perusahaan memiliki kesempatan bertumbuh paling 

rendah sebesar 0.13. sedangkan nilai tertinggi dari kesempatan bertumbuh perusahaan 

BEI sebesar 253,2877 yang diperoleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2010 PT. 

Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2010 artinya bahwa perusahaan memiliki nilai 

tertinggi didalam kesempatan bertumbuh sebesar 253,28. Nilai rata-rata dari kesempatan 

bertumbuh adalah sebesar 21,20352. Artinya rata-rata perusahaan sampel memiliki 

kesempatan bertumbuh sebesar 21,2. sedangkan nilai standar deviasi kesempatan 

bertumbuh sebesar 48.74271. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki 

kesempatan bertumbuh yang lebih besar akan memiliki ERC tinggi. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa semakin besar kesempatan bertumbuh perusahaan maka semakin 

tinggi kesempatan perusahaan mendapatkan atau menambah laba yang diperoleh 

perusahaan pada masa mendatang. Perusahaan yang terus-menerus tumbuh, dengan 

mudah menarik modal, dan ini merupakan sumber pertumbuhan. Informasi laba pada 

perusahaan-perusahaan ini akan direspon positif oleh pemodal. 
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Ukuran perusahaan menunjukkan suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan diukur dari total aktiva. Pada penelitian ini nilai terendah dari ukuran 

perusahaan adalah sebesar 0.01475 yang diperoleh PT. Pioneerindo Gourmet 

International Tbk tahun 2009. Artinya bahwa perusahaan memiliki aset terendah yang 

mengukur ukuran perusahaan sebesar 0,01475, sedangkan yang memperoleh nilai 

tertinggi adalah PT Gudang Garam Tbk tahun 2009 sebesar 4.42992 artinya aset paling 

besar pada perusahaan sampel yang mengukur ukuran perusahaan adalah sebesar 4,42. 

Nilai mean untuk ukuran perusahaan diperoleh sebesar 0.658031, artinya rata-rata 

perusahaan sampel memiliki ukuran perusahaan yang diukur dari total aktiva sebesar 

0.65 nilai standar deviasi dari hasil penelitian ini untuk ukuran perusahaan sebesar 

1.03706. Hal ini menunjukkan Ukuran perusahaan merupakan proksi dari keinformatifan 

harga. Perusahaan besar dianggap memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan 

perusahaan kecil. Konsekuensinya semakin informatif harga saham maka semakin kecil 

pula muatan informasi laba sekarang. Semakin banyak ketersediaan sumber informasi 

pada perusahaan-perusahaan besar, akan meningkatkan ERC dalam jangka panjang. 

Informasi yang tersedia sepanjang tahun pada perusahaan besar memungkinkan pelaku 

pasar untuk menginterpretasikan informasi yang terdapat pada laporan keuangan dengan 

lebih sempurna, sehingga dapat memprediksi arus kas dengan lebih akurat dan 

menurunkan ketidakpastian. 

Corporate Social Responsibility menunjukkan pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan sebagai dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan 

lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaaat kepada 

masyarakat dan lingkungan hidupnya. Untuk variabel CSR Index diukur dengan 

menggunakan 79 item indikator GRI (Global Reporting Inisiatif). Nilai terendah pada 
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pengungkapan CSR diperoleh PT Davomas Abadi Tbk tahun 2008 yaitu sebesar 

0.088608 artinya CSR yang paling rendah diungkapkan pada perusahaan BEI sebesar 

0.088608. CSR untuk penelitian ini PT Gudang Garam Tbk tahun 2009 memperoleh 

nilai tertinggi sebesar 0.278481. Artinya perusahaan belum mengungkapkan secara 

penuh CSR dan belum mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 1. Nilai mean untuk CSR 

adalah sebesar 0.139829 artinya rata-rata perusahaan sampel mengungkapkan CSR 

sebesar 0.139829. Nilai standar deviasi sebesar 0.054055. Standar deviasi lebih kecil dari 

rata-rata yang menunjukkan bahwa tidak terdapat outlier. 

4.2.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah populasi data terdistribusi normal 

atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data terdistribusi normal atau mendekati 

normal. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak dalam penelitian 

ini menggunakan Uji Jarque-Bera test. Apabila p-value Jarque-Bera lebih besar dari α = 

5% berarti dapat ditarik kesimpulan H0 tidak dapat ditolak yang artinya data terdistribusi 

normal.  

Dari hasil pengolahan data uji normalitas pada tabel 4.4 p-value Jarque-Bera 

adalah 0,348272 yang lebih besar dari α = 5% (0.05). Artinya nilai residual dari regresi 

data terdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan H0 tidak dapat ditolak yang berarti data 

terdistribusi normal dengan tingkat keyakinan 95%. 

4.2.3. Penentuan Model Regresi Data Panel 

Data panel merupakan gabungan antara data time series dan cross section. Untuk 

menentukan model regresi data panel, maka sebelumnya perlu dilakukan beberapa 

langkah. Pertama-tama data diuji dengan estimasi fixed, kemudian dilakukan uji Chow 
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untuk memilih model regresi antara model pooled least square atau model fixed effect. 

Jika tidak lolos uji Chow maka kemudian dilanjutkan dengan estimasi random dan uji 

Hausman untuk memilih model regresi antara model fixed effect atau model random 

effect. Berikut ini merupakan hasil penentuan model pada setiap keadaan perusahaan. 

Dilihat dari nilai probability cross-section F sebesar 1.0000 lebih besar dari 

tingkat signifikansi α = 5% (0.05). Kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak yang artinya 

pengujian pada perusahaan menggunakan model pooled least square (PLS).  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

Effect test Statistic d.f. Prob. 
Cross-section F -0.6839 (18,18) 1.0000 

   Sumber: data diolah 

Perusahaan menggunakan model pooled least square (PLS), artinya 

mengestimasi data panel dengan metode fixed effect dengan menggabungkan (pooled) 

seluruh data time series dan cross-section (Ajija, 2011). Metode fixed effect dalam 

penelitian ini adalah fixed effect berganda artinya model regresi majemuk yang terdiri 

atas lebih dari satu variabel independen. Sehingga untuk menghasilkan estimasi regresi 

linear yang baik perlu dilakukan BLUE atau uji asumsi klasik. (Gujarati, 2011). 

