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ABSTRACT 
The purpose of this research is to determine the effect of leverage, profitability and profit growth on 
earnings response coefficient with firm size as a control variable. The sample selection using purposive 
sampling method and sample from this research are 30 manufacturing companies of consumer goods 
industry listed in Indonesia Stock Exchange (BEI). The data are obtained from secondary data of annual 
report of manufacturing of consumer goods industry which listed in Indonesia Stock Exchange in 2013-
2017. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. The hypothesis 
in this study is based on previous research and various other supporting theories. The independent 
variables are Debt to Equity Ratio (DER) as a measure of leverage, Return on Assets (ROA) as a 
measure of profitability and profit growth. The dependent variable is ERC obtained from the regression 
result between stock price measured by CAR and accounting earnings measured by UE. The results 
showed that Leverage (DER), Profitability (ROA) and Profit Growth (PL) had no effect on Earnings 
Response Coefficient (ERC). Meanwhile, the control variable has a positive effect on Earnings 
Response Coefficient (ERC). 
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PENDAHULUAN 
Laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting bagi para investor untuk melihat tingkat 

kesehatan operasional suatu perusahaan. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah karena 
adanya hubungan antara ketiga variabel independen yaitu Leverage, Profitabilitas dan Pertumbuhan 
Laba dengan variabel dependen yaitu Earnings Response Coefficient (ERC). Suwarno et al. (2017) 
mengemukakan earnings response coefficient adalah reaksi terhadap keuntungan yang diumumkan 
atau dipublikasikan oleh perusahaan. Reaksi ini mencerminkan kualitas laba yang dilaporkan 
perusahaan. Dan ERC tinggi atau rendah menentukan daya responsif dari informasi (good atau bad 
news) yang terkandung dalam keuntungan. Perusahaan yang melaporkan keuntungan tinggi 
merupakan kabar baik bagi investor yang menginvestasikan modalnya karena mereka akan 
mendapatkan dividen atas setiap kepemilikan saham yang mereka miliki.   

Informasi pendapatan merupakan acuan bagi investor untuk berinvestasi ke perusahaan untuk 
mendapatkan laba positif atau negatif, yang diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan akan 
mempengaruhi tingkat pengembalian saham. Besarnya efek ini akan rendah, terutama untuk 
pendapatan negatif (loss). Umumnya dalam mengetahui kualitas laba yang baik dapat diukur dengan 
menggunakan ERC (Arifin, 2017). Nilai ERC akan lebih tinggi jika laba perusahaan lebih persisten di 
masa depan dan mempunyai kualitas laba yang baik. Investor akan mengestimasi laba sekarang untuk 
memprediksi laba dan return saham dimasa datang, maka future return ini akan lebih beresiko jika 
reaksi investor terhadap unexpected earnings perusahaan semakin rendah. ERC sebagai koefisien 
yang mengukur respon abnormal return sekuritas terhadap unexpected earnings perusahaan-
perusahaan. Reaksi pasar juga dipengaruhi oleh kualitas laba yang dilaporkan. Kualitas laba ini tidak 
berkaitan dengan tinggi atau rendahnya laba yang dilaporkan perusahaan, melainkan meliputi 
understatement dan overstatement dari laba bersih, stabilitas komponen dalam laporan laba rugi, 
realisasi risiko aset, pemeliharaan atas modal, dan kemampuan laba menjadi prediktor dimasa yang 
akan datang (Pamungkas, 2014).  
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Terdapat fenomena terkait respon pasar terhadap perubahan harga saham saat pengumuman 
laba yang dapat diketahui dari kasus PT. Gudang Garam dan PT. Nippon Indosari. Diketahui bahwa 
PT. Gudang Garam mendapatkan respon positif dari pasar karena pada tahun 2016 mengumumkan 
bahwa akan membagikan deviden sebesar Rp 2.600 per saham kepada pemegang saham. Pembagian 
deviden tersebut dikaitkan dengan adanya kenaikan laba usaha perusahaan sebesar Rp 57 milyar. Hal 
tersebut di perkuat pula dengan laba per saham perusahaan yang meningkat dari Rp 650 menjadi Rp 
880 pada tahun 2011. Berbeda halnya dengan yang dialami oleh PT. Nippon Indosari. PT. Nippon 
Indosari mendapatkan respon negatif karena adanya penurunan laba usaha perusahaan sebesar Rp 
10 milyar. Saat pengumuman laporan keuangan, pada dasarnya pasar memiliki harapan mengenai 
besarnya laba yang di publikasikan. Apabila didapatkan laba aktual lebih besar dari harapan investor 
maka hal ini akan menjadi good news. Namun apabila didapatkan laba aktual lebih kecil dari harapan 
investor maka hal ini akan menjadi bad news (Hariati, 2017). Pada penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Cahaya dan Hartini (2016) dengan hasil kepemilikan swasta berpengaruh negatif terhadap 
profitabilitas dengan proksi ROA masih terdapat keterbatasan, yaitu penelitian yang menguji pengaruh 
struktur kepemilikan kinerja perusahaan, belum menggunakan proksi pertumbuhan laba. Penelitian ini 
menggukan proksi pertumbuhan laba karena pertumbuhan laba yang optimal mencerminkan adanya 
sistem yang berjalan dengan efektif dan efisien didalam perusahaan (Lubis, 2013). Perusahaan dengan 
laba bertumbuh atau meningkat, dapat memperkuat ukuran perusahaan dengan tingkatan laba yang 
diperoleh. Dimana perusahaan yang memiliki laba yang bertumbuh dengan jumlah aktiva yang besar 
akan memiliki peluang yang lebih besar didalam menghasilkan profitabilitasnya (Taruh, 2012). Oleh 
karena itu, penelitian ini bermaksud untuk memperbaiki keterbatasan tersebut dengan cara menguji 
pengaruh struktur kepemilikan dan efisiensi operasional terhadap pertumbuhan laba bank. 

