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ABSTRACT 

 

 The objective of this research is to know factors influencing Earnings Response 

Coefficient (ERC) at the company which enlist in index of LQ45 and listed in Indonesia 

Stock Exchange from 2004-2007. The dependent variable which used in this research is 

Earnings Response Coefficient (ERC) and independent variable which used in this 

research is profitability, financial leverage and auditor opinion. 

 The population in this research are companies which enlist in index of LQ45 and 

listed in Indonesia Stock Exchange from 2004-2007 and samples are taken by purposive 

sampling method, that is taking samples by some criteria. Then the data was tested with 

multiple linear regressions to get the conclusion. The result from multiple linear 

regression analysis shows that earnings response coefficient is significantly affected by 

financial leverage. Otherwise, auditor opinions have not effect significantly to earnings 

response coefficient. 

 

Keywords: earnings response coefficient, financial leverage and auditor opinion. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting yang 

dapat digunakan oleh para investor, para kreditor serta para pengguna laporan 

keuangan lainnya yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan 

investasi. Laporan keuangan juga merupakan salah satu alat untuk mengurangi 

asimetri informasi antara stakeholder dengan pihak internal perusahaan. Laporan 

keuangan berisikan informasi-informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pedoman dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan 

dalam pengambilan keputusan harus memiliki karakteristik kualitatif. Karakteristik 

kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan 

berguna bagi pemakai. Karakteristik kualitatif pokok yang harus dipenuhi dalam 

laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. 

Laporan keuangan dikatakan relevan ketika informasi-informasi yang terdapat 

didalamnya dapat mempengaruhi keputusan para pengguna. 

Dalam Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-

36/PM/2003 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disampaikan ke 

BAPEPAM terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan 
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arus kas, laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan 

jenis industrinya dan catatan atas laporan keuangan. Dari beberapa informasi yang 

harus disampaikan kepada BAPEPAM, informasi laba merupakan salah satu bagian 

dari laporan keuangan yang banyak mendapat perhatian dari para pengguna laporan 

keuangan. 

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 

menempatkan laba menjadi suatu hal yang sangat penting, baik bagi para manajer 

yang menjadikan laba sebagai dasar pemberian bonus, maupun bagi pihak eksternal 

perusahaan yang menjadikan laba sebagai indikator dalam pengambilan keputusan. 

Dalam agency theory, adanya pemisahan pengelolaan dan kepemilikan 

dalam suatu perusahaan dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemilik 

dan agen sehingga menyebabkan moral hazard conflict (Scott, 2006 p267), konflik 

tersebut biasa disebut dengan agency problem. Salah satu permasalahan yang dapat 

timbul dari adanya pemisahan pengelolaan dan kepemilikan adalah adanya 

manajemen laba yang dilakukan oleh agen dalam menciptakan kinerja perusahaan 

yang terlihat baik sehingga berdampak pada penilaian kinerja para agen tersebut, 

namun hal yang dilakukan para agen ini akan sangat merugikan pemilik perusahaan. 
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Agar pengambilan keputusan yang dilakukan pengguna laporan keuangan 

tepat maka perlu dilakukan pengukuran atas kualitas laba. Hal ini dilakukan karena 

adanya kebutuhan akan pembandingan laba antar perusahaan dan untuk memahami 

perbedaaan kualitas yang digunakan sebagai penilaian yang didasarkan pada laba. 

Kualitas laba tidak mempunyai ukuran yang mutlak, namun terdapat dua pendekatan 

yang dapat dilakukan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dapat 

digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan kualitas laba. Dalam pendekatan 

kuantitatif digunakan pengukuran dengan analisis rasio sedangkan pendekatan 

kualitatif didasarkan pada pendapat (judgement) atau pandangan yang berlandaskan 

logika, pengalaman, dan wawasan. Kualitas laba tidak berhubungan dengan tinggi 

atau rendahnya laba yang dilaporkan, melainkan menurut Siegel (1990) dalam 

Adhariani (2005) yang dikutip oleh Murwaningsari (2007) meliputi understatement 

dan overstatement dari laba (bersih), stabilitas komponen dalam laporan laba rugi, 

realisasi resiko asset, pemeliharaan atas modal, dan dapat merupakan prediktor laba 

masa depan (predictive value). 

Dalam penelitian ini untuk mengukur informasi laba yang di dalamnya 

terkandung kualitas laba digunakan Earnings Response Coefficient (ERC) yang 

merupakan proksi dari kualitas laba. Menurut Cho dan Jung (1991) dalam 

Murwaningsari (2008), Earnings Response Coefficient atau koefisien respon laba 

didefinisikan sebagai efek setiap dolar unexpected earning terhadap return saham, 

dan biasanya diukur dengan slope koefisien dalam regresi abnormal return saham 

dan unexpected earning. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi Earnings Response Coefficient dapat 

dilihat dari dua bagian, yaitu dari sisi internal perusahaan maupun dari sisi eksternal 

perusahaan. Dari sisi internal perusahaan terdapat beberapa faktor yang dapat diteliti, 

seperti ukuran perusahaan dan financial leverage. Sedangkan jika dilihat dari sisi 

eksternal perusahaan dapat dilihat dari keberadaan opini auditor serta ukuran Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang digunakan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian Dani (2007) yang berjudul ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan Dan Earnings Response Coefficient”, dengan mengubah 

model penelitian yang digunakan. Penelitian Dani (2007) menggunakan lima variabel 

independen, yaitu Debt to Equity Ratio, ukuran perusahaan, opini auditor, reputasi 

auditor dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini penulis hanya 

ingin meneliti bagaimana pengaruh beberapa faktor yang telah ditetapkan terhadap 

Earnings Response Coefficient, tanpa melihat pengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel independen dari 

penelitian Dani (2007) yang tidak digunakan dalam penelitian ini, yaitu ukuran 

perusahaan, reputasi auditor dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Objek 

penelitian yang digunakan dalam penelitian Dani (2007) adalah perusahaan sektor 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta dengan periode penelitian selama lima 

tahun, yaitu 2002 sampai 2005. Sedangkan dalam penelitian ini, objek penelitian 

yang digunakan adalah perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia dengan periode penelitian selama empat tahun, yaitu 2004 sampai 2007. 
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Beberapa penelitian serupa juga telah dilakukan oleh sejumlah peneliti 

antara lain Palupi (2006), Mulyani, Asyik dan Andayani (2007), Sayidah (2007) dan 

Murwaningsari (2008). Penelitian tersebut menggunakan variabel yang berbeda-beda 

dan objek penelitian yang berbeda-beda pula. 

Motivasi yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian ini adalah 

belum adanya penelitian sebelumnya yang serupa dengan hanya memfokuskan 

masalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi Earnings Response Coefficient dari 

sisi internal perusahaan dan sisi eksternal perusahaan. Selain itu penulis akan 

menggunakan perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Earnings Response Coefficient pada Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia” 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dari segi regulasi di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 

tahun 1995 tentang peraturan pasar modal bahwa perusahan publik wajib 

menyampaikan laporan secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Lampiran 

Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-36/PM/2003 menyatakan bahwa 
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laporan keuangan yang harus disampaikan ke BAPEPAM terdiri dari neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan 

oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dan catatan atas laporan 

keuangan. 