4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilan estimator linear yang baik. Model disebut sebagai model 

yang ideal atau menghasilkan estimator linier yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator 

/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non 

multikolinearitas, non autokorelasi, dan non heteroskedastisitas. 
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4.2.4.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas menunjukkan apakah terdapat hubungan (korelasi) yang 

sempurna atau mendekati sempurna antar variabel bebas yang terdapat dalam model. 

Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dari koefisien korelasi masing-

masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi di antara masing-masing variabel bebas 

lebih besar dari 0.8 maka terjadi multikolinearitas (Dyah, 2011). 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.6 hasil nilai koefisien 

korelasi antar variabel bebas kurang dari 0.80. Maka diduga data terbebas dari masalah 

multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada korelasi antar variabel BETA, 

SM, KL, MB, UP, dan CSRI yaitu tidak ada hubungan linier antar variabel independen 

dalam model regresi. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 BETA SM KL MB UP CSRI 
BETA 1.000000 0.081314 0.353488 0.211319 -0.118936 -0.102731 

SM 0.081314 1.000000 0.173710 0.248827 -0.205978 -0.187335 
KL 0.353488 0.173710 1.000000 0.205183 -0.301706 -0.183796 
MB 0.211319 0.248827 0.205183 1.000000 0.107587 0.080883 
UP -0.118936 -0.205978 -0.301706 0.107587 1.000000 0.684521 

CSRI -0.102731 -0.187335 -0.183796 0.080883 0.684521 1.000000 
Sumber: data diolah 

 

4.2.4.2. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel 

gangguan yang lain. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi 

salah satunya dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Ada atau tidaknya 

masalah autokorelasi bisa dilihat pada nilai probabilitas dari Obs*R-square lebih besar 

dari α = 5%, maka H0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada autokorelasi.  
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Berdasarkan uji autokorelasi dengan LM test pada tabel 4.7 yang telah diolah 

penulis, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam 

regresi. Hal ini dapat diketahui dari probabilitas Obs*R-Square sebesar 0.9634 yang 

lebih besar dari signifikansi α = 5%. Kesimpulannya H0 ditolak atau tidak ada 

autokorelasi. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

  Sumber: data diolah 

 

4.2.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Gujarati, 

2011). Salah satu cara mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan 

menggunakan uji White. Pada dasarnya uji white dilakukan dengan meregresi residual 

kuadrat dengan variabel independen, variabel independen kuadrat, dan perkalian 

(interaksi) variabel independen. Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Squares 

lebih besar dari α = 5%, maka H0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada 

heterokedastisitas. 

Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji heterokedastisitas dengan uji white dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam regresi. Hal ini diketahui dari 

nilai Probability Chi Squares dari Obs*R-squared sebesar 0.1833 yang lebih besar dari 

F-statistic 0.02951     Prob. F(2,34) 0.971
Obs*R-squared 0.0745     Prob. Chi-Square(2) 0.9634

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
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tingkat signifikansi α = 5%. Kesimpulan H0 tidak dapat ditolak atau tidak terdapat 

heterokedastisitas. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

  Sumber: data diolah 

Secara keseluruhan dari penelitian diatas sudah memenuhi asumsi klasik. Maka 

penelitian tersebut dapat dikatakan yang ideal atau menghasilkan estimator linier yang 

terbaik (Best Linier Unbias Estimator /BLUE). BLUE merupakan kriteria bahwa 

penelitian sudah memenuhi persyaratan non multikolinearitas, non heteroskedastisitas, 

non autokorelasi, dan data terdistribusi normal. Sehingga penelitian ini bisa dikatakan 

menghasilkan BLUE. 

4.2.5. Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan linier antara 

dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing 

berhubungan positif atau negatif. 

  

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.94     Prob. F(27,15) 0.0902
Obs*R-squared 33.4274     Prob. Chi-Square(27) 0.1833

Scaled explained SS 24.0114     Prob. Chi-Square(27) 0.6297
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Tabel 4.7 

Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda 

 

ERC = -0.091125 + 0.063526*BETA - 0.017894*SM + 0.045723*KL - 5.86E-05*MB -

0.063430*UP + 0.941732*CSRI 

Sumber: data diolah 
 

Berdasarkan hasil regresi metode fixed effect pada tabel 4.7 dapat diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Berdasarkan persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar -0.091125 artinya jika variabel risiko sistematik 

(BETA), struktur modal (SM), kualitas laba (KL), kesempatan bertumbuh (MB), 

ukuran perusahaan (UP), CSR Index (CSRI), dan ERC bernilai konstan, maka 

respon investor akan informasi laba perusahaan manufaktur sub sektor consumer 

goods dan tobacco manufactures tahun 2008-2010 akan turun sebesar 0.091125 

satuan. Artinya, nilai konstanta ERC mempunyai pengaruh sebesar 9,11% ini 

berarti respon laba negatif, namun nilainya kecil bila tidak ada pengaruh dari 

kelima variabel independen tersebut. Dalam keadaan konstan risiko sistematik, 

kualitas laba, dan CSR Index berkorelasi positif dengan respon investor. Namun, 

Variable Prediksi Arah Coefficient Std. Error t-Statistic
C -0.091125 0.084588 -1.07729 0.2885
BETA - 0.063526 0.028802 2.20565 0.0339*
SM - -0.017894 0.014753 -1.21289 0.2331
KL + 0.045723 0.021905 2.08731 0.044*
MB + -0.000059 0.000535 -0.10950 0.9134
UP + -0.063430 0.029815 -2.12746 0.0403*
CSRI + 0.941732 0.641560 1.46788 0.1508
* signifikan pada α = 5%

Adjusted R-square = 0.3567
F-stat = 4.8814
R2 = 0.4486

Prob.  

