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ABSTRAK 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, profitabilitas dan 

pertumbuhan laba terhadap earnings response coefficient dengan ukuran 

perusahaan sebagai variabel kontrol. Pemilihan sampel menggunakan metode 

purposive sampling dan sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 30 perusahaan 

manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan manufaktur industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 

Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai 

teori pendukung lainnya. Variabel bebas adalah Debt to Equity Ratio (DER) 

sebagai ukuran leverage, Return on Assets (ROA) sebagai ukuran profitabilitas dan 

pertumbuhan laba. Variabel terikat adalah ERC yang diperoleh dari hasil regresi 

antara harga saham diukur dengan CAR dan laba akuntansi diukur dengan UE. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leverage (DER), Profitabilitas (ROA) dan 

Pertumbuhan Laba (PL) tidak berpengaruh terhadap Earnings Response Coefficient 

(ERC). Sedangkan, variabel kontrol memiliki pengaruh positif terhadap Earnings 

Response Coefficient (ERC).  

Kata Kunci: Leverage, Profitabilitas, Pertumbuhan Laba, Ukuran Perusahaan, 

Earnings Response Coefficient  
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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). 

Keywords: leverage, profitability, profit growth, firm size, earnings response 
coefficient  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 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 
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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).  

 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 
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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).  

 Rasio utang (leverage) ialah salah satu cara dalam mengukur seberapa besar 

proporsi utang yang akan digunakan untuk membiayai asetnya. Perusahaan yang 

memiliki tingkat leverage yang tinggi artinya perusahaan tersebut menggunakan 

hutang atau kewajiban lainnya dalam membiayai aset dan berisiko lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat leverage rendah 

(Puspitarini, 2016). Semakin besar utang perusahaan akan menyebabkan semakin 

besarnya financial leverage. Perusahaan dengan leverage tinggi akan membuat 

investor kurang percaya terhadap laba yang dipublikasikan oleh perusahaan karena 

investor beranggapan bahwa perusahaan akan lebih mengutamakan pembayaran 

utang terhadap debtholders daripada pembayaran dividen. Tingginya tingkat 

leverage mengakibatkan investor takut berinvestasi di perusahaan tersebut, karena 

investor tidak ingin mengambil risiko yang besar. Sehingga pada saat pengumuman 

laba mengakibatkan respon pasar menjadi relatif rendah. Respon pasar yang relatif 

rendah ini akan mencerminkan bahwa laba suatu perusahaan kurang atau tidak 

berkualitas (Dewi & Putra, 2017).  

 Puspitarini (2016) mengemukakan dampak pada kurang percayanya 

investor terhadap laba perusahaan yang dilihat dari tingkat hutang inilah yang akan 

mempengaruhi tingkat ERC. Semakin besar tingkat leverage maka semakin rendah 

kualitas laba suatu perusahaan, karena ERC akan menurun jika leverage tinggi. 

Diperkuat dengan hasil penelitiannya Dewi & Putra (2017) bahwa leverage 
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berpengaruh negatif terhadap Earnings Response Coefficient (ERC). Namun, 

Puspitarini (2016) memiliki pengaruh positif terhadap Earnings Response 

Coefficient (ERC). Berbeda dengan penelitian Pamungkas (2014) dan Hasanzade 

et al. (2013) yang mempunyai hasil Leverage tidak berpengaruh terhadap Earnings 

Response Coefficient (ERC).  

 Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal 

saham (Pamungkas, 2014). Hasanzade, et al (2013) menyatakan bahwa 

profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan, dimana profitabilitas merupakan hasil akhir dari program perusahaan 

dan keputusan keuangan. Hubungan profitabilitas dengan Earnings Response 

Coefficient (ERC) dapat dikatakan bahwa jika profitabilitas perusahaan tinggi, laba 

yang dihasilkan perusahaan meningkat dan selanjutnya akan mempengaruhi para 

investor untuk menanamkan modalnya (Aryanti & Sisdyani, 2016). Hasil ini 

didukung oleh penelitian Pamungkas (2014) dan Hasanzade et al. (2013) 

profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap Earnings Response Coefficient 

(ERC), sedangkan Apriliana (2014) memiliki pengaruh negatif. Penelitian Gogo 

(2015) sebaliknya dengan penelitian lainnya, bahwa profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh terhadap Earnings Response Coefficient (ERC). 