Informasi atas laporan keuangan yang disampaikan tersebut tidak dapat 

diyakini dengan pasti bahwa informasi yang disampaikan adalah benar, terutama 

informasi atas laba perusahaan yang merupakan hal yang paling direspon oleh 

investor karena dapat memberikan gambaran atas kinerja perusahaan, namun 

informasi laba terkadang tidak cukup memdasari para investor dalam mengambil 

keputusan. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan biasnya informasi laba 

perusahaan yang disebabkan antara lain oleh penyampaian laporan keuangan yang 

tidak tepat waktu dan adanya praktik manajemen laba serta ketidakcukupan informasi 

yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, para pengguna laporan 

keuangan harus lebih berhati-hati atas semua informasi yang disampaikan dalam 

laporan keuangan. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan biaya yang ada, dalam 

penelitian ini penulis hanya memfokuskan sampel perusahaan pada perusahaan yang 

tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria yang telah 
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ditetapkan. Selain itu jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi 

selama empat tahun dari tahun 2004 sampai 2007. 

 

1.2.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah financial leverage secara signifikan mempengaruhi Earnings Response 

Coefficient? 

2. Apakah opini auditor secara signifikan mempengaruhi Earnings Response 

Coefficient? 

3. Apakah financial leverage dan opini auditor secara bersamaan signifikan 

mempengaruhi Earnings Response Coefficient? 

 

1.3 Tujuan Skripsi 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh financial leverage terhadap Earnings Response 

Coefficient. 

2. Untuk mengetahui pengaruh opini auditor terhadap Earnings Response 

Coefficient. 

3. Untuk mengetahui pengaruh financial leverage dan opini auditor secara 

bersamaan mempengaruhi Earnings Response Coefficient. 
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1.4 Manfaat Skripsi 

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagi Literatur 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah jumlah penelitian di Indonesia dan 

menjadi suatu pengetahuan yang baru mengenai faktor–faktor yang 

mempengaruhi Earnings Response Coefficient (ERC) pada perusahaan yang 

tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia.  

b. Bagi Lingkungan Praktek 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang berguna baik 

perusahaan maupun bagi pihak-pihak yang terkait mengenai faktor–faktor 

yang mempengaruhi Earnings Response Coefficient (ERC) pada perusahaan 

yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 

 

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, 
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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. 

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). 
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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 PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Laporan Keuangan 

2.1.1.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 

7 dijelaskan bahwa: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 

berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan 

arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan.” 

 

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 

12 dan 14 dijelaskan bahwa: 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. 
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2.1.1.3 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. Terdapat empat karateristik kualitatif pokok 

yaitu: 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, 

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang 

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya 

atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat 

dipahami oleh pemakai tertentu. 

2. 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 mereka 

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

mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.  
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3. 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. 

4. 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 

konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan 

untuk perusahaan yang berbeda. 
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2.1.1.4    Komponen Laporan Keuangan 

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 

7 dijelaskan bahwa: 

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen, antara 

lain: 

1. Laporan neraca 

Suatu laporan yang berbentuk sistematis yang menggambarkan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang terdiri dari aktiva, pasiva, dan modal pada waktu tertentu. 

2. Laporan laba/rugi 

Suatu laporan yang berbentuk sistematis yang menggambarkan pendapatan, 

biaya, dan rugi/laba yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Suatu laporan yang berbentuk sistematis yang menggambarkan perubahan ekuitas 

suatu perusahaan, yaitu peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan 

selama periode tertentu. 

4. Laporan arus kas atau laporan arus dana 

Suatu laporan yang berbentuk sistematis yang menggambarkan kas masuk, kas 

keluar, serta setara kas dan mengklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, aktivitas 

investasi, serta aktivitas pendanaan selama periode tertentu. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Suatu bagian dari laporan keuangan yang berbentuk penjelasan naratif serta 

informasi tambahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan neraca, laporan 
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laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas selama periode 

tertentu.    

 

2.1.1.5  Pemakai Laporan Keuangan 

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 

9 dijelaskan bahwa: 

Pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan informasi yang berbeda, antara lain: 

1. Investor 

Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik 

pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik 

dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 

 

 

 
Analisis Faktor-Faktor..., Firdayanti, Ak.-Ibs, 2009



 

 

16

 

3. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada 

saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan 

dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan 

dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali 

kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup 

perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang 

dengan, atau tergantung pada, perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 
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7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, 

perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, 

termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam 

modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 

2.1.2 Teori Keagenan 

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara agent 

(manajemen suatu usaha) dan principal (pemilik usaha). Dalam hubungan keagenan 

(agency relationship) terdapat suatu kontrak yang menjelaskan satu orang atau lebih 

(principal) memerintah orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama 

principal dan memberi wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang 

terbaik bagi principal (Jensen dan Meckling dalam Saleh, 2004). 

Menurut Scott (2006, p266), definisi dari teori keagenan adalah: 

“A branch of  game theory that studies the design of contract to motivate a 

rational agent to act on behalf of principal when the agent’s interests would 

otherwise conflict with those of principal.” 

 

Dengan kata lain, teori keagenan adalah suatu cabang atau bagian dari teori 

permainan (game theory) yang mempelajari rancangan kontrak dalam rangka 
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memotivasi agen yang rasional agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik 

ketika terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan agen.  

Menurut Scott (2006, p259), konflik tersebut terjadi karena setiap pihak 

baik pemilik maupun agen berusaha untuk mendapatkan yang terbaik bagi dirinya 

sendiri. Konflik kepentingan yang terjadi antara agen dan pemilik ini biasa disebut 

dengan agency problem. 

Agency problem muncul karena adanya asimetri informasi antara pemilik 

dan agen perusahaan. Pemilik perusahaan merekrut agen untuk bekerja dan bertindak 

agar berguna bagi kepentingannya, sementara itu agen akan diberikan kompensasi 

sesuai dengan hasil kinerjanya. 

 

2.1.3 Kualitas Laba 

Perbedaan informasi yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan maupun 

pihak eksternal perusahaan menyebabkan pihak eksternal perusahaan kesulitan dalam 

menilai perusahaan atau dengan kata lain adanya asimetri informasi. Laporan 

keuangan perusahaan berperan untuk memberikan informasi untuk menurunkan 

asimetri informasi tersebut. Laporan keuangan merupakan salah satu alat bagi pihak 

eksternal untuk menilai perusahaan tersebut, namun seringkali laporan keuangan 

tersebut dimanipulasi untuk tujuan-tujuan tertentu, sehingga kualitas laba yang 

dilaporkan menjadi perhatian bagi pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan 

merupakan gambaran utama dari pelaporan keuangan yang berfungsi sebagai alat 

komunikasi informasi akuntansi keuangan kepada pihak-pihak eksternal.  
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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. Scott (2006, p56) mengatakan bahwa lemahnya hubungan 

antara informasi laba saat ini dengan performa perusahaan di masa yang akan datang 

digambarkan sebagai noise atau  low earning quality. 

Menurut Cho dan Jung (1991) dalam Boediono (2005), 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 Earnings 

Response Coefficient, menunjukan laba yang dilaporkan berkualitas. Demikian 

sebaliknya, lemahnya reaksi pasar terhadap informasi laba yang tercermin dari 

rendahnya Earnings Response Coefficient, menunjukan laba yang dilaporkan kurang 

atau tidak berkualitas. 
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2.1.4 Earnings Response Coefficient (ERC) 

Dalam mengukur baik atau buruknya kualitas laba yang dilaporkan oleh 

suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan Earnings Response Coefficient, 

yang merupakan bentuk pengukuran kandungan informasi dalam laba. 