ANALISIS FAKTOR..., ABRAR ABADI SURYA, Ak.-IBS, 2012



82 
 

struktur modal, kesempatan bertumbuh, dan ukuran perusahaan berkorelasi 

negatif dengan respon investor.  

b. Nilai koefisien regresi risiko sistematik sebesar 0.063526 artinya dengan 

menganggap variabel struktur modal (SM), kualitas laba (KL), kesempatan 

bertumbuh (MB), ukuran perusahaan (UP), CSR Index (CSRI) adalah tetap 

(konstan) maka bila risiko sistematik (BETA) naik satu Rp.1 yang akan 

meningkatkan nilai ERC sebesar 6,3%. Artinya, investasi yang dilakukan investor 

pada perusahaan selalu menggunakan dana jangka panjang untuk menghadapi 

resiko sistematik ini.  

c. Nilai koefisien regresi struktur modal sebesar -0.017894 artinya dengan 

menganggap variabel risiko sistematik (BETA), kualitas laba (KL), kesempatan 

bertumbuh (MB), ukuran perusahaan (UP), CSR Index (CSRI) adalah tetap 

(konstan) maka bila struktur modal (SM) naik satu Rp.1 yang akan menurunkan 

nilai ERC sebesar 1,7%. Artinya, perusahaan yang menggunakan struktur modal 

dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari pada biaya asset 

dan sumber dananya, dengan demikian belum meningkatkan keuntungan 

pemegang saham. 

d. Nilai koefisien regresi kualitas laba sebesar 0.045723 artinya dengan 

menganggap variabel risiko sistematik (BETA), struktur modal (SM), 

kesempatan bertumbuh (MB), ukuran perusahaan (UP), CSR Index (CSRI) 

adalah tetap (konstan) maka bila kualitas laba (KL) naik satu Rp.1 yang akan 

menurunkan nilai ERC sebesar 4,5%. Artinya, jika hasil kualitas laba positif 

maka investor akan tidak menarik return atau investasinya dari perusahaan 

tersebut.  
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e. Nilai koefisien regresi kesempatan bertumbuh sebesar -5.86E-05 artinya dengan 

menganggap variabel risiko sistematik (BETA), struktur modal (SM), kualitas 

laba (KL), ukuran perusahaan (UP), CSR Index (CSRI) adalah tetap (konstan) 

maka bila kesempatan bertumbuh (MB) naik satu Rp.1 yang akan menurunkan 

nilai ERC sebesar 58,6%. Artinya, perusahaan yang memiliki kesempatan 

bertumbuh negatif atau rendah maka kurang memberikan memberikan manfaat 

dimasa mendatang bagi investor sehingga kesempatan investasi pada periode 

berikutnya semakin kecil. 

f. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar -0.063430 artinya dengan 

menganggap variabel risiko sistematik (BETA), struktur modal (SM), kualitas 

laba (KL), kesempatan bertumbuh (MB), CSR Index (CSRI) adalah tetap 

(konstan) maka bila ukuran perusahaan (UP) naik satu 1 satuan yang akan 

menurunkan nilai ERC sebesar 6,3%. Artinya, perusahaan memilki total aktiva 

yang rendah maka perusahaan tersebut kurang mendapatkan informasi dari 

berbagai sumber, investor tidak akan menanamkan dananya pada perusahaan 

tersebut. 

g. Nilai koefisien regresi CSR Index sebesar 0.941732 artinya dengan menganggap 

variabel risiko sistematik (BETA), struktur modal (SM), kualitas laba (KL), 

ukuran perusahaan (UP), kesempatan bertumbuh (MB) adalah tetap (konstan) 

maka bila CSR Index (CSRI) naik satu 1 satuan yang akan menurunkan nilai 

ERC sebesar 9,4%. Artinya, variabel CSRI mampu memperkecil pengaruh 

earnings terhadap return atau dengan kata lain adanya informasi CSR, nilai 

relevansi laba menurun. 
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4.2.6. Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1.Uji-F 

Uji-f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan 

dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi 

dengan signifikansi sebesar α = 5%.  

Berdasarkan hasil pada tabel 4.22 diperoleh nilai F-hitung sebesar 4.881399 lebih 

besar dari F-tabel. Sedangkan probability (F-statistic) sebesar 0.000966 lebih kecil dari α 

= 5%. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak yang berarti risiko sistematik, struktur modal, 

kualitas laba, kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan, dan CSR Index secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ERC. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji-F 

 

 

 

 

        Sumber: data diolah 

 

4.2.6.2.Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi 

variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. 

Pada tabel 4.8 nilai Adjusted R-squared sebesar 0.3567 atau 35.67%. Artinya 

bahwa 35.67% variabel ERC dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas dalam 

R-squared 0.4486 
Adjusted R-squared 0.3567 

F-statistic 4.881399 
Prob(F-statistic) 0.000966 
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persamaan regresi. Sedangkan sisanya sebesar 64.33% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

di luar persamaan. 

4.2.6.3.Uji-t 

4.2.6.3.1. Hasil Uji Hipotesis 1 

H1 : Risiko sistematik berpengaruh negatif terhadap ERC 

Hasil pengujian pengaruh risiko sistematik terhadap ERC menggunakan uji t, 

diperoleh nilai t
hitung 

2,205 > t
tabel 

0,0911 dan tingkat signifikan pada level 0,0339 (kurang 

dari 5%), maka keputusannya adalah menerima H
0 

dan H
1 

ditolak. Hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan hipotesis diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

risiko sistematik tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap ERC.  

4.2.6.3.2. Hasil Uji Hipotesis 2 

H2 : Struktur modal berpengaruh negatif terhadap ERC  

Hasil pengujian pengaruh variabel struktur modal terhadap terhadap ERC dengan 

menggunakan uji t, diperoleh nilai t
hitung 

-1.212888 < t
tabel 

0,0911 dan tingkat signifikan 

pada level 0.2331 (lebih dari 5%), maka keputusannya adalah menerima H
0 

dan H
1 

ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hipotesis ditolak. Hasil ini menunjukkan 

bahwa struktur modal tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap ERC perusahaan..  