Hal yang membedakan penelitan ini dan penelitian yang sebelumnya adalah proksi, kurun waktu 
dan sampelnya. Penggunaan waktu yang berbeda memungkinkan hasil yang berbeda pula. Penelitian 
ini merupakan gabungan modifikasi penelitian Arifin (2017) dan Suwarno et al. (2017). Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan objek penelitian perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Namun, peneliti memfokuskan objek penelitian 
menjadi sektor industri barang konsumsi pada perusahaan manufaktur dan mengganti periode 
penelitian menjadi 2013-2017. Dan menambahkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. 

 

KAJIAN TEORI 

Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Menurut Brigham and Houston (2010) signalling theory atau teori sinyal adalah suatu tindakan 
yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk diberikan kepada investor tentang bagaimana 
manajemen dapat memandang prospek dalam suatu perusahaan. Penelitian Arifin (2017) menjelaskan 
bahwa manajemen perusahaan sebagai pihak yang memberikan sinyal yang mengandung informasi 
tentang pendapatan atau laba dalam laporan keuangan. Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan 
dengan kualitas laba yang baik akan dengan sengaja memberikan sinyal kepada pasar dalam bentuk 
informasi, sehingga pasar diharapkan untuk membedakan kualitas yang baik dan buruk. Jika 
pengumuman laba tersebut dinyatakan sinyal yang baik atau good news bagi investor, maka reaksi 
yang dibawa ke harga saham adalah kenaikan harga saham, begitu juga sebaliknya. 

Earnings Response Coefficient (ERC) 

Menurut Scott (2012) earnings response coefficient adalah mengukur tingkat abnormal return 
suatu sekuritas sebagai respon terhadap unexpected earnings dari laba yang dilaporkan oleh 
perusahaan yang mengeluarkan jaminan tersebut. Penelitian Ball dan Brown (1968) menemukan bukti 
bahwa naik turunnya laba akuntansi mempengaruhi naik turunnya harga saham. Pada tahun saat 
diumumkannya laba perusahaan maka perubahan harga saham kecenderungan positif, dan sebaliknya 
pada saat tahun diumumkannya bahwa perusahaan mengalami kerugian maka perubahan harga sama 
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akan kecenderungan negatif. Penelitian ini menunjukkan arahan bahwa terdapat perbedaan respon 
pasar terhadap informasi laba dalam laporan keuangan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa 
respon pasar terhadap laba di masing-masing perusahaan dapat bervariasi dan tidak konstan. 
Penelitian Easton & Zmijewski (1989) dan Collins & Kothari (1989) menyatakan bahwa respon pasar 
terhadap laba akuntansi masing-masing perusahaan dapat bervariasi, baik antar perusahaan maupun 
antar waktu. Pihak lain mengatakan bahwa earnings response coefficient relatif tidak berubah dan tetap, 
seperti penelitian yang dilakukan Beaver et.al (1983) serta Kormendi dan Lipe (1987) yang meyatakan 
bahwa reaksi harga saham terhadap laba akuntansi tidak bergejolak secara berlebihan (Jaya & 
Apriwenni, 2015).   