Definisi Earnings Response Coefficient atau koefisien respon laba menurut 

Cho dan Jung (1991) yang dikutip oleh Murwaningsari (2008) 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) seperti dikembangkan oleh Holthausen dan 

Verrechia (1988) dan Lev (1989) yang menunjukkan bahwa kekuatan respon 

investor terhadap sinyal informasi laba (ERC) merupakan fungsi dari 

ketidakpastian di masa mendatang. Semakin besar noise dalam sistem pelaporan 

perusahaan (semakin rendah kualitas laba), semakin kecil Earnings Response 

Coefficient. 

2. Model penilaian yang didasarkan pada time series laba (time series based 

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

 

Definisi Earnings Response Coefficient atau koefisien respon laba menurut 

Scott (2006) 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.” 
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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 (2006, p132), Earnings Response Coefficient dari setiap 

perusahaan akan berbeda, hal itu dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

Earnings Response Coefficient. Faktor-faktor yang mempengaruhi Earnings 

Response Coefficient, antara lain: 

1. Beta 

Beta menunjukkan tingkat resiko dari saham tersebut. Semakin besar beta maka 

Earnings Response Coefficient semakin kecil. 

2. Capital Structure 

Struktur permodalan dari perusahaan. Apakah permodalan perusahaan lebih 

banyak ditopang oleh hutang atau ekuitas. Bukti empiris menunjukkan bahwa 

semakin besar proporsi hutang dalam struktur permodalan perusahaan maka 

semakin rendah Earnings Response Coefficient perusahaan tersebut. 

3. Persistence 

Jika laba dapat berkelanjutan di masa yang akan datang maka Earnings Response 

Coefficient 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 bahwa perbedaan komponen dari net income kemungkinan 
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memiliki persistence yang berbeda-beda, mereka membagi earning event 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. Earning Quality 

Kualitas dari informasi laba akan mempengaruhi Earnings Response Coeficient. 

Semakin tinggi kualitas laba maka semakin tinggi pula Earnings Response 

Coefficient perusahaan. 

5. Growth Opprtunities 

Peluang bertumbuhnya perusahaan akan berpengaruh positif terhadap Earnings 

Response Coefficient perusahaan. Semakin besar growth opportunities maka 

semakin tinggi pula Earnings Response Coefficient perusahaan. Collins dan 

Kothari (1989) menemukan hubungan positif tersebut dari perusahaan-perusahaan 

yang menjadi sampel mereka. 

6. The Similarity of Investor Expectation 

Setiap investor memiliki ekspektasi laba masa datang perusahaan yang berbeda-

beda, berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Semakin seragam ekspektasi 

dari para investor maka semakin rendah Earnings Response Coefficient 

perusahaan. 
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7. The Informativeness of Price 

Proksi yang digunakan adalah ukuran perusahaan, karena semakin besar ukuran 

perusahaan semakin banyak berita yang tersedia. Namun penelitian Easton dan 

Zmijewski (1989) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan 

terhadap Earnings Response Coefficient. 

 

2.1.5 Financial Leverage 

 Rasio financial leverage juga dikenal dengan sebutan DER (Debt to Equity 

Ratio). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dan modal serta 

merupakan salah satu rasio yang penting karena berkaitan dengan masalah trading on 

equity, yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap rentabilitas 

modal sendiri dari perusahaan tersebut. Ketika suatu perusahaan memiliki financial 

leverage yang tinggi berarti total kewajiban yang dimiliki perusahaan tersebut lebih 

tinggi dibandingkan dengan total modal yang dimilikinya. Meningginya total 

kewajiban yang dimiliki suatu perusahaan kemungkinan dikarenakan perusahaan 

sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga ketika hutang perusahaan menjadi 

tinggi maka risiko keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut juga cenderung akan 

tinggi. 

Penelitian Dhaliwal, Lee dan Farger (1991) yang dikutip oleh 

Murwaningsari (2008) membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

Earnings Response Coefficient. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi berarti 

memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan modal. Hal ini dikarenakan ketika 
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perusahaan mengalami peningkatan laba maka yang paling diuntungkan adalah 

debtholders, 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. 

Widiastuti (2002) dalam Dani (2007) menduga bahwa leverage 

diprediksikan berhubungan negatif dengan Earnings Response Coefficient. 

Kemungkinan hubungan negatif ini terjadi karena ketidakpastian kualitas laba di 

masa yang akan datang karena semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin 

tinggi pula resiko keuangan perusahaan. 

Pengukuran financial leverage dalam penelitian ini akan diukur 

menggunakan rasio DER, dengan rumus: 

DER = TOTAL KEWAJIBAN 

  TOTAL MODAL 

 

2.1.6 Opini Auditor 

Agar informasi yang dihasilkan suatu perusahaan yang disampaikan dalam 

laporan keuangan memiliki kualitas yang tinggi bagi para pembuat keputusan, maka 

perusahaan akan memilih akuntan publik yang profesional dan independen untuk 

memberikan pelayanan assurance (pelayanan verifikasi) terhadap laporan keuangan 

yang telah disusun dan diterbitkan oleh manajemen perusahaan tersebut, dalam 

bentuk pendapat atau opini secara tertulis. Pelayanan assurance ini adalah pelayanan 
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atau jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi 

para pembuat keputusan. 

Menurut PSA No.29 SA Seksi 508 dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik, ada lima jenis pendapat yang dinyatakan oleh auditor, yaitu: 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (unqualified 

opinion with explanatory language) 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 

4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion) 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion) 

Menurut Teoh dan Wong (1993) dalam Syafrudin (2004) menyatakan 

bahwa opini auditor dan reputasi auditor mempunyai pengaruh terhadap kredibilitas 

atau kualitas laba yang diproksikan melalui Earnings Response Coefficient karena 

opini auditor dapat menggambarkan kondisi perusahaan sehingga dapat dilihat 

seberapa baik informasi laba perusahaan yang dihasilkan. 

 

2.1.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koefisien Respon Laba: 

Bukti Empiris pada Bursa Efek Jakarta (Palupi, 2006) 

Palupi (2006) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi Koefisien Respon Laba dengan menggunakan variabel independen 

mencakup persistensi laba akuntansi, prediktabilitas laba akuntansi, kesempatan 
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bertumbuh, ukuran perusahaan, risiko kegagalan perusahaan dan risiko sistematik 

perusahaan dan variabel dependen yang mencakup Koefisien Respon Laba. Hasil dari 

penelitian Palupi (2006) menunjukkan bahwa variable persistensi laba akuntansi dan 

risiko sistematik perusahaan berpengaruh terhadap Koefisien Respon Laba dan 

pengaruh yang diberikan adalah positif. Sedangkan variabel prediktabilitas laba 

akuntansi, kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan dan risiko kegagalan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap Koefisien Respon Laba dan pengaruh yang 

diberikan adalah negatif. 