4.2.6.3.3. Hasil Uji Hipotesis 3 

H3 : Kualitas laba berpengaruh positif terhadap ERC  

Hasil pengujian kualitas laba terhadap ERC diperoleh dari nilai t
hitung 

2.087314 > 

t
tabel 

0,0911 dan tingkat signifikan pada level 0.0440 (kurang dari 5%), maka 
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keputusannya adalah menerima H
1 

dan H
0 

ditolak. Hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa persistensi laba 

berpengaruh positif signifikan terhadap ERC perusahaan. 

4.2.6.3.4. Hasil Uji Hipotesis 4 

H4 : Kesempatan bertumbuh berpengaruh positif terhadap ERC  

Hasil pengujian pengaruh kesempatan bertumbuh terhadap ERC diperoleh nilai 

t
hitung 

-0.109503 < t
tabel 

0,0911 dan tingkat signifikan 0.9134 (lebih dari 5%), maka 

keputusannya adalah menerima H
0 

dan H
1
ditolak. Hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan hipotesis ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kesempatan bertumbuh 

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ERC.  

4.2.6.3.5. Hasil Uji Hipotesis 5 

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ERC 

Hasil pengujian pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap ERC dengan 

menggunakan uji t, diperoleh nilai t
hitung 

-2.127461 < t
tabel 

0,0911 dan tingkat signifikan 

0.0403 < 0,05, maka keputusannya adalah menerima H
0 

dan H
1 

ditolak. Hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ERC 

4.2.6.3.6. Hasil Uji Hipotesis 6 

H6 : CSR berpengaruh positif terhadap ERC 

Variabel terakhir yang mempengaruhi ERC yaitu CSR. Hasil pengujian pengaruh 

variabel terhadap CSR dengan menggunakan uji t, diperoleh nilai t
hitung 

1.467877 > t
tabel 
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0,0911 dan tingkat signifikan pada level 0.1508 (lebih dari 5%)., maka keputusannya 

adalah menerima H
0 

dan H
1
ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hipotesis 

ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap ERC. 

4.2.6.4. Pembahasan dan Implikasi Manajerial 

4.2.6.4.1. Pengaruh risiko sistematik terhadap ERC 

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh negatif yang signifikan 

antara risiko sistematik terhadap ERC. Ini terbukti dengan t-hitung 2.205652 dan tingkat 

signifikansi sebesar 0.0339. Hal ini ditunjukkan hasil perhitungan sig t < 0,05. Risiko 

sistematik merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa risiko sistematik berpengaruh positif signifikan 

terhadap ERC. Investor merepon bahwa semakin tinggi risiko suatu perusahaan maka 

semakin tinggi return yang akan diterima oleh investor. Sehingga semakin tinggi risiko 

sistematik suatu perusahaan maka semakin tinggi respon investor terhadap tingkat laba 

yang tinggi dimasa mendatang dan ERC juga akan semakin tinggi.  Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Palupi (2006) risiko sistematik berpengaruh positif signifikan 

terhadap ERC. 

4.2.6.4.2. Pengaruh struktur modal terhadap ERC 

Pengaruh struktur modal terhadap ERC tidak signifikan dan tidak terbukti dalam 

penelitian ini. Hasil t-hitung sebesar -1.212888 dan tingkat signifikansi sebesar 0.2331. 

Hal ini ditunjukkan hasil perhitungan sig t > 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC. Struktur modal 

menunjukkan bahwa perusahaan banyak menggunakan hutang dalam pembiayaan 
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perusahaan. Apabila perusahaan banyak menggunakan hutang maka terdapat biaya tetap 

berupa pokok dan bunga untuk melunasi. Struktur modal yang berasal dari kewajiban 

tersebut lebih besar menghasilkan pendapatan dari biaya tetapnya maka dapat 

meningkatkan keuntungan, sebaliknya apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang 

lebih rendah dari biaya tetapnya maka akan menurunkan keuntungan pemegang saham. 

Perusahaan dengan struktur modal yang tinggi di respon rendah oleh investor maka ERC 

juga semakin rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Chandrarin (2003) yang menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ERC. 

4.2.6.4.3. Pengaruh kualitas laba terhadap ERC 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas laba terhadap ERC ini terbukti 

dengan t-hitung 2.087314 dan tingkat signifikansi sebesar 0.0440. Hal ini ditunjukkan 

hasil perhitungan sig t < 0,05. Bagi investor, perusahaan yang mampu mempertahankan 

jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang akan lebih di respon oleh 

investor untuk mempredikasi prospek perusahaan ke depan, membantu mengestimasi 

kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, dan menaksir resiko dalam 

investasi, sehingga investor akan lebih merespon perusahaan yang mampu 

mempertahankan laba dari setiap periode. Semakin persisten laba maka semakin tinggi 

respon investor maka ERC juga semakin tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh yaitu Mulyani (2007), yang menunjukkan bahwa persistensi laba 

berpengaruh positif signifikan terhadap ERC. Implikasi dari hasil penelitian ini berarti 

manajer harus me-maintain kualitas laba agar dapat bereaksi positif terhadap 

keinformatifan laba perusahaan. 
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4.2.6.4.4. Pengaruh kesempatan bertumbuh terhadap ERC 

Pengaruh kesempatan bertumbuh terhadap ERC tidak signifikan dan tidak 

terbukti dalam penelitian ini. Hasil t-hitung sebesar -0.109503 dan tingkat signifikansi 

sebesar 0.9134. Hal ini ditunjukkan hasil perhitungan sig t > 0,05. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Palupi (2006) yang menunjukkan bahwa 

kesempatan bertumbuh tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC. Hal ini 

menunjukkan bahwa tujuan investor hanya untuk berinvestasi dalam jangka pendek yaitu 

membeli saham untuk kemudian diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. 

Kesempatan bertumbuh biasanya di amati oleh investor yang mempunyai tujuan untuk 

berinvestasi dalam jangka panjang. Perusahaan dengan kesempatan bertumbuh yang 

tinggi di respon rendah oleh investor maka ERC juga semakin rendah. 

4.2.6.4.5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap ERC 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap ERC.  