Leverage 

Menurut Brigham dan Houston (2010), leverage keuangan atau financial leverage merupakan 
suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana sekuritas berpenghasilan tetap (utang dan 
saham preferen) digunakan dalam stuktur modal perusahaan. Pada umumnya ada dua jenis leverage, 
yaitu leverage operasi (operating leverage) dan leverage keuangan (financial leverage), yang dimaksud 
leverage dalam penelitian ini adalah leverage keuangan (financial leverage). Leverage keuangan 
menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. 

Profitabilitas 

Profitabilitas menurut Kieso (2013) merupakan rasio untuk mengukur pendapatan atau 
keberhasilan operasi suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu. Rasio ini juga mempengaruhi 
kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atas asset produktif yang dimiliki perusahaan. 
Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Dapat 
mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Hal ini 
menunjukan ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Tingkat 
profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. 
Perusahaan yang menghasilkan pendapatan tinggi cenderung akan memperbesar investasi atau 
membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya.  

Pertumbuhan Laba 

Menurut Collins dan Khotari (1989) perusahaan bertumbuh akan mempunyai Koefisien Respon 
Laba (ERC) yang lebih tinggi, karena perusahaan mempunyai kesempatan memperoleh laba dimasa 
mendatang lebih tinggi. Kandungan informasi laba tersebut merupakan berita baik sehingga dapat 
meningkatkan respon pasar. Pertumbuhan laba adalah suatu keadaan dimana terjadikenaikan atau 
penurunan laba setiap tahunnya. Perusahaan yang memiliki kemampuan dalam bertumbuh, akan dapat 
meningkatkan laba perusahaan dimasa yang akan datang. Peluang bertumbuh suatu perusahaan akan 
dapat meningkatkan harapan atas laba yang dihasilkan di masa depan. Meningkatnya pertumbuhan 
laba akan mampu menarik investor dalam menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Semakin 
baik pertumbuhan laba yang dihasilkan perusahaan maka diharapkan akan mampu memberikan 
prospek baik (Hariati, 2017). 

 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

H1: Leverage berpengaruh negatif terhadap Earnings Response Coefficient (ERC) 
Hubungan signalling theory dengan leverage adalah perusahaan yang memiliki tingkat leverage 

yang tinggi artinya perusahaan tersebut menggunakan hutang atau kewajiban lainnya dalam membiayai 
aset dan berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan peusahaan yang memiliki tingkat leverage rendah. 
Tingkat leverage dapat mempengaruhi respon investor karena semakin tingginya leverage akan 
menurunkan respon investor (Puspitasari, 2016) perusahaan dapat dikatakan memiliki sinyal bad news 
yang akan mempengaruhi ERC menjadi rendah. Leverage merupakan suatu rasio untuk mengukur 
seberapa besar perusahaan di biayai oleh hutang. Untuk perusahaan cederung berhutang setiap 



 

4 
Pengaruh Leverage, Profitabilitas…, Zahra Adinaputri, Ak. -IBS, 2018 

adanya peningkatan laba akan dirasakan oleh pemberi pinjaman sebagai suatu keamanan. Apabila 
terjadi peningkatan laba, investor menanggapi ini sebagai hal yang buruk, karena yang diuntungkan 
adalah debtholders bukan shareholders (Dewi & Putra, 2017). Dampak pada kurang percayanya 
investor terhadap laba perusahaan yang dilihat dari tingkat hutang inilah yang akan mempengaruhi 
tingkat ERC, karena ERC akan menurun jika leverage tinggi (Puspitarini, 2016). 
H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Earnings Response Coefficient (ERC) 

Hubungan signalling theory dengan profitabilitas dikatakan good news apabila profitabilitas yang 
tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih terinci sebab mereka ingin 
meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap 
manajemen yang mempengaruhi ERC menjadi tinggi. Maka kinerja perusahaan yang baik akan 
mendorong kualitas informasi laba yang lebih baik yang disajikan oleh manajemen. Investor akan 
bereaksi lebih baik atas informasi laba yang berkualitas. ERC pada perusahaan yang memiliki 
profitabilitas tinggi lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah, 
karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan mampu menyelesaikan operasi yang 
dijalankan saat ini, yang diindikasikan dengan laba (Rullyan, 2017). 