2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu 

Penyampaian Laporan Keuangan dan Earnings Response Coefficient 

(ERC) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta Tahun 2002-2005 (Dani, 2007) 

Dani (2007) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan Earnings Response Coefficient 

dengan menggunakan variabel independen mencakup debt to equity ratio, ukuran 

perusahaan, opini audit, dan reputasi auditor, variabel intervening mencakup 

ketepatan waktu pelaporan keuangan serta variabel dependen yang mencakup 

Earnings Response Coefficient. Hasil dari penelitian Dani (2007) menunjukkan 

bahwa variable debt to equity ratio dan opini audit tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan dan Earnings Response Coefficient. Sedangkan 

variabel ukuran perusahaan dan reputasi auditor berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan, namun tidak berpengaruh terhadap Earnings Response 
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Coefficient. Sedangkan ketepatan waktu pelaporan keuangan berpengaruh terhadap 

Earnings Response Coefficient pada tingkat signifikansi 10%. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Earnings Response Coefficient 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta (Mulyani, 

Asyik dan Andayani, 2007) 

Mulyani, Asyik dan Andayani (2007) melakukan penelitian tentang faktor 

yang mempengaruhi Earnings Response Coefficient dengan menggunakan variabel 

independen mencakup persistensi laba, struktur modal, risiko sistematik atau beta, 

kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan dan kualitas auditor serta variabel 

dependen mencakup Earnings Response Coefficient. Hasil dari penelitian Mulyani, 

Asyik dan Andayani (2007) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara persistensi laba, struktur modal, risiko sistematik atau beta, kesempatan 

bertumbuh dan ukuran perusahaan terhadap Earnings Response Coefficient. 

Sedangkan kualitas auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Earnings Response Coefficient. 

4. Pengujian Simultan: Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Earnings 

Response Coefficient (Murwaningsari, 2008) 

Murwaningsari (2008) melakukan penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi Earnings Response Coefficient dengan menggunakan variabel 

independen mencakup leverage dan ukuran perusahaan, variabel kontrol mencakup 

opini audit, reputasi auditor, persistensi laba dan pertumbuhan laba (growth), variabel 

intervening mencakup voluntary disclosure (pengungkapan sukarela) serta variabel 
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dependen mencakup Earnings Response Coefficient. Hasil dari penelitian 

Murwaningsari (2008) menunjukkan bahwa dari hasil pengujian variabel kontrol 

dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikana antara reputasi auditor 

terhadap pengungkapan sukarela, terdapat pengaruh yang signifikan antara opini 

audit terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan dan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara growth terhadap Earnings Response Coefficient. Leverage, 

pengungkapan sukarela, ukuran perusahaan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Earnings Response Coefficient serta 

leverage memiliki pengaruh yang signifikan dengan pengungkapan sukarela. 

 

2.2  Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 
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Dalam penelitian ini, variabel dependen diduga dipengaruhi oleh dua 

variabel independen yang akan ditetapkan berdasarkan pengembangan hipotesis 

dengan mengacu pada landasan teori yang ada serta penelitian sebelumnya. Kedua 

variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini adalah financial leverage dan 

opini auditor. Hipotesis yang telah dibuat kemudian diuji dengan alat statistik yang 

telah ditetapkan. Hasil dari pengujian hipotesis tersebut akan dapat diketahui rata-rata 

Earnings Response Coefficient yang terjadi pada perusahaan yang tergabung dalam 

indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dan bagaimana pengaruh variabel financial 

leverage dan opini auditor terhadap Earnings Response Coefficient serta apakah 

variabel financial leverage dan opini auditor secara bersamaan dapat mempengaruhi 

Earnings Response Coefficient. 

 

 Hipotesis 

Ha1:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara financial leverage dengan 

Earnings Response Coefficient. 

Ha2:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara opini auditor dengan Earnings 

Response Coefficient. 

Ha3: Terdapat pengaruh yang signifikan antara financial leverage dan opini 

auditor secara bersamaan dengan Earnings Response Coefficient. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 

waktu 2004, 2005, 2006 dan 2007. Empat periode yang digunakan ini dimaksudkan 

untuk dapat melihat konsistensi pengaruh masing-masing variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan studi empiris yaitu studi 

yang dilakukan melalui sebuah pengamatan secara sistematis untuk melihat sejauh 

mana teori yang ada sesuai dengan kenyataan yang terjadi.  

Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan atau korelasi yang terjadi 

antara variabel dependen dan variabel independen yang dapat digambarkan melalui 

pengujian hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat ditentukan 

apakah telah sesuai dengan teori dan hipotesis yang ada atau tidak.  

Data dalam penelitian ini termasuk jenis pool data, namun dalam 

pengolahannya menjadi cross sectional. Hal ini dikarenakan penelitian ini hanya 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen tanpa melihat besar perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Sehingga 

periode waktu dalam penelitian ini hanya sebagai pembatas waktu objek yang akan 

diteliti. 
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3.2 Definisi Opreasional Variabel dan Pengukurannya 

1. Variabel Dependen 

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Earnings Response 

Coefficient (ERC). Variabel ini merupakan koefisien yang diperoleh dari regresi 

antara proksi harga saham dan laba akuntansi Proksi harga saham adalah 

Cummulative Abnormal Return (CAR), sedangkan proksi laba akuntansi adalah 

Unexpected Earnings (UE). 

Dalam Murwaningsari (2008), terdapat beberapa langkah dalam mengukur 

Earnings Response Coefficient (ERC), antara lain: 

1. Menghitung variabel Cumulative Abnormal Return (CAR) dengan rumus:  

     t+5 

CAR i(t-5, t+5) = ∑   ARit 

     t-5 

Dengan catatan: 

CARi(-5,+5) = Abnormal return kumulatif perusahaan i selama periode pengamatan 

 kurang lebih 5 hari dari tanggal publikasi laporan keuangan. (5 hari 

 sebelum, 1 hari  tanggal  publikasi  dan  5 hari setelah tanggal 

 penyerahan laporan keuangan ke BAPEPAM maupun BEI) 

ARit =  Abnormal return perusahaan i pada hari t 

a. Dalam penelitian ini Abnormal return dihitung menggunakan model sesuaian 

pasar (market adjusted model). Hal ini sesuai dengan Jones (1999) yang 
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menjelaskan bahwa estimasi return sekuritas terbaik return pasar saat itu. 

Abnormal return diperoleh dari: 

ARi,t = Ri,t – Rm,t 

Dengan catatan: 

ARi,t = Abnormal return perusahaan i pada hari t 

Ri,t = Return harian saham perusahaan i pada hari t 

Rm,t   = Return pasar pada hari t 

Untuk memperoleh data Abnormal return, terlebih dahulu harus mencari 

Returns saham harian dan Returns pasar harian. 