Terbukti dalam penelitian ini dengan hasil t-hitung sebesar -2.127461 dan tingkat 

signifikansi sebesar 0.0403. Hal ini ditunjukkan hasil perhitungan sig t > 0,05. Semakin 

besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, investor menganggap bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula perusahaan untuk melakukan 

manipulasi terhadap laporan keuangan. Perusahaan mempunyai tujuan untuk 

memperoleh modal baik dalam pinjaman maupun investasi, sehingga investor lebih 

percaya pada perusahaan kecil yang bertujuan untuk pertumbuhan perusahaannya 

dibandingkan perusahaan yang sudah besar. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan 

di respon negatif oleh investor maka semakin rendah ERC. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Tiolemba dan Ekawati (2008) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ERC. 
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4.2.6.4.6. Pengaruh CSR Index terhadap ERC 

Pengaruh CSR Index terhadap ERC tidak signifikan dan tidak terbukti dalam 

penelitian ini. Hasil t-hitung sebesar 1.467877 dan tingkat signifikansi sebesar 0.1508. 

Hal ini ditunjukkan hasil perhitungan sig t > 0,05. Investor beranggapan bahwa 

perusahaan yang melaksanakan pengungkapan CSR maka perusahaan akan menambah 

biaya atau alokasi dana untuk CSR sehingga profit perusahaan akan berkurang, hal 

tersebut akan berdampak pada return yang akan diterima oleh investor, sehingga investor 

tetap menggunakan informasi laba sebagai harapan laba dimasa mendatang. Sehingga 

semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan maka semakin rendah respon investor 

dan ERC juga akan semakin rendah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab V ini akan 

dikemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

penelitian. Selain itu pula akan dikemukakan saran yang dapat digunakan dalam rangka 

menyempurnakan penelitian selanjutnya. 

5.1. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko sistematik tidak berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ERC. Risiko sistematik berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ERC artinya, jika risiko sistematik semakin meningkat maka 

akan menurunkan ERC.  

2. Pengaruh struktur modal terhadap ERC tidak signifikan dalam penelitian ini. 

Struktur modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ERC artinya 

jika struktur modal semakin meningkat maka akan menurunkan ERC.   

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas laba terhadap ERC. Kualitas 

laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap ERC artinya, jika kualitas laba 

semakin meningkat maka akan meningkatkan ERC.  

4. Pengaruh kesempatan bertumbuh terhadap ERC tidak signifikan dalam penelitian 

ini. Kesempatan bertumbuh berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

ERC artinya jika kesempatan bertumbuh semakin meningkat maka akan 

menurunkan ERC.  
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5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap ERC. 

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ERC 

artinya, jika kualitas laba semakin meningkat maka akan menurunkan ERC.  

6. Pengaruh CSR Index terhadap ERC tidak signifikan dalam penelitian ini. CSR 

Index berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ERC artinya jika CSR 

Index semakin meningkat maka akan meningkatkan ERC. Tingkat signifikan 

pengaruh keseluruhan variabel bebas dalam penelitian ini mewakili signifikansi 

ke 60 sampel perusahaan. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini tidak menguji faktor lain sebesar diluar penelitian yang diduga 

mempengaruhi relevansi nilai data akuntansi seperti sifat laba dan penerapan 

sistem akuntansi.  

2. Pada penelitian ini tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan yang 

menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: Pertama, jumlah sampel yang 

digunakan hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja, sehingga hasil dari 

penelitian ini tidak dapat digeneralisasi dengan jenis industri yang lain. Kedua, 

peneliti tidak memperhatikan confounding effect lain yang terjadi bersamaan 

dengan publikasi laporan keuangan yang dapat mempengaruhi abnormal return.  

 

5.3. Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian kualitas laba ternyata terbukti berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ERC, maka bagi investor perlu menjaga kualitas laba 

yang terbukti di respons positif oleh pengguna laporan keuangan (investor) 
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2. Peneliti berikutnya hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor lain tersebut, 

misal kemampuan prediksi laba, karakteristik industri, opini audit, 

memperbanyak jumlah sampel dan memperpanjang periode penelitian, serta 

memasukkan variabel kontrol lain yang mempengaruhi ERC.  

3. Peneliti berikutnya hendaknya mempertimbangkan 3 jenis ukuran laba akuntansi, 

karena penggunaan Net Income dapat menimbulkan distorsi akuntansi. Oleh 

karena itu jenis perhitungan laba lain seperti gross profit dan operating income 

menjadi solusi atas penelitian selanjutnya. 
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Lampiran 1 

 

No Kode 
Emiten Nama Emiten 

1 ADES PT Akasha Wira International Tbk 
2 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 
3 CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk 
4 DAVO PT Davomas Abadi Tbk 
5 DLTA PT Delta Djakarta Tbk 
6 FAST PT Fast Food Indonesia Tbk 
7 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 
8 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk 
9 MYOR PT Mayora Indah Tbk 
10 PSDN PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 
11 PTSP PT Pioneerindo Gourmet International Tbk 
12 SIPD PT Sierad Produce Tbk 
13 SKLT PT Sekar Laut Tbk 
14 SMAR PT SMART Tbk 
15 STTP PT Siantar Top Tbk 
16 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk 