H3: Pertumbuhan Laba berpengaruh positif terhadap Earnings Response Coefficient (ERC) 
Hubungan signalling theory dengan pertumbuhan laba adalah dikatakan good news apabila 

dalam perusahaan yang memiliki perkembangan laba yang meningkat signifikan akan berdampak pada 
laba masa depan perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan laba dianggap perusahaan tersebut 
memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga diindikasikan perusahaan memiliki prospek yang lebih 
baik dan mendapat respon positif dari pasar yang ditandai dengan meningkatnya nilai ERC (Hariati, 
2017). Pertumbuhan laba mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba. Perusahaan yang mempunyai 
kesempatan bertumbuh terhadap labanya mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai kinerja 
keuangan yang baik sehingga laba yang dihasilkan semakin berkualitas yang akan mendorong 
tingginya nilai ERC (Jaya & Apriwenni, 2015). 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji antara dua variabel yaitu variabel independen leverage, 
profitabilitas dan pertumbuhan laba terhadap variabel dependen earnings response coefficient (ERC). 
Objek yang menjadi bahan penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2017.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data panel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan perusahaan manufaktur 
sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada tahun pengamatan 2013-2017 melalui website 
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

Metode pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling dengan populasi 
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
periode tahun 2013-2017. Melalui metode tersebut didapatkan 30 perusahaan manufaktur yang 
digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu analisa statistik deskriptif, analisa regresi data panel, koefisien determinasi, uji F, uji t dan uji 
asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji 
multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.  

 
 

MODEL PENELITIAN 
 
 
 

 
 
 

ERCit = β0 + β1 DERit + β2 ROAit + β3 PLit + β4 SIZEit + 𝒆it 
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Keterangan: 
ERCit  = Earnings Response Coefficient 
β0it  = Konstanta 
DERit  = Leverage 
ROAit  = Profitabilitas 
PLit  = Pertumbuhan Laba 
SIZEit  = Ukuran Perusahaan 
β1 – β4  = Koefisiensi Regresi 
eit   = Error 
 
Operasionalisasi Variabel 
Earnings Response Coefficient (ERC) 
 ERC diperoleh dari hasil regresi antara proksi harga saham dan laba akuntansi, harga saham 
diukur dengan CAR, sedangkan proksi laba akuntansi menggunakan UE (Pamungkas, 2014). Ada 
beberapa tahap dalam menghitung nilai ERC, yaitu:  

a. Tahap Pertama 
ERC diperoleh dari hasil regresi antara proksi harga saham dan laba akuntansi, harga saham diukur 
dengan CAR, sedangkan proksi laba akuntansi menggunakan UE. Ada beberapa tahap dalam 
menghitung nilai ERC. Berikut adalah rumus untuk menghitung ERC (Suwarno et al., 2017): 

  
Keterangan:  
CARit = cumulative abnormal return perusahaan i pada periode t 
UEit = laba yang tidak diekspektasi perusahaan i pada periode t 
β0 = konstanta 
β1 = koefisien laba kejutan adalah ERC 
e = error term 

b. Tahap Kedua 
Tahap kedua adalah menghitung Cumulative Abnormal Return (CAR). CAR adalah jumlah dari semua 
pengembalian yang abnormal, rumusnya adalah (Pamungkas, 2014): 

  
 
 

Keterangan:  
CARi(-3,+3) = abnormal return kumulatif perusahaan i selama periode pengamatan kurang lebih tiga hari 

dari tanggal publikasi laporan keuangan (tiga hari sebelum, satu hari tanggal publikasi dan 
tiga hari setelah tanggal publikasi laporan keuangan) 

𝐴𝑅𝑖𝑡&'
(' 	= abnormal return perusahaan i pada hari t  

  
Dimana : 

1. Abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. 
Menghitung abnormal return yang menggunakan model sesuaian pasar (market adjusted model) 
dengan rumus (Suaryana, 2008):  

 
 

Keterangan: 
ARi,t  = return tidak normal sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t  
Ri,t  = return sesungguhnya sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t  
E[Ri,t]  = return ekspektasian sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 
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Besarnya koefisien respon laba dihitung dengan persamaan regresi atas data tiap 

perusahaan, yaitu:  

 

Keterangan: 

CARit = cumulative abnormal return perusahaan I pada periode t 

UEi,t = laba yang tidak diekspektasi perusahaan I pada periode t 

β0 = konstanta 

β1 = koefisien laba kejutan, adalah ERC 

e = error term 

 