 Collins dan Kothari (1989) menyatakan bahwa pertumbuhan laba 

berdampak pada laba masa depan dan begitu juga dengan koefisien respon laba. 

Jika suatu perusahaan mempunyai pertumbuhan laba yang tinggi maka para 

investor akan memberikan respon besar pada perusahaan karena perusahaan 

Pengaruh Leverage, Profitabilitas..., Zahra Adinaputri,  Ak.-Ibs, 2018



	
	
	

5 
	

	
Indonesia Banking School	

 

tersebut dapat memberikan manfaat di masa depan. Pertumbuhan laba merupakan 

variabel penjelas prospek pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang (Jaya 

& Apriwenni, 2015). 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). Penelitian Hariati (2017) menyatakan pertumbuhan laba 

berpengaruh positif terhadap earnings response coefficient. Namun, Jaya & 

Apriwenni (2015) menyatakan pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba.  

 Menurut Solechan (2009) ukuran perusahan atau size adalah gambaran 

mengenai besar kecilnya suatu perusahan yang ditunjukkan oleh besarnya aktiva 

yang dimiliki. Perusahaan besar akan lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman 

atau modal karena investor akan lebih tertarik pada perusahaan yang pertumbuhan 

dan pengembaliannya lebih tinggi dari perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini merupakan cerrminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam 

nilai total aktiva perusahaan. Dengan semakin besar ukuran perusahaan, maka ada 

kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh perhatian pada perusahaan 

tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung memiliki 

kondisi yang lebih stabil. Besar atau kecilnya perusahaan dapat tercermin dari nilai 

total aset perusahaan. Terdapat perbedaan yang jelas antara perusahaan besar 

dengan perusahaan kecil terutama pada kandungan informasi yang dipublikasikan. 
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Semakin banyak informasi yang tersedia akan memudahkan investor dalam 

menganalisis dan pengambilan keputusan sehingga yang didapat akan positif yang 

ditunjukkan dengan kenaikan nilai ERC (Hariati, 2017). Jaya & Apriwenni (2015) 

mengungkapkan bahwa perusahaan besar memiliki aktivitas perusahaan yang 

kompleks, lebih banyak mengungkapkan informasi kepada publik, dan dianggap 

lebih mampu untuk menghasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil sehingga 

informasi laba yang diumumkan perusahaan besar akan lebih direspon pasar yang 

dapat dilihat dari tingginya nilai ERC. 

 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. 

 Berdasarkan latar belakang, fenomena-fenomena yang terjadi, dan 

perbedaan hasil penelitian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul: “Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Pertumbuhan Laba Terhadap 

Earnings Response Coefficient (ERC) Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017.” 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang diatas, 

maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh negatif leverage terhadap earnings response 

coefficient (ERC)?  

2. Apakah terdapat pengaruh positif profitabilitas terhadap earnings response 

coefficient (ERC)? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif pertumbuhan laba terhadap earnings 

response coefficient (ERC)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menunjukkan pada apa yang akan diperoleh atau 

dicapai penulis dengan bukti empiris yang dipakai. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh negatif pada leverage terhadap 

earnings response coefficient (ERC) pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif pada profitabilitas terhadap 

earnings response coefficient (ERC) pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif pada pertumbuhan laba 

terhadap earnings response coefficient (ERC) pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 
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1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi dengan subsektor makanan dan minuman, rokok, 

farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah 

tangga yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian mengenai pengaruh leverage, profitabilitas dan pertumbuhan 

laba terhadap earnings response coefficient (ERC) antara lain: 

1. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi 

penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.  

2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. 