2006 2007 2008 2009 2010

1 ADES 11-Apr-07 26-Mar-08 25-Mar-09 25-Mar-10 10-Mar-11

2 AISA 30-Mar-07 30-Jan-08 14-Mar-09 09-Apr-10 29-Apr-11

3 CEKA 21-Mar-07 06-Feb-08 30-Jan-09 05-Mar-10 04-Mar-11

4 DAVO 02-Mar-07 24-Jan-08 16-Mar-09 05-Mar-10 23-Feb-11

5 DLTA 16-Apr-07 19-Mar-08 20-Mar-09 23-Mar-10 23-Mar-11

6 FAST 05-Apr-07 28-Mar-08 30-Mar-09 19-Apr-10 25-Mar-11

7 INDF 24-Apr-07 19-Mar-08 19-Mar-09 18-Mar-10 11-Mar-11

8 MLBI 30-Mar-07 04-Mar-08 10-Mar-09 03-Mar-10 02-Mar-11

9 MYOR 30-Mar-07 19-Mar-08 20-Mar-09 19-Mar-10 18-Mar-11

10 PSDN 30-Mar-07 06-Mar-08 06-Mar-09 05-Mar-10 09-Mar-11

11 PTSP 30-Mar-07 24-Mar-08 16-Mar-09 17-Mar-10 24-Mar-11

12 SIPD 02-Apr-07 18-Mar-08 20-Mar-09 08-Apr-10 28-Mar-11

13 SKLT 30-Mar-07 19-Mar-08 19-Mar-09 18-Mar-10 07-Mar-11

14 SMAR 20-Feb-07 06-Feb-08 09-Feb-09 09-Feb-10 08-Feb-11

15 STTP 28-Mar-07 14-Mar-08 02-Feb-09 26-Mar-10 06-Apr-11

16 TBLA 16-Apr-07 18-Mar-08 25-Mar-09 24-Mar-10 23-Mar-11

17 ULTJ 27-Mar-07 25-Mar-08 25-Mar-09 24-Mar-10 24-Mar-11

18 GGRM 30-Mar-07 27-Mar-08 20-Mar-09 24-Mar-10 28-Mar-11

19 HMSP 23-Mar-07 19-Mar-08 20-Mar-09 24-Mar-10 16-Mar-11

20 RMBA 30-Mar-07 31-Mar-08 06-Feb-09 05-Mar-10 28-Mar-11

NO
KODE 

EMITEN
TANGGAL PUBLIKASI LK
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17 ULTJ PT Ultra Jaya Milk Tbk 
18 GGRM PT Gudang Garam Tbk 
19 HMSP PT HM Sampoerna Tbk 
20 RMBA PT Bentoel International Investama Tbk 
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Sumber: data diolah 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 PTSP 2008 -0.0030213 0 15.28 -0.4258447 0.7594167 0.0132999 0.0886076

2009 -0.0049261 0 4.07 1.8141137 0.5315917 0.0147497 0.1012658

2010 -0.0023672 -1.927752 1.86 1.0318885 0.5885479 0.0177335 0.1012658

12 SIPD 2008 -0.0623793 -0.1976094 0.34 -0.111369 0.137226 0.22526 0.1139241

2009 0.0561596 -0.0073355 0.39 -0.4535216 0.137226 0.26701 0.1392405

2010 -0.0397502 -0.0621726 0.67 2.1442691 0.194861 0.3344273 0.1392405

13 SKLT 2008 0.0137925 0.2015953 1 -0.0044415 0.6857649 0.0326991 0.1012658

2009 0.0469471 0 0.73 -4.7630579 1.1429415 0.0319154 0.1139241

2010 0.112627 0 0.69 -0.613434 1.0667454 0.0324342 0.1139241

14 SMAR 2008 -0.2072383 0.1279355 1.17 0.6024072 2.182801 1.6310111 0.0886076

2009 -0.0892433 0.1735033 1.13 -0.3142303 3.2742015 1.6610546 0.1012658

2010 0.0644882 0.8782542 1.14 -1.4755819 6.4200029 2.0295313 0.1139241

15 STTP 2008 -0.2867164 0.4409713 0.72 -0.4876749 1.4965727 0.10196 0.1012658

2009 -0.017427 2.9326888 0.36 -1.4764152 2.4942879 0.0892655 0.0886076

2010 -0.0016373 -0.3731312 0.45 0.3025021 3.8412034 0.1056236 0.1012658

16 TBLA 2008 0.0069857 1.7303743 2.15 0.1221424 1.1400208 0.4559088 0.0886076

2009 0.1262373 2.6615089 1.8 -1.1205162 2.0400372 0.4532804 0.0886076

2010 0.0321437 2.2240078 1.95 1.5520105 2.4600449 0.59396 0.1012658

17 ULTJ 2008 0.0792283 -1.2839028 0.53 11.730615 3.6747487 0.2831674 0.1139241

2009 -0.0293349 -1.1921268 0.45 -0.3352904 2.6641928 0.2818751 0.1265823

2010 -0.0056152 -1.4673478 0.54 -0.6208766 5.5580573 0.3264321 0.1518987

18 GGRM 2008 -0.0145722 1.2541555 0.55 -0.4999192 8.050625 3.91618 0.2658228

2009 -0.5383762 1.2108765 0.48 2.3062707 40.821404 4.4299201 0.278481

2010 0.2782824 1.4589965 0.44 0.9426071 75.770588 5.0010413 0.3164557

19 HMSP 2008 0.209012 0.1447441 1 0.2042982 73.905079 2.6246418 0.2658228

2009 0.0463381 0.2115361 0.69 4.097151 94.890471 2.88210 0.2658228

2010 0.1844957 0.0974759 1.01 1.5430147 256.84296 3.339017 0.3037975

20 RMBA 2008 0.0752457 2.1256291 1.58 0.5470263 5.0929094 0.7248238 0.2025316

2009 0.0739051 0.6638591 1.45 -1.091883 6.3661367 0.6999545 0.2025316

2010 0.0310736 0.8090638 1.3 -0.3874727 7.8352452 0.7975521 0.2278481
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Lampiran 3 

Metode: Common, no weighting (pooled OLS) 
 
Dependent Variable: Y? 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 2008 2010 
Included observations: 3 
Number of cross-sections used: 19 
Total panel (unbalanced) observations: 43 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.091125 0.078968 -1.153944 0.2561 

BETA 0.063526 0.024734 2.568332 0.0145 
SM -0.017894 0.016444 -1.088135 0.2838 
KL 0.045723 0.017718 2.580552 0.0141 
MB -5.86E-05 0.000498 -0.117701 0.9070 
UP -0.063430 0.030891 -2.053357 0.0474 

CSRI 0.941732 0.567966 1.658078 0.1060 
R-squared 0.448600     Mean dependent var 0.016618 
Adjusted R-squared 0.356700     S.D. dependent var 0.180085 
S.E. of regression 0.144439     Sum squared resid 0.751054 
F-statistic 4.881399     Durbin-Watson stat 1.832326 
Prob(F-statistic) 0.000966    
 
 
 