Model Regresi  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier 

berganda. Variabel independennya adalah ukuran KAP, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage, sedangkan variabel dependennya adalah koefisien respon 

laba. Adapun persamaan regresinya yaitu: 

 

Keterangan:  

ERC = Earning Response Coefficient α = Konstanta 

KAP = Ukuran KAP β = Koefisien arah regresi 

SIZE = Ukuran perusahaan e = error terms 

PROFIT = Profitabilitas 

LEV = Leverage 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel  N  Minimum  Maksimum  Mean  Std. Deviasi 
KAP 166 0 1 0,48 0,501 
SIZE 166 4,89320 8,26070 6,1889645 0,64382754 
PROFIT 166 0,00290 1,37460 0,2158117 0,20335726 
LEV 166 0,09767 0,88274 0,4356498 0,17979796 
ERC 166 -6,48177 4,30155 -0,2579873 1,79021560 

Sumber: Hasil olah data, 2014 

CARit = β0 + β1 UEi,t + e 

ERC = α + β1 KAP + β2 SIZE + β3 PROFIT + β4 LEV + e 

ARi,t = Ri,t – E[Ri,t] 

CARi(-3,+3) =  ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡&'
('
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2. Rumus untuk menghitung return saham yaitu (Pamungkas, 2014): 

Keterangan: 
Rit  = return saham perusahaan i pada periode t  
Pit  = harga saham i pada periode t  
Pit-1  = harga saham i pada periode t-1 
 

3. Return ekspektasi diestimasi dengan model pasar. Model ekspektasi dibentuk dengan cara 
menggunakan teknik regresi dengan persamaan, yaitu (Suaryana, 2008):  

 
 
 

Keterangan:  
E[Ri,t]  = return sekuritas i pada periode estimasi ke-j  
αi  = intercept sekuritas i  
βi = beta sekuritas i  
Rmj  = return indeks pasar pada periode estimasi ke-j  
ε(i,j ) = error term 
 

4. Rumus untuk menghitung return pasar yaitu (Suwarno et al., 2017): 

Keterangan:  
Rmt    = return pasar perusahaan i pada periode t  
IHSGt   = indeks harga saham gabungan i pada periode t  
IHSGt-1 = indeks harga saham gabungan i pada periode t-1 
 

c. Tahap Ketiga 
Tahap Ketiga adalah menghitung Unexpected Earnings (UE) dengan model random walk. UE dapat 
diartikan sebagai selisih laba akuntansi yang diharapkan oleh pasar. Adapun rumus untuk mencari UE 
adalah (Pamungkas, 2014):  

  
Keterangan: 
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 perusahaan i pada periode t-1 
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4. Leverage (LEV) 

Variabel ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi pokok utang 

ditambah bunga sebelum jatuh tempo. Instrumen leverage diukur dengan 

membagi total utang terhadap total asetnya, rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Lit = leverage perusahaan i pada tahun t 

Tuit = total hutang perusahaan i pada tahun t 

Tait = total aset perusahaan i pada tahun t 

 

5. Koefisien Respon Laba (ERC) 

ERC diperoleh dari hasil regresi antara proksi harga saham dan laba 

akuntansi, harga saham diukur dengan CAR, sedangkan proksi laba akuntansi 

menggunakan UE. Ada beberapa tahap dalam menghitung nilai ERC, yaitu: 

a. Tahap pertama 

Tahap pertama yaitu mencari return saham harian dan return pasar harian. Rumus 

untuk menghitung return saham harian yaitu:  

 

 

Keterangan: 

Rit = return saham perusahaan i pada hari t 

Pit = harga penutupan saham i pada hari t  

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

Rumus untuk menghitung return pasar harian yaitu: 

 

 

Keterangan: 

Rmt  = return pasar harian 

IHSGt  = indeks harga saham gabungan pada hari t  

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

 

   Tuit 
Lit    =  
    Tait  

 (Pit – Pit-1) 
Rit  =  
      Pit-1 

 (IHSGt  – IHSGt-1) 
Rmt  =  
         IHSGt-1 

E[Ri,t] =  𝛼,	 + 𝛽,	Rmj + 𝜀,,0	 

 

9 
 

4. Leverage (LEV) 

Variabel ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi pokok utang 

ditambah bunga sebelum jatuh tempo. Instrumen leverage diukur dengan 

membagi total utang terhadap total asetnya, rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Lit = leverage perusahaan i pada tahun t 

Tuit = total hutang perusahaan i pada tahun t 

Tait = total aset perusahaan i pada tahun t 

 