Returns saham harian dihitung dengan rumus:     

 (Pit-Pit-1) 

Rit = 

       Pit-1 

Dengan catatan: 

Rit = Returns saham perusahaan i pada hari t 

Pit  = Harga penutupan saham i pada hari t 

Pit-1  = Harga penutupan saham i pada pada hari t-1 

Returns pasar harian dihitung sebagai berikut: 

    (IHSGt-IHSGt-1) 

Rmt = 

          IHSGt-1 
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Dengan catatan: 

Rmt   = Returns pasar harian 

IHSGt   = Indeks harga saham gabungan pada hari t 

IHSGt-1 = Indeks harga saham gabungan pada hari t-1 

 

b.  Unexpected Earnings sebagai variabel independen yang diperhitungkan 

dengan model random walk. Unecpected Earnings (UE) diartikan sebagai 

selisih laba akuntansi yang direalisasi dengan laba akuntansi yang diharapkan 

oleh pasar. UE diukur sesuai dengan penelitian Kalaapur (1994) yaitu: 

  (EPSit – EPSit-1) 

UEit = 

          Pit-1 

Dengan catatan: 

Ueit  = Unexpected earnings perusahaan i pada periode t 

EPSit  = Earnings per share perusahaan i pada periode t 

EPSit-1 = Earnings per share  perusahaan i pada periode t-1 

Pit-1  = Harga saham periode t-1 

 

2. Earnings Response Coefficient (ERC) akan dihitung dari slope β1 pada hubungan 

CAR dengan UE (Teets and Wasley 1996) yaitu: 

CARit = β0 + β1UEit + β2 Rit + εit 
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Dengan catatan: 

CARit = Abnormal return kumulatif perusahaan i selama periode amatan + 5 

  hari dari publikasi laporan keuangan  

UEit = Unexpected earnings 

Rit  =  Return tahunan perusahaan i periode t 

εit  = Komponen error dalam model atas perusahaan i pada periode t 

 

2. Variabel Independen 

Terdapat dua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, 

antara lain: 

1. Financial Leverage 

Financial leverage merupakan cerminan dari struktur modal perusahaan. Variabel 

ini diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) yang merupakan 

perbandingan total utang dengan modal sendiri. 

2. Opini Auditor 

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Kategori perusahaan 

yang mendapat unqualified opinion diberi nilai dummy 1 dan kategori perusahaan 

yang mendapat opini selain unqualified opinion diberi nilai dummy 0. 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

 

No. Variabel Label Keterangan 

1. 
Earnings Response Coefficient 

ERC ERC diperoleh dari regresi antara CAR 

dan UE 

2. Financial Leverage DER DER = total hutang/total modal 

3. Opini Auditor OPINION Unqualified opinion 

Sumber: Data diolah 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Data yang Dihimpun 

Data yang dihimpun dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang langsung diperoleh tanpa harus diolah terlebih dahulu. 

Data sekunder yang dipergunakan adalah laporan keuangan tahunan periode waktu 

2004, 2005, 2006 dan 2007 yang mencakup tentang total hutang, total modal, opini 

auditor serta informasi lainnya yang berguna dalam penelitian ini. Semua sumber data 

ini berasal dari website perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45, Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM). 
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3.3.2 Tehnik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahan yang tergabung dalam 

indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2007. Metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, dimana populasi yang 

akan dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel 

tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan tergabung dalam indeks LQ45 di BEI dan mempublikasikan laporan 

keuangan secara berturut-turut untuk periode 2004-2007 dengan periode laporan 

keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2007. 

2. Laporan keuangan yang dipublikasikan disajikan dalam mata uang Rupiah. 

3. Perusahaan yang dijadikan sampel bukan perusahaan perbankan dan holding 

company. 

 

3.3.3 Tehnik Pengumpulan Data 

Semua sumber data sekunder berasal dari website perusahaan yang 

tergabung dalam indeks LQ45, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawasan 

Pasar Modal (BAPEPAM). 
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3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode analisis 

kuantitatif dengan menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) 17.0. 

3.4.1 Tehnik Pengolahan Data 

Tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode analisis statistik, yaitu uji statistik deskriptif dan uji statistik regresi linear 

berganda. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk melihat gambaran atas data yang 

digunakan dalam penelitian ini, sedangkan uji statistik regresi linear berganda 

dilakukan untuk melihat hubungan korelasi antara variabel-variabel yang terdapat 

dalam penelitian ini. Namun sebelum uji statistik tersebut dilakukan, data yang 

diperoleh harus melalui uji asumsi klasik terlebih dahulu. 

 

3.4.2 Tehnik Pengujian Asumsi Klasik 

3.4.2.1  Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi yang normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Dalam penelitian ini, untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak 

dilakukan dengan Kolmogorov–Smirnov Test. 
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Dasar pengambilan keputusan: 

1. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05, maka data terdistribusi normal 

2. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0.05, maka data tidak terdistribusi normal 

 

3.4.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya autokorelasi, penulis dalam penelitian ini menggunakan Durbin-

Watson Test, yaitu dari hasil pengujian ini akan dilihat nilai DW yang dihasilkan 

dibandingkan dengan upper bound (du) atau lower bound (dl). 

 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), maka 

koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi. 

2. Jika nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), maka 

koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol berarti ada autokorelasi positif. 

3. Jika nilai DW lebih besar daripada nol berarti ada autokorelasi lebih kecil 

daripada nol berarti ada autokorelasi negatif. 

4. Jika nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl). 
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5. Jika nilai DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

 

3.4.2.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Multikolinieritas 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu Variance Inflation Factor (VIF). 

Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinieritas 

yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF di atas 10. 

 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Nilai VIF > 10, maka terdapat multikolinieritas 

2. Nilai VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinieritas 

 

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
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disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan Glejser Test, yaitu dengan cara mengabsolutkan nilai residual (AbsUt) 

pada menu transform dan compute. Kemudian regresikan variabel tersebut (AbsUt) 

sebagai variabel terikat dengan seluruh variabel independen. 

 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas 

2. Nilai signifikansi < 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas 

 

3.4.3 Tehnik Pengujian Statistik 

3.4.3.1 Metode Regresi Linear Berganda 

Metode analisis regresi yang kedua digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linear berganda. Model regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 

ERC = α0 + β1 DER + β2OPINION + ε 
a)

 

 

 

 

          
a) Dikembangkan dari persamaan hipotesis dalam skripsi Dani (2007) 
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Dengan catatan: 

ERC   = Koefisien respon laba yang diukur dengan cummulative abnormal 

  return perusahaan i selama periode amatan 5 hari sebelum dan 5 hari 

  sesudah dari penyerahan laporan keuangan ke BAPEPAM 

α0  = Konstanta 

 

β1 (DER)  = Financial leverage (Debt to Equity Ratio) 

β2 (OPINION) = Opini auditor 

ε   = Komponen error dalam model 

 

3.4.3.2 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2002:45). 

Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. Nilai R
2 

yang mendekati satu 

berarti variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, dikarenakan R
2 

memiliki 

kelemahan maka banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted 

R
2 

pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. 
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3.4.3.3  Uji Signifikansi Parameter Individual 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat 

sigifikansi yang digunakan dalam penelitian adalah 0,05 (α = 5%). 

 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Nilai signifikansi > 0.05, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak 

2. Nilai signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak 

 

 Uji Signifikansi Simultan 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat atau dependen. Tingkat sigifikansi yang digunakan dalam penelitian adalah 

0,05 (α = 5%). 