Hasil Uji Normalitas 
 

0

2

4

6

8

10

-0.3 -0.2 -0.1 -0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Residuals
Sample 1 60
Observations 43

Mean       1.78e-17
Median  -0.013181
Maximum  0.317149
Minimum -0.291796
Std. Dev.   0.133725
Skewness   0.541977
Kurtosis   3.049631

Jarque-Bera  2.109545
Probability  0.348272
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Metode: Fixed Effect, no weighting 
 
Dependent Variable: Y? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 09/05/12   Time: 21:55 
Sample: 2008 2010 
Included observations: 3 
Number of cross-sections used: 19 
Total panel (unbalanced) observations: 43 
Cross sections without valid observations dropped 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
BETA 0.036946 0.028764 1.284453 0.2153 
SM 0.009783 0.016964 0.576696 0.5713 
KL 0.035663 0.020382 1.749679 0.0972 
MB 0.000718 0.000846 0.847999 0.4076 
UP -0.550443 0.186001 -2.959354 0.0084 

CSRI 5.296648 1.669119 3.173319 0.0053 
Fixed Effects     
_ADES--C -0.797363    
_AISA--C -0.805706    
_CEKA--C -0.711983    
_DAVO--C -0.261878    
_DLTA--C -0.344856    
_FAST--C -0.282859    
_MLBI--C -0.798750    

_MYOR--C -0.451469    
_PSDN--C -0.693240    
_PTSP--C -0.552936    
_SIPD--C -0.576614    
_SKLT--C -0.490359    
_SMAR--C 0.329796    
_STTP--C -0.543650    
_TBLA--C -0.232581    
_ULTJ--C -0.555290    

_GGRM--C 0.630531    
_HMSP--C 0.132062    
_RMBA--C -0.701576    

R-squared 0.856803     Mean dependent var 0.016618 
Adjusted R-squared 0.665873     S.D. dependent var 0.180085 
S.E. of regression 0.104096     Sum squared resid 0.195047 
F-statistic 4.487534     Durbin-Watson stat 3.456843 
Prob(F-statistic) 0.000944    
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 Hasil Estimasi ERC (Fixed Effect, Cross-section) 
 
 
Dependent Variable: Y? 
Method: GLS (Cross Section Weights) 
Sample: 2008 2010 
Included observations: 3 
Number of cross-sections used: 19 
Total panel (unbalanced) observations: 43 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
BETA 0.044084 0.007418 5.942621 0.0000 
SM 0.012267 0.000673 18.23917 0.0000 
KL 0.044475 0.002295 19.37755 0.0000 
MB 0.000862 0.000110 7.803254 0.0000 
UP -0.682346 0.130712 -5.220215 0.0001 

CSRI 5.371059 0.658843 8.152261 0.0000 
Fixed Effects     
_ADES--C -0.804939    
_AISA--C -0.819054    
_CEKA--C -0.719521    
_DAVO--C -0.219546    
_DLTA--C -0.358277    
_FAST--C -0.318354    
_MLBI--C -0.838010    

_MYOR--C -0.385627    
_PSDN--C -0.687350    
_PTSP--C -0.564296    
_SIPD--C -0.555184    
_SKLT--C -0.494291    
_SMAR--C 0.548945    
_STTP--C -0.519292    
_TBLA--C -0.188809    
_ULTJ--C -0.529223    

_GGRM--C 1.174216    
_HMSP--C 0.453074    
_RMBA--C -0.629898    

Weighted Statistics     
R-squared 1.000000     Mean dependent var -

1.38E+13 
Adjusted R-squared 1.000000     S.D. dependent var 8.67E+13 
S.E. of regression 0.363342     Sum squared resid 2.376312 
F-statistic 9.97E+28     Durbin-Watson stat 0.194330 
Prob(F-statistic) 0.000000    
Unweighted Statistics     
R-squared 0.846757     Mean dependent var 0.016618 
Adjusted R-squared 0.642433     S.D. dependent var 0.180085 
S.E. of regression 0.107685     Sum squared resid 0.208730 
Durbin-Watson stat 3.607242    
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Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: DATA    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F -0.683941 (18,18) 1.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: Y?   
Method: Panel Least Squares   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 19   
Total pool (unbalanced) observations: 43  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.091125 0.084588 -1.077285 0.2885 

BETA 0.063526 0.028802 2.205652 0.0339 
SM -0.017894 0.014753 -1.212888 0.2331 
KL 0.045723 0.021905 2.087314 0.0440 
MB -5.86E-05 0.000535 -0.109503 0.9134 
UP -0.063430 0.029815 -2.127461 0.0403 

CSRI 0.941732 0.641560 1.467877 0.1508 
     
     R-squared 0.448600     Mean dependent var 0.016618 

Adjusted R-squared 0.356700     S.D. dependent var 0.180085 
S.E. of regression 0.144439     Akaike info criterion -0.884019 
Sum squared resid 0.751054     Schwarz criterion -0.597312 
Log likelihood 26.00641     Hannan-Quinn criter. -0.778290 
F-statistic 4.881399     Durbin-Watson stat 1.832326 
Prob(F-statistic) 0.000966    
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Dependent Variable: Y?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 09/27/12   Time: 19:23   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 19   
Total pool (unbalanced) observations: 43  
Swamy and Arora estimator of component variances 
Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.146609 0.081226 -1.804942 0.0795 

X1? 0.059041 0.021277 2.774807 0.0087 
X2? -0.007093 0.013677 -0.518605 0.6072 
X3? 0.037461 0.014659 2.555386 0.0150 
X4? 0.000183 0.000471 0.388314 0.7001 
X5? -0.085687 0.032803 -2.612194 0.0130 
X6? 1.348243 0.615122 2.191829 0.0349 

Random Effects (Cross)     
_ADES--C -0.092354    
_AISA--C 0.014385    
_CEKA--C -0.033221    
_DAVO--C 0.062342    
_DLTA--C 0.058014    
_FAST--C 0.127159    
_MLBI--C -0.113992    

_MYOR--C -0.028230    
_PSDN--C -0.041074    
_PTSP--C -0.006677    
_SIPD--C -0.019888    
_SKLT--C 0.040274    
_SMAR--C 0.039238    
_STTP--C -0.007086    
_TBLA--C 0.033415    
_ULTJ--C -0.013686    