3. Sebagai sarana informasi pengetahuan akuntansi khususnya mengenai Earnings 

Response Coefficient (ERC) dengan memberikan bukti empiris tentang 

pengaruh leverage, profitabilitas dan pertumbuhan laba. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk menjadikan pemahaman atas materi yang diperoleh dalam penelitian ini, 

maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan 

penyajian sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulisan membahas secara singkat mengenai gambaran-gambaran 
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umum yang menjadi dasar dalam dilakukannya penelitian ini. Serta diuraikan pula 

tentang alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORITIS  

Dalam bab ini penulis membahas mengenai pembahasan pada tinjauan pustaka 

yang menguraikan teori-teori dan pengertian-pengertian dasar yang akan digunakan 

oleh penulis untuk memecahkan masalah. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan 

tentang teori-teori yang berhubungan erat dengan pokok pembahasan yang akan 

diuraikan dalam suatu landasan teori, hasil penilitian sebelumnya, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum dan deskripsi objek 

penilitian mengenai bidang usaha suatu badan usaha atau organisasi yang akan 

diteliti, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, dan operasinalisasi 

variabel.  

BAB IV PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara jelas mengenai hasil analisis data 

disertai dengan pembahasannya.  

BAB V PENUTUP  

Dalam bab ini disimpulkan hasil penelitian yang telah dijalankan serta memberikan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Landasan Teori 

 Bab ini memaparkan teori-teori yang digunakan dan menjadi landasan serta 

referensi dalam penulisan ini. Bab ini terdiri dari uraian serta definisi signalling 

theory (teori sinyal), leverage, profitabilitas, pertumbuhan laba dan earnings 

response coefficient (ERC). Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis dan 

perkembangan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penerapan 

leverage, profitabilitas, pertumbuhan laba dan earnings response coefficient (ERC). 

 

2.1.1. Signalling Theory (Teori Sinyal) 

 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 
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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. 

 Gogo (2015) menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan  oleh manajer 

untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui 

laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme 

yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah 

perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna 

laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. Teori 

sinyal juga dapat membantu pihak perusahaan (agen), pemilik (prinsipal), dan pihak 

luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau 

integritas informasi laporan keuangan. Upaya manajer untuk meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham adalah dengan mengkomunikasikan good news 

kepada pasar untuk meningkatkan harga saham. Namun, pengungkapan ekplisit 

mungkin berbahaya pada perusahaan dengan alasan kompetitif atau larangan dari 

klausul perjanjian kerahasiaan perusahaan. Ketika pengungkapan langsung tidak 

mungkin dilakukan, manajer dapat mengungkapkan signal tertentu  bahwa harga 

saham underpriced. Pada perkembangannya, signaling diterapkan untuk 

mengakses informasi privat dari manajemen (Jaya & Apriwenni, 2015).  

 Hubungan signalling theory dengan penelitian 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 
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tingginya leverage akan menurunkan respon investor (Puspitarini, 2016) 

perusahaan dapat dikatakan memiliki sinyal bad news yang akan mempengaruhi 

ERC menjadi rendah. Dikatakan good news apabila profitablitas 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 (Rullyan, 2017). Serta, pertumbuhan laba 

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). 

 

2.1.2. 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 
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positif, dan sebaliknya pada saat tahun diumumkannya bahwa perusahaan 

mengalami kerugian maka perubahan harga sama 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).   

 Koefisien respon laba merupakan pengaruh laba yang tak terduga 

(unexpected earnings) terhadap CAR, yang ditunjukkan dengan slope coefficient 

dalam regresi abnormal return saham terhadap unexpected earnings (UE) 

(Apriliana, 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): 
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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 
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Keterangan:

 

b. Tahap Kedua 

Tahap kedua adalah menghitung Cumulative Abnormal Return (CAR). CAR adalah 

jumlah dari semua pengembalian yang abnormal, rumusnya adalah (Pamungkas, 

2014): 

 

Keterangan:  

 

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):  
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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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Keterangan: 
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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 

ARi,t = Ri,t – E[Ri,t] 

Pengaruh Leverage, Profitabilitas..., Zahra Adinaputri,  Ak.-Ibs, 2018



	
	
	

15 
	

	
Indonesia Banking School	

 

Keterangan: 

2. Rumus untuk menghitung return saham yaitu (Pamungkas, 2014): 

 

Keterangan: 

 

 

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

 

Keterangan :  
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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 

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  

 

E[Ri,t] =  !"	 + $"	Rmj + %",'	 

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  

%",'	 = error term 

 

Rit  = return saham perusahaan i pada periode t  

Pit  = harga saham i pada periode t  

Pit-1  = harga saham i pada periode t-1  
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4. Rumus untuk menghitung return pasar yaitu (Suwarno et al., 2017): 

 

Keterangan:  

 

 

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: 

 

 

 

 

 

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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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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−3 it 

    (EPSit  – EPSit-1) 
UEit  =  
         Pit-1 

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  
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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): 

 

 

2.1.3. 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.  