 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Nilai signifikansi > 0.05, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak 

2. Nilai signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Earnings 

Response Coefficient (ERC) pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 tahun 

2004 sampai dengan 2007. Indeks LQ45 merupakan obyek penelitian dalam skripsi 

ini. Indeks LQ45 itu sendiri yaitu indeks yang terdiri 45 saham pilihan dengan 

mengacu kepada 2 variabel yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Setiap 

6 bulan terdapat saham-saham baru yang masuk kedalam LQ45 tersebut. Dengan 

demikian, dari indeks LQ45 tersebut dipilih 11 perusahaan yang sesuai dengan 

kriteria yang diinginkan peneliti sebagai sampel dalam penelitian. Proses pemilihan 

sampel disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel 

 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Jumlah Populasi 87 

Dikeluarkan karena :  

Perusahaan tidak berturut-turut dalam indeks LQ 45 sejak tahun 2004 sampai 

dengan 2007 

(71) 

Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam mata uang asing (2) 

Perusahaan perbankan dan holding company (3) 

Jumlah Sampel Akhir yang  Digunakan 11 

Sumber: Data diolah 

 
Analisis Faktor-Faktor..., Firdayanti, Ak.-Ibs, 2009



 

 

44

 

Tabel 4.1 meringkaskan proses pemilihan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berdasarkan kriteria-kriteria yang diinginkan peneliti. Dengan 

perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 perusahaan 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Daftar Perusahaan Sampel 

 

No. Nama Perusahaan 

1. Astra Argo Lestari (AALI) 

2. Aneka Tambang (ANTM) 

3. Astra International (ASII) 

4. Bumi Resources (BUMI) 

5. Indofood Sukses Makmur (INDF) 

6. Indosat (ISAT) 

7. Kalbe Farma (KLBF) 

8. Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 

9. Holcim Indonesia (SMCB) 

10. Telekomunikasi Indonesia (TLKM) 

11. United Tractors (UNTR) 

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 SPSS 

17
1
. Selain itu pula, dalam penelitian ini juga membandingkan antara hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini dengan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya. 

 

            
1  

Tahapan proses pengolahan data yang dapat dilihat pada lampiran 
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4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam pemilihan sampel, dari 87 

perusahaan sebagai populasi didapat 11 perusahaan untuk periode tahun 2004, 2005, 

2006 dan 2007 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 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 4.3. 

Tabel 4. 3 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ERC 40 -1.292 1.521 -.02448 .878226 

DER 40 .19 2.98 1.2482 .75350 

OPINION 40 0 1 .50 .506 

Valid N (listwise) 40     

Sumber: Data diolah dengan SPSS 17 

 

Berdasarkan tabel 4.3, hasil statistik deskriptif yang dilakukan terhadap data 

yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan yaitu 

terdapat 40 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang 

 
Analisis Faktor-Faktor..., Firdayanti, Ak.-Ibs, 2009



 

 

46

 

digunakan dalam penelitian ini juga memiliki nilai mean dan standar deviation yang 

berbeda. 

Variabel ERC menunjukkan nilai rata-rata 40 sampel dalam penelitian ini -

0,024 dengan standar deviasi 0,878. Rata-rata financial leverage perusahaan yang 

diproksikan melalui DER menunjukkan nilai 1,25 dengan standar deviasi 0,753. 

Variabel opini auditor menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan 

masing-masing perusahaan kepada BAPEPAM ataupun BEI sebagian besar 

mendapatkan opini auditor selain unqualified opinion. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

mean yang dihasilkan yaitu 0,50 atau mendekati 0 dengan standar deviasi 0,506. 

Dalam penelitian ini digunakan 11 perusahaan selama empat tahun sehingga 

didapatkan banyaknya observasi (number of observations) sejumlah 44. Namun 

karena pengaruh treatment yang dilakukan pada variabel yang tidak terdistribusi 

dengan normal menyebabkan berkurangnya jumlah observasi (number of 

observations) menjadi 40.  

 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mendapatkan model yang memiliki daya penjelas yang tinggi serta 

mampu untuk memprediksi dengan baik, maka model tersebut harus bebas dari 

masalah ketidaknormalan data, autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas. 

Uji ini hanya dilakukan untuk model persamaan regresi linear berganda yang terdapat 

dalam penelitian ini. 

 

 
Analisis Faktor-Faktor..., Firdayanti, Ak.-Ibs, 2009



 

 

47

 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One-Sample 

Kolmogorov–Smirnov Test. 

Tabel 4.4 

Uji Normalitas 

 

Variabel 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
Ketentuan Keterangan 

ERC 0,379 p > 0,05 Terdistribusi Normal 

Financial Leverage  0,564 p > 0,05 Terdistribusi Normal 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 17 

 

Dari tabel 4.4, bila dilihat dari Asymp. Sig. (2-tailed) maka semua data 

dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Hal ini dikarenakan Asymp. Sig. (2-

tailed) memiliki nilai lebih besar dari 5%. 

Variabel financial leverage pada awalnya tidak terdistribusi normal 

sedangkan variabel lainnya terdistribusi normal. Ketidaknormalan variabel financial 

leverage merupakan suatu masalah yang dapat diatasi dengan beberapa cara 

(treatment), yaitu dengan melakukan transformasi data atau dengan cara membuang 

data yang outlier. Dalam penelitian ini treatment yang dilakukan adalah membuang 

data yang outlier sebanyak 1 perusahaan atau 4 sampel yaitu DER yang memiliki 

nilai sangat tinggi dalam sampel. Setelah pembuangan data outlier dilakukan maka 

seluruh variabel dalam penelitian ini telah terdistribusi normal. 
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4.2.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). 

Tabel 4.5 

Uji Autokorelasi 

 

 Durbin-Watson Ketentuan du dan dl Keterangan 

Model Penelitian 0.774 1,60 dan 1,39  Autokorelasi Positif 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 17 

  

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat nilai Durbin-Watson adalah 0,774. Nilai 

ini akan dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson tabel dengan jumlah sampel atau 

observasi 40, jumlah variabel bebas 2 dan tingkat kepercayaan 5%, maka diperoleh 

nilai dl = 1,39 dan nilai du = 1,60. Oleh karena nilai Durbin-Watson yang dihasilkan 

adalah 0,774 lebih rendah daripada batas bawah (dl) maka dapat dikatakan bahwa 

hasil terdapat autokorelasi positif. Namun karena data dalam penelitian ini adalah 

data panel tetapi diolah sebagai data cross sectional, maka masalah autokorelasi 

positif ini dapat diabaikan. 
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4.2.2.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF diatas 10. (Ghozali, 2002:57). 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

independen memiliki nilai VIF < 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

multikolinieritas. 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinieritas 

 

Variabel VIF Ketentuan Keterangan 

Financial Leverage 2,517 VIF < 10 Tidak ada Multikolinieritas 

Opini Auditor 1,030 VIF < 10 Tidak ada Multikolinieritas 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 17 

 

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, dengan cara 

meregres nilai absolut residual terhadap variabel bebas. 
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Tabel 4.7 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel Sig Ketentuan Keterangan 

Financial Leverage 0,258 p > 0,05 Tidak ada Heteroskedastisitas 

Opini Auditor 0,244 p > 0,05 Tidak ada Heteroskedastisitas 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 17 

 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa semua variabel dalam 

penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

4.2.3 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2002:45). 

Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. Nilai R
2 

yang mendekati satu 

berarti variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, dikarenakan R
2 

memiliki 

kelemahan maka banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted 

R
2 

pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Di bawah ini merupakan 

hasil uji koefisien determinasi: 
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Tabel 4.8 

Koefisien Determinasi 

 

 R R Square Adjusted R Square 

Model Penelitian 0,613 0,376 0,324 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 17 

 

Berdasarkan pada tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R
2 

yang 

dihasilkan sebesar 0,324 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen sebesar 32,4% dan sebesar 67,6% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model seperti ukuran perusahaan, 

persistensi laba, kesempatan bertumbuh dan reputasi auditor. 