5. Koefisien Respon Laba (ERC) 

ERC diperoleh dari hasil regresi antara proksi harga saham dan laba 

akuntansi, harga saham diukur dengan CAR, sedangkan proksi laba akuntansi 

menggunakan UE. Ada beberapa tahap dalam menghitung nilai ERC, yaitu: 

a. Tahap pertama 

Tahap pertama yaitu mencari return saham harian dan return pasar harian. Rumus 

untuk menghitung return saham harian yaitu:  

 

 

Keterangan: 

Rit = return saham perusahaan i pada hari t 

Pit = harga penutupan saham i pada hari t  

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

Rumus untuk menghitung return pasar harian yaitu: 

 

 

Keterangan: 

Rmt  = return pasar harian 

IHSGt  = indeks harga saham gabungan pada hari t  

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

 

   Tuit 
Lit    =  
    Tait  

 (Pit – Pit-1) 
Rit  =  
      Pit-1 

 (IHSGt  – IHSGt-1) 
Rmt  =  
         IHSGt-1 
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b. Tahap kedua 

Tahap kedua dilakukan dengan menghitung abnormal return yang menggunakan 

model sesuaian pasar (market adjusted model) dengan rumus:  

  

Keterangan: 

ARi,t = abnormal return perusahaan i pada periode ke-t 

Ri,t = return perusahaan pada periode ke-t 

Rm,t = return pasar pada periode ke-t 

c. Tahap ketiga 

Tahap ketiga adalah menghitung variabel Cumulative Abnormal Return (CAR) 

yang rumusnya adalah:  

 

Keterangan: 

CARi(-3,+3) = abnormal return kumulatif perusahaan i selama periode 

pengamatan kurang lebih tiga hari dari tanggal publikasi laporan 

keuangan (tiga hari sebelum, satu hari tanggal publikasi, dan tiga 

hari setelah tanggal publikasi laporan keuangan) 

  ARit = abnormal return perusahaan i pada hari t 

d. Tahap keempat 

Tahap keempat yaitu Unexpected Earnings (UE) dengan model random walk. UE 

dapat diartikan sebagai selisih laba akuntansi yang diharapkan oleh pasar. Adapun 

rumus untuk mencari UE adalah: 

 

 

Keterangan: 

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 perusahaan i pada periode t-1 

e. Tahap kelima 

Tahap kelima dilakukan untuk menghitung koefisien respon laba. Koefisien 

respon laba dicari dari hasil regresi antara proksi harga saham dan laba akuntansi. 

ARi,t = Ri,t – Rm,t 

CARi(-3,+3) =  𝐴𝑅+3
−3 it 

    (EPSit  – EPSit-1) 
UEit  =  
         Pit-1 
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Dimana: 
1. Earnings Per Share (EPS) merupakan perbandingan antara laba bersih dengan harga per 

lembar saham perusahaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Kieso, 2013): 
 
 
 
 

Leverage 
Rumus untuk mengetahui tingkat hutang adalah (Pamungkas, 2014): 

 
 
 
 

Profitabilitas 
Rumus ROA, sebagai berikut (Kieso, 2013): 

 
 
 
 

Pertumbuhan Laba 
Rumus untuk pertumbuhan laba, yaitu (Hariati, 2017): 

 
 
 
 

Ukuran Perusahaan 
Rumus untuk ukuran perusahaan, yaitu (Farizky, 2016): 

 
 
 

 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Statistik Deskriptif  

Tabel 1 
Statistik Deskriptif 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

  ERC DER ROA PL SIZE 
Mean 0.013836 0.775077 0.105442 0.189495 28.53828 
Median 0.016884 0.650000 0.084250 0.097536 28.07030 
Maximum 0.058042 9.470000 0.715100 5.654335 32.15098 
Minimum -0.005361 -8.340000 -0.222300 -6.047801 25.29535 
Std. Dev. 0.016651 1.341509 0.135036 1.258372 1.661079 
Skewness 1.251493 -0.837672 1.573239 0.304974 0.414864 
Kurtosis 4.687782 33.32193 7.445518 13.54541 2.383913 
            
Jarque Bera 49.36503 4995.393 160.6744 604.3793 5.785057 
Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.055436 
            
Sum 1.798643 100.7600 13.70740 24.63435 3709.976 
Sum Sq. Dev. 0.035768 232.1544 2.352291 204.2717 355.9346 
            
Observations 130 130 130 130 130 

𝐸𝑃𝑆 = 	
𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑇𝑎𝑥	𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠

 

𝐷𝐸𝑅 = 	
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟C𝑠	𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

𝑅𝑂𝐴 = 	
𝑁𝑒𝑡	𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛	𝐿𝑎𝑏𝑎 = 	
𝐿𝑎𝑏𝑎	𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎN − 	𝐿𝑎𝑏𝑎	𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎN(P

𝐿𝑎𝑏𝑎	𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎN
 

𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛	(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) 
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 Dapat dilihat pada tabel 1, bahwa pada variabel ERC, DER, ROA dan PL nilai mean lebih kecil 
dari nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan sebaran data pada variabel ERC, DER, ROA dan PL 
besar (heterogen) sehingga data terdistribusi dengan luas. Namun untuk variabel SIZE nilai mean lebih 
besar dari standar deviasi, hal ini menunjukkan sebaran data pada variabel SIZE kecil (homogen) 
sehingga data tidak terdistribusi dengan luas.  
 Selanjutnya, untuk variabel DER, ROA, PL dan SIZE nilai mean lebih besar dari nilai median, 
sehingga besarnya nilai DER, ROA, PL dan SIZE pada perusahaan manufaktur cenderung tinggi. 
Namun untuk variabel ERC nilai mean lebih kecil dari nilai median, sehingga besarnya nilai ERC pada 
perusahaan manufaktur cenderung rendah. 
 
Pengujian Model 
 

Tabel 2 
Hasil Persamaan Regresi 

Variable Prediksi Coefficient Prob. Keterangan 

DER (-) 0.000377 0.6264 Tidak Berpengaruh 
ROA (+) 0.012485 0.5532 Tidak Berpengaruh 
PL (+) -0.000599 0.4673 Tidak Berpengaruh 

SIZE  0.071469 0.0000 Berpengaruh 
C   -2.027255 0.0000   

 
 

 
 

Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 
 

Berikut ini merupakan hasil pengujian dimana pada penelitian ini menggunakan Fixed effect, 
yang diketahui setelah melakukan Uji Chow dan Uji Hausman. Data dalam penelitian ini telah lulus uji 
asumsi klasik, sehingga data terbebas dari masalah multikolinieritas, autokorelasi, dan 
heteroskedastisitas.  
 
Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 2, besarnya koefisian determinasi yang dilihat melalui 
Adjusted R-squared, dalam penelitian ini sebesar 0.600894 atau 60,0894%. Hal ini menunjukkan bahwa 
leverage (DER), profitabilitas (ROA), pertumbuhan laba (PL) dan ukuran perusahaan (SIZE) mampu 
menjelaskan pengaruh kepada earnings response coefficient (ERC) hanya sebesar 60,0894%. Sisanya 
yaitu sebesar 39,9106% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 
Uji F 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 2, nilai probabilitas F sebesar 0.000000. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai probabilitas F dalam penelitian ini lebih kecil dari 0.05, sehingga variabel 
leverage (DER), profitabilitas (ROA), pertumbuhan laba (PL) dan ukuran perusahaan (SIZE) secara 
bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel earnings response coefficient (ERC). 
 
Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 
1. Leverage tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient (ERC) 
Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada periode 2013-2017 leverage 
terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap earnings response coefficient. Hasil ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Pamungkas (2014) dan Hasanzade et al. (2013). Dalam hal ini, investor akan 
lebih fokus terhadap perusahaan yang memberikan return yang besar, daripada untuk kemampuan 
dalam membayar kewajibannya. Tingginya leverage akan bermanfaat bagi kreditur dalam 

R-squared 0.702991  F-statistic 6.885532 
Adjusted R-squared 0.600894  Prob(F-statistic) 0.000000 
        Durbin-Watson stat 1.807709 
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pengembalian keputusan yang memberikan kreditnya, karena dana mereka dapat terjamin oleh aset 
suatu perusahaan. Pada nilai maksimum yang terdapat di tabel 1 menunjukkan angka diatas 1, dimana 
angka DER yang memiliki angka diatas 1 dapat menganggu pertumbuhan kinerja perusahaan dan 
pertumbuhan harga sahamnya. Karena itu sebagian besar para investor menghindari perusahaan yang 
memiliki angka DER lebih dari 1. 
 