 Paramita (2012) menyatakan bahwa rasio Leverage merupakan proporsi 

total hutang terhadap ekuitas pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, 

sehingga dapat dilihat resiko tak tertagihnya suatu utang. Rasio Leverage adalah 

ukuran dari seberapa banyak aset perusahaan berpengaruh terhadap ekuitas. 

Perusahaan dengan rasio Leverage yang tinggi berarti bahwa perusahaan 

menggunakan hutang dan kewajiban lainnya untuk membiayai asset dan berisiko 

()* = 	
,-./0	123	)04-5.6
14.27	*ℎ20/6
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lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan Leverage yang lebih rendah. 

Leverage perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rasio 

perbandingan total hutang dengan modal sendiri, atau dikenal dengan Debt to 

Equity Ratio (DER). Perusahaaan dengan tingkat DER tinggi menunjukkan 

komposisi total hutang semakin besar dibanding dengan total modal sendiri 

sehingga berdampak semakin besar dengan beban perusahaan terhadap pihak luar 

atau yang disebut kreditur (Roni, 2017). Beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

mengukur leverage adalah sebagai berikut: 

a) Debt to Equity Ratio 

 Debt to Equity Ratio menggambarkan perbandingan antara total hutang 

dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha 

(Kieso, 2013). 

 

 

b) Debt to Assets Ratio 

 Debt to Assets Ratio menggambarkan perbandingan antara total hutang 

dengan total aset perusahaan. Apabila rasionya tinggi, artinya semakin banyak asset 

perusahaan yang didanai dengan hutang (Kieso, 2013). 

 

 

c) Long Term Debt to Equity Capital  

 Long Term Debt to Equity Capital adalah rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. 

9(: =	
14.27	;52<575.5/6

*ℎ20/ℎ47=/0>6	(?@5.A
 

9,: = 	
14.27	;52<575.5/6
14.27	,66/.6
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Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam 

(kreditor) dengan pemilik perusahaan (Kieso, 2013).   

 

;4BC	1/0D	9/<.	.4	(?@5.A	E2F5.27	:2.54	 = 	
;4BC	./0D	=/<.

*ℎ20/ℎ47=/0>6	/?@5.A
 

 

2.1.4. 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.  

 Menurut Rullyan (2017) Profitabilitas merupakan suatu elemen pengukur 

kinerja manajemen dan efisiensi perusahaan dalam kemampuan memperoleh laba 

dalam satu periode. Jika suatu perusahaan bisa menghasilkan profitabilitas yang 

bagus, maka akan ber- dampak pada informasi good news untuk investor. Karena 

jika laba perusahaan tinggi maka keuntungan masa depannya bisa tinggi. 
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Hasanzade et al. (2013) menyatakan profitabilitas refers to the company’s ability 

to earn profits. Profitabilitas is the final result of the company’s programs and 

financial decitions (Kieso, 2013).  

 Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. Rasio profitabilitas, bertujuan mengukur efisiensi 

aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. 

Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas, yaitu (Kasmir, 2014): 

a) Return on Asset (ROA) 

 Return On Asset mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah 

bunga dan pajak. Investor akan lebih tertarik kepada perusahaan yang memiliki 

ROA yang tinggi karena tingkat keuntungan perusahaan lebih besar daripada 

perusahaan yang miliki ROA rendah (Brigham dan Houston, 2011).  

 

 

b) Return on Equity (ROE)  

 Menurut Kasmir (2014) ROE merupakan “rasio untuk mengukur laba bersih 

sesudah pajak dan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi modal sendiri, 

semakin tinggi rasio ini maka semakin baik. Rasio ini menunjukan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi 

pemilik perusaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya”. Adapun rumus ROE, 

yaitu (Kieso, 2013):  

:G, =	
H/.	IBJ4D/
14.27	,66/.6
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c) Net Profit Margin 

 Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan 

pencapaian laba yang diperoleh dengan penjualan yang dihasilkan (Gumanti, 

2011).  