. 

4.2.4 Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka hasil koefisien yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

 

ERC = -2,542 + 1,016 DER + 0,277 OP_AU 

 

Dengan demikian hasil tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Rata-rata respon investor akan informasi laba yang dilaporkan tanpa ada variabel-

variabel lain yang mempengaruhi adalah -2,542 kali. 
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2. Jika tingkat financial leverage (DER) meningkat sebesar 1% dan variabel lain 

dianggap tetap, maka kemungkinan rata-rata respon investor akan informasi laba 

yang dilaporkan meningkat sebesar 1,016 kali. 

3. Rata-rata respon investor akan informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan 

yang memiliki opini auditor yang unqualified opinion dan perusahaan yang 

memiliki opini auditor selain yang unqualified opinion tidak berbeda. 

 

4.2.5 Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2.542 .554  -4.593 .000   

        

DER 1.016 .243 .872 4.175 .000 .397 2.517 

OPINION .277 .232 .160 1.194 .240 .971 1.030 

a. Dependent Variable: ERC 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 17 
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Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual, maka dapat 

dibuktikan bahwa: 

1. Pengujian hipotesis pertama 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menduga bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara financial leverage yang diproksi melalui DER dengan 

Earnings Response Coefficient atau dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ho1:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara financial leverage 

dengan Earnings Response Coefficient. 

Ha1:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara financial leverage dengan 

Earnings Response Coefficient. 

 

Dengan dasar pengambilan keputusan adalah: 

1. Nilai signifikansi > 0.05, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak 

2. Nilai signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak 

 

 Hasil pengujian regresi linear berganda menghasilkan nilai t sebesar 4,175 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana tingkat signifikansi tersebut < 0,05, 

sehingga Ha1 diterima. Hal ini memberi makna yaitu financial leverage yang 

diproksi dengan DER berpengaruh terhadap Earnings Response Coefficient. 

 Logika teori yang ada menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat 

leverage tinggi berarti memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan modal. Oleh 

karena itu, ketika perusahaan mengalami peningkatan laba maka yang paling 

 
Analisis Faktor-Faktor..., Firdayanti, Ak.-Ibs, 2009



 

 

54

 

diuntungkan adalah debtholders, 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. Sehingga 

berdasarkan teori hubungan antara Earnings Response Coefficient dengan financial 

leverage adalah negatif yaitu ketika perusahaan memiliki kewajiban lebih besar dari 

modal yang ia miliki maka akan semakin tidak baik informasi laba yang dihasilkan. 

Hasil penelitian ini menyatakan hal yang sejalan, yaitu financial leverage 

yang diproksi melalui DER mempengaruhi Earnings Response Coefficient. Variabel 

ini memiliki Unstandardized Coefficients B sebesar 1,016 yang menjelaskan bahwa 

hubungan yang dihasilkan antara Earnings Response Coefficient sebagai variabel 

dependen dengan financial leverage sebagai variabel independen adalah positif. 

Dalam hal yang pertama, terdapatnya pengaruh financial leverage terhadap Earnings 

Response Coefficient telah sesuai dengan teori yang ada. Sedangkan untuk hubungan 

positif yang dihasilkan antara Earnings Response Coefficient dengan financial 

leverage tidak sesuai dengan teori yang ada. Hal ini dapat dikarenakan bahwa dengan 

adanya peningkatan rasio hutang terhadap modal membuat pihak manajemen 

perusahaan lebih disiplin dalam berinvestasi agar hutang yang diperoleh tersebut 

dapat digunakan dengan tepat dan terkontrol sehingga nilai perusahaan tersebut akan 

semakin baik dan membuat para investor memiliki respon positif akan informasi laba 

yang disampaikan oleh perusahaan yang dapat dilihat dari Earnings Response 

Coefficient. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Murwaningsari (2008) 

yang menemukan bukti empiris bahwa leverage keuangan mempengaruhi Earnings 

Response Coefficient. Namun hasil penelitian Dani (2007) menunjukkan hal yang 

sebaliknya yaitu leverage keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Earnings 

Response Coefficient. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kurun waktu dalam 

menentukan banyaknya sampel yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut 

sehingga membuat hasil pengujian hipotesis pada kedua penelitian ini berbeda. 

 

2.  Pengujian hipotesis kedua 

 Hipotesis kedua dalam penelitian ini menduga bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara opini auditor dengan Earnings Response Coefficient atau dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

Ho2:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara opini auditor dengan 

Earnings Response Coefficient. 

Ha2:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara opini auditor dengan 

Earnings Response Coefficient. 

 

Dengan dasar pengambilan keputusan adalah: 

1. Nilai signifikansi > 0.05, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak 

2. Nilai signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak 
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Hasil pengujian regresi linear berganda menghasilkan nilai t sebesar 1,194 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,240 dimana tingkat signifikansi tersebut > 0,05, 

sehingga Ha2 ditolak. Hal ini memberi makna yaitu opini auditor tidak berpengaruh 

terhadap Earnings Response Coefficient. 

Logika teori yang ada menyatakan bahwa opini auditor dapat 

menggambarkan kondisi perusahaan sehingga dapat dilihat seberapa baik informasi 

laba perusahaan yang dihasilkan. Sehingga berdasarkan teori hubungan antara 

Earnings Response Coefficient dengan opini auditor adalah positif, yaitu semakin 

baik opini auditor maka akan semakin baik informasi laba yang dilaporkan sehingga 

mempengaruhi Earnings Response Coefficient. 

 Hasil penelitian ini menyatakan hal yang tidak sejalan, yaitu opini auditor 

tidak mempengaruhi Earnings Response Coefficient. Variabel ini memiliki 

Unstandardized Coefficients B sebesar 0,277 yang menjelaskan bahwa hubungan 

yang dihasilkan antara Earnings Response Coefficient sebagai variabel dependen 

dengan opini auditor sebagai variabel independen adalah positif. Tidak terdapatnya 

pengaruh yang signifikan antara opini auditor terhadap Earnings Response 

Coefficient dikarenakan pihak manajemen perusahaan mempunyai kewajiban untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya 

sehingga ketika auditor independen memeriksa kebenaran dan kesesuaian dari 

laporan keuangan tersebut dapat memberikan opini yang wajar. Oleh karena itu, opini 

auditor bukan merupakan faktor penentu respon dari pemegang sahan atas informasi 

laba. Hal ini mungkin mengakibatkan rata-rata respon investor akan informasi laba 
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yang dilaporkan oleh perusahaan yang memiliki opini auditor yang unqualified 

opinion dan perusahaan yang memiliki opini auditor selain yang unqualified opinion 

tidak berbeda atau sama. Namun untuk hubungan positif yang dihasilkan antara 

Earnings Response Coefficient dengan opini auditor seperti yang terlihat pada 

Unstandardized Coefficients B diatas sesuai dengan teori yang ada. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dani (2007) yang 

menemukan bukti empiris bahwa opini auditor tidak mempengaruhi Earnings 

Response Coefficient. 

 

4.2.5.2 Uji Signifikansi Simultan 

Uji signifikansi simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat atau dependen. 