2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient (ERC) 
Pengaruh profitabilitas terhadap earnings response coefficient pada tabel 2 menunjukkan hasil yang 
tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Gogo (2015) bahwa profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap earnings response coefficient. Profitabilitas suatu perusahaan akan 
mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukannya untuk memberikan return yang 
sesuai dalam kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, yang akan menarik perhatian para 
investor untuk menanamkan dananya. Pada penelitian ini investor tidak begitu memperhatikan dan 
menjadikan tingkat profitabilitas sebagai prioritas dasar dalam pertimbangan pengambilan keputusan 
sebelum berinvestasi. Sehingga, profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi investor dalam 
mengambil keputusannya. Pada tabel 1 menyatakan rata-rata (mean) perusahaan yang diteliti memiliki 
nilai ROA yang rendah, hal tersebut menjelaskan semakin rendahnya rasio maka semakin buruk. 
Karena, akan memberikan tingkat pengembalian yang lebih kecil pada pemegang saham yang dapat 
menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ERC. 
 
3. Pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient (ERC) 
Pengaruh pertumbuhan laba terhadap earnings response coefficient pada tabel 2 menunjukkan hasil 
yang tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Hariati (2017) 
yang menyatakan pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient, yang 
dapat diindikasikan bahwa adanya penurunan nilai laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan 
100 sampel perusahaan manufaktur yang digunakan, terdapat beberapa perusahaan yang mengalami 
penurunan nilai laba yang membuat para sebagian investor menjadi kurang tertarik untuk berinvestasi. 
Sehingga, respon yang didapatkan oleh perusahaan akan cenderung menurun, kenaikan atau 
penurunan laba perusahaan akan mampu mempengaruhi keputusan investasi. Hal itu dikarenakan 
pertumbuhan laba yang tinggi masih dipengaruhi oleh tingkat hutang yang cukup tinggi. Sehingga 
investor memandang bahwa pertumbuhan laba tidak ada artinya dan menjadi lebih berhati-hati dalam 
melihat informasi laba secara nyata yang menyebabkan investor tidak merespon positif pada laba 
perusahaan. 
 
IMPLIKASI MANAJERIAL 

Berdasarkan dari penelitian ini, bahwa ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol 
berpengaruh positif terhadap earnings response coefficient. Hal tersebut dikarenakan bagi investor 
semakin besar ukuran perusahaan, maka kandungan informasi yang dipublikasikan akan semakin 
banyak sehingga akan memudahkan para investor dalam menganalisis maupun mengambil keputusan. 
Dan bagi perusahaan, kemudahan yang didapatkan serta kinerja perusahaan yang baik akan mampu 
meningkatkan laba perusahaannya. Dengan meningkatnya laba perusahaan, diharapkan mampu 
meningkatkan respon pasar yang tandai dengan pergerakan harga saham. Semakin berkualitas 
kandungan informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan akan mampu meningkatkan nilai earnings 
response coefficient (ERC). Dari hasil penelitian ini, bahwa leverage, profitabilitas dan pertumbuhan 
laba menyatakan tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient (ERC). 

 
KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, disimpulkan bahwa leverage, profitabilitas dan 
pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient (ERC) pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.  
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KETERBATASAN DAN SARAN 
Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu: (i) Penelitian hanya menggunakan 
perusahaan manufaktur pada sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2013-2017. (ii) Periode tahun data dalam penelitian ini hanya lima tahun saja. 
Sehingga, belum mampu mewakili dan menjelaskan pengaruh yang lebih besar terhadap ERC, dengan 
waktu yang singkat maka kejadian dalam suatu perusahaan belum terlalu terlihat. Perlu ditambahkan 
untuk periode tahun penelitian agar dapat menghasilkan hasil yang baik dan bisa digeneralisasi. Hal itu 
karena dalam perhitungan untuk mencari ERC didapat dari hasil regresi, sehingga jika periode 
penelitian lebih tinggi dari lima tahun dapat menghasilkan nilai yang baik. Disarankan kepada peneliti 
selanjutnya untuk menggunakan lebih dari lima tahun periode penelitian untuk menghasilkan data yang 
baik.  (iii) Peneliti hanya menggunakan tiga variabel independen saja yaitu leverage, profitabilitas dan 
pertumbuhan laba, ternyata pengaruh Adjusted R-squared dari ketiga variabel tersebut kecil, yang 
berarti bahwa kontribusi variabel independen dalam penelitian ini dipengaruhi oleh variabel lain yang 
mempengaruhi ERC. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain seperti 
persistensi laba, struktur modal, konservatisme laba dan lainnya agar dapat melihat pengaruh variabel 
lain terhadap earnings response coefficient.  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