 

 

 Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi juga 

mempunyai earnings response coefficient yang besar dibandingkan dengan 

perusahaan dengan profitabilitas rendah. Dalam penelitian ini, profitabilitas 

perusahaan diukur menggunakan rasio return on asset (ROA) yang melihat sejauh 

mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba.  

 

2.1.5. 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 

:G( = 	
H/.	IBJ4D/ − 95L5=/B=6
*ℎ20/ℎ47=/0>6	(?@5.A
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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).  Scott (2015) 

mengatakan Good news atau bad news yang terkandung di dalam laba saat ini dapat 

mengindikasikan prospek pertumbuhan di masa depan bagi perusahaan, dan 

karenanya nilai earnings response coefficient menjadi lebih tinggi. 

 

 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 Suwarno et al. (2017) meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi 

koefisien respon laba adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan dan profitabilitas 

perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian empiris terhadap 

pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap 

koefisien respon laba terhadap pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel digunakan 

dengan menggunakan purposive sampling. Pengujian dilakukan menggunakan 

regresi linier berganda. Hasil regresi menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan 

berpengaruh terhadap koefisien respons laba, tetapi ukuran dan pertumbuhan 

perusahaan belum menunjukkan pengaruh terhadap koefisien respons laba. 

)/0.@D<@ℎ2B	;2<2 = 	
;2<2	N/065ℎO −	;2<2	N/065ℎOPQ

;2<2	N/065ℎO
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 Penelitian Arifin (2017) ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi koefisien respons laba (ERC), secara simultan dan parsial, terdiri 

dari leverage, risiko sistematis (beta), peluang pertumbuhan (market to book value 

ratio), dan ukuran perusahaan (perusahaan). ukuran), pemilihan sampel dalam 

penelitian ini penulis mengambil 12 produsen mobil dan komponen yang 

memenuhi kriteria kelengkapan data dari tahun 2008 hingga 2012, seluruhnya 

berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai berikut: (1) komponen dan otomotif 

perusahaan terdaftar di bursa efek, (2) memiliki laporan keuangan tahun 2008-2012 

(3) memiliki data pengembalian (closing price) hari pertama setelah tanggal 

penerbitan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

menerapkan model regresi linier berganda untuk menganalisis dan menguji 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (uji-t), 

simultan (f-test), dan kebaikan t (R-square) pada model penelitian. Hasilnya 

menunjukkan bahwa leverage, beta, peluang pertumbuhan (pasar untuk rasio nilai 

buku) dan ukuran bersama (secara bersamaan) efek pada variabel dependen 

(variabel dependen) koefisien respons laba. Secara parsial leverage berpengaruh 

negatif terhadap koefisien respons laba, secara parsial beta berkorelasi negatif 

dengan koefisien respons laba, peluang pertumbuhan parsial (pasar terhadap rasio 

nilai buku) berpengaruh terhadap koefisien respon laba, perusahaan yang diukur 

secara parsial (ukuran perusahaan) secara signifikan mempengaruhi koefisien 

respon laba. 

 Pamungkas (2014) meneliti yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

ukuran KAP, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap koefisien 

Pengaruh Leverage, Profitabilitas..., Zahra Adinaputri,  Ak.-Ibs, 2018



	
	
	

24 
	

	
Indonesia Banking School	

 

respon laba (earning response coefficient). Penelitian ini menggunakan 166 sampel 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 hingga 

2012 yang telah memenuhi syarat dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Data diperoleh dari annual report publikasi dan histori harga saham 

perusahaan. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap koefisien respon laba, sedangkan ukuran 

perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba.  

 Tujuan penelitian Hariati (2017) adalah untuk mengidentifikasi pengaruh 

ukuran perusahaan, struktur modal, dan pertumbuhan laba terhadap koefisien 

respon laba (ERC) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai 

data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap ERC dan memiliki koefisien positif yang menunjukkan 

korelasi searah, struktur modal berpengaruh terhadap ERC dan memiliki koefisien 

negatif yang menunjukkan bahwa korelasi tidak searah, Pertumbuhan Laba tidak 

tidak memiliki pengaruh terhadap ERC. 

 Penelitian Dewi & Putra (