 

Tabel 4.10 

Uji Signifikansi Simultan 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.319   2 3.773 7.240 .001
a
 

Residual 18.761 36 .521   

Total 30.080 38    

a. Predictors: (Constant), OPINION, DER 

b. Dependent Variable: ERC 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 17 
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Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan, maka dapat dibuktikan bahwa: 

3.  Pengujian hipotesis ketiga 

 Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menduga bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara financial leverage dan opini auditor secara bersamaan dengan 

Earnings Response Coefficient atau dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ho3:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara financial leverage dan 

opini auditor secara bersamaan dengan Earnings Response Coefficient. 

Ha3:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara financial leverage dan opini 

auditor secara bersamaan dengan Earnings Response Coefficient. 

 

Dengan dasar pengambilan keputusan adalah: 

1. Nilai signifikansi > 0.05, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak 

2. Nilai signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak 

Dari uji signifikansi simultan diperoleh F hitung sebesar 7,240 dengan 

tingkat signifikansi 0,001. Ini menunjukkan bahwa financial leverage dan opini 

auditor secara bersamaan signifikan mempengaruhi Earnings Response Coefficient. 
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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 

Berdasarkan pengujian regresi linear berganda yang telah dilakukan dapat 

dikemukakan bahwa: 

1. Dari hasil pengujian signifikansi parameter individual yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa financial leverage berpengaruh signifikan terhadap Earnings 

Response Coefficient. Financial leverage memiliki nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 yaitu 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha1 tidak dapat 

ditolak. 

2. Dari hasil pengujian signifikansi parameter individual yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa opini auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap Earnings 

Response Coefficient. Opini auditor memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05 yaitu 0,240. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha2 ditolak. 

3. Dari hasil pengujian signifikansi simultan yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa financial leverage dan opini auditor secara bersamaan berpengaruh 
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signifikan terhadap Earnings Response Coefficient. Profitabilitas, leverage 

keuangan dan opini auditor memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 

0,001. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha3 tidak dapat ditolak. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan 

beberapa saran yang dapat diajukan dan bemanfaat bagi berbagai pihak terkait, yaitu: 

1. Karena terbatasnya waktu dan biaya yang ada, maka diharapkan penelitian 

selanjutnya menggunakan rentang waktu yang lebih panjang dan dapat menambah 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi Earnings Response Coefficient seperti 

ukuran perusahaan, persistensi laba, kesempatan bertumbuh dan reputasi auditor. 
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Lampiran 1 

 

NO. EMITEN ERC DER OPINION 

1. Astra Argo Lestari (AALI) 0.653 0.60 0 

   0.663 0.19 1 

   0.668 0.24 1 

   0.669 0.28 1 

2. Aneka Tambang (ANTM) 0.050 1.44 0 

   0.055 1.11 0 

   0.059 0.70 0 

   0.062 0.37 0 

3. Astra International (ASII) -0.602 1.18 0 

   -0.600 1.11 0 

   -0.605 1.41 0 

   -0.602 1.17 0 

4. Bumi Resources (BUMI) 0.547 8.39 0 

   0.547 7.84 0 

   0.545 5.95 0 

   0.530 1.26 1 

5. Indofood Sukses Makmur (INDF) 0.834 2.50 1 

   0.832 2.33 0 

   0.831 2.13 1 

   0.834 2.62 0 

6. Indosat (ISAT) -1.289 1.10 0 

   -1.290 1.28 0 

   -1.289 1.24 1 

   -1.292 1.72 1 
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NO. EMITEN ERC DER OPINION 

7. Kalbe Farma (KLBF) -0.675 1.26 0 

   -0.672 0.76 0 

   -0.673 0.36 0 

   -0.671 0.33 1 

8. Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 0.042 0.41 0 

   0.041 0.38 1 

   0.041 0.35 1 

   0.042 0.40 1 

9. Holcim Indonesia (SMCB) 0.404 2.49 1 

   0.406 2.98 1 

   0.404 2.37 1 

   0.402 2.19 1 

10. Telekomunikasi Indonesia (TLKM) 1.521 1.53 1 

   1.520 1.40 0 

   1.520 1.39 1 

   1.519 1.16 0 

11. United Tractors (UNTR) -1.197 1.17 0 

   -1.199 1.58 1 

   -1.198 1.44 1 

   -1.197 1.26 1 

Sumber: data diolah 
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Lampiran 2 

 

NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
ERC DER 

N 44 44 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .02705 1.6675 

Std. Deviation .852467 1.74524 

Most Extreme Differences Absolute .143 .247 

Positive .133 .247 

Negative -.143 -.199 

Kolmogorov-Smirnov Z .948 1.640 

Asymp. Sig. (2-tailed) .330 .009 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
ERC DER 

N 40 40 

Normal Parameters
a,,b

 Mean -.02448 1.2482 

Std. Deviation .878226 .75350 

Most Extreme Differences Absolute .144 .125 

Positive .144 .125 

Negative -.130 -.097 

Kolmogorov-Smirnov Z .910 .788 

Asymp. Sig. (2-tailed) .379 .564 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ERC 40 -1.292 1.521 -.02448 .878226 

DER 40 .19 2.98 1.2482 .75350 

OPINION 40 0 1 .50 .506 

Valid N (listwise) 40     
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Regression 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .613
a
 .376 .324 .721892 .774 

a. Predictors: (Constant), OPINION, DER 

b. Dependent Variable: ERC 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.319 2 3.773 7.240 .001
a
 

Residual 18.761 37 .521   

Total 30.080 39    

a. Predictors: (Constant), OPINION, DER 

b. Dependent Variable: ERC 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2.542 .554  -4.593 .000   

        

DER 1.016 .243 .872 4.175 .000 .397 2.517 

OPINION .277 .232 .160 1.194 .240 .971 1.030 

a. Dependent Variable: ERC 
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Regression 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .358
a
 .128 .056 .37439 1.150 

a. Predictors: (Constant), OPINION, DER 

b. Dependent Variable: AbsUt 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .742 2 .247 1.764 .171
a
 

Residual 5.046 37 .140   

Total 5.788 39    

a. Predictors: (Constant), OPINION, DER 

b. Dependent Variable: AbsUt 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .053 .287  .186 .853   

        

DER .145 .126 .283 1.148 .258 .397 2.517 

OPINION .142 .120 .187 1.184 .244 .971 1.030 

a. Dependent Variable: AbsUt 
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Lampiran 3 

 

 

Tahapan dalam Proses Pengolahan Data 

 

Terdapatnya masalah terhadap data dalam penelitian ini, maka penulis 

melakukan tahapan dalam proses pengolahan data. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik dan sesuai dengan teori metodologi penelitian yang 

ada. Dengan adanya lampiran output dan penjelasan dari pengolahan data dalam 

penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan proses pembelajaran pada penelitian-

penelitian selanjutnya. 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, tahapan dalam proses pengolahan data 

yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu: dilakukannya treatment dalam mengatasi 

ketidaknormalan variabel independen, yaitu financial leverage. Treatment yang 

dilakukan adalah dengan membuang data outlier yang terdapat pada variabel 

financial leverage, yaitu semua data perusahaan Bumi Resources. Hal ini dikarenakan 

nilai DER yang dimiliki perusahaan tersebut sangat tinggi, berbeda jauh dengan 

sampel-sampel lain yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian setelah dilakukan 

proses pembuangan outlier tersebut maka data dalam penelitian ini telah terbebas dari 

masalah ketidaknormalan. 
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