_GGRM--C -0.031716    
_HMSP--C 0.052341    
_RMBA--C -0.039242    

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.075064 0.3421 

Idiosyncratic random 0.104096 0.6579 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.414507     Mean dependent var 0.011277 

Adjusted R-squared 0.316925     S.D. dependent var 0.146282 
S.E. of regression 0.120889     Sum squared resid 0.526111 
F-statistic 4.247773     Durbin-Watson stat 2.140921 
Prob(F-statistic) 0.002474    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.424489     Mean dependent var 0.016618 

Sum squared resid 0.783896     Durbin-Watson stat 1.436877 
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Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: DATA    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 18.486137 6 0.0051 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     X1? 0.036946 0.059041 0.000375 0.2536 

X2? 0.009783 -0.007093 0.000101 0.0927 
X3? 0.035663 0.037461 0.000201 0.8990 
X4? 0.000718 0.000183 0.000000 0.4470 
X5? -0.550443 -0.085687 0.033520 0.0111 
X6? 5.296648 1.348243 2.407584 0.0109 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: Y?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/27/12   Time: 19:24   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 19   
Total pool (unbalanced) observations: 43  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.422152 0.232062 -1.819132 0.0856 

X1? 0.036946 0.028764 1.284453 0.2153 
X2? 0.009783 0.016964 0.576696 0.5713 
X3? 0.035663 0.020382 1.749679 0.0972 
X4? 0.000718 0.000846 0.847999 0.4076 
X5? -0.550443 0.186001 -2.959354 0.0084 
X6? 5.296648 1.669119 3.173319 0.0053 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.856803     Mean dependent var 0.016618 

Adjusted R-squared 0.665873     S.D. dependent var 0.180085 
S.E. of regression 0.104096     Akaike info criterion -1.395047 
Sum squared resid 0.195047     Schwarz criterion -0.371094 
Log likelihood 54.99352     Hannan-Quinn criter. -1.017445 
F-statistic 4.487534     Durbin-Watson stat 3.456843 
Prob(F-statistic) 0.000944    
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Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.940004     Prob. F(27,15) 0.0902 

Obs*R-squared 33.42744     Prob. Chi-Square(27) 0.1833 
Scaled explained SS 24.01137     Prob. Chi-Square(27) 0.6297 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample: 1 60    
Included observations: 43   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.124817 0.138621 0.900415 0.3821 

BETA 0.030996 0.034746 0.892066 0.3864 
BETA^2 -0.002029 0.006187 -0.327928 0.7475 

BETA*SM -0.012561 0.016022 -0.783991 0.4452 
BETA*KL 0.000799 0.005229 0.152823 0.8806 
BETA*MB -0.001158 0.001150 -1.006370 0.3302 
BETA*UP 0.013907 0.022521 0.617531 0.5461 

BETA*CSRI -0.064244 0.148332 -0.433110 0.6711 
SM -0.034722 0.065034 -0.533906 0.6012 

SM^2 0.002041 0.006028 0.338547 0.7396 
SM*KL -0.008649 0.008787 -0.984286 0.3406 
SM*MB -4.13E-05 0.000125 -0.329931 0.7460 
SM*UP 0.009992 0.037672 0.265232 0.7944 

SM*CSRI 0.306867 0.448710 0.683887 0.5045 
KL -0.007186 0.029347 -0.244868 0.8099 

KL^2 0.003005 0.003319 0.905410 0.3796 
KL*MB 0.000324 0.000437 0.742040 0.4695 
KL*UP -0.026368 0.016863 -1.563661 0.1387 

KL*CSRI 0.215597 0.155316 1.388118 0.1854 
MB -0.004428 0.006159 -0.718879 0.4833 

MB^2 1.16E-05 1.70E-05 0.682967 0.5050 
MB*UP -0.001988 0.001845 -1.077246 0.2984 

MB*CSRI 0.036856 0.040673 0.906151 0.3792 
UP -0.000625 0.068896 -0.009074 0.9929 

UP^2 0.000520 0.020476 0.025405 0.9801 
UP*CSRI -0.060634 0.378055 -0.160383 0.8747 

CSRI -1.330523 1.500554 -0.886688 0.3892 
CSRI^2 2.385672 4.262607 0.559674 0.5840 

     
     R-squared 0.777382     Mean dependent var 0.017466 

Adjusted R-squared 0.376671     S.D. dependent var 0.025302 
S.E. of regression 0.019976     Akaike info criterion -4.739392 
Sum squared resid 0.005986     Schwarz criterion -3.592564 
Log likelihood 129.8969     Hannan-Quinn criter. -4.316477 
F-statistic 1.940004     Durbin-Watson stat 2.729122 
Prob(F-statistic) 0.090206    
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.029505     Prob. F(2,34) 0.9710 

Obs*R-squared 0.074502     Prob. Chi-Square(2) 0.9634 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 09/05/12   Time: 22:32   
Sample: 1 60    
Included observations: 43   
Presample and interior missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.015639 0.088448 -0.176820 0.8607 

BETA -0.001495 0.025731 -0.058097 0.9540 
SM 0.003460 0.018307 0.188971 0.8512 
KL -0.000441 0.018237 -0.024177 0.9809 
MB 3.79E-05 0.000537 0.070521 0.9442 
UP -0.004781 0.033353 -0.143362 0.8869 

CSRI 0.099601 0.636733 0.156425 0.8766 
RESID(-1) 0.105859 0.222844 0.475039 0.6378 
RESID(-2) 0.051303 0.264417 0.194024 0.8473 

     
     R-squared 0.001733     Mean dependent var 1.78E-17 

Adjusted R-squared -0.233154     S.D. dependent var 0.133725 
S.E. of regression 0.148498     Akaike info criterion -0.792730 
Sum squared resid 0.749753     Schwarz criterion -0.424107 
Log likelihood 26.04369     Hannan-Quinn criter. -0.656793 
F-statistic 0.007376     Durbin-Watson stat 2.026294 
Prob(F-statistic) 1.000000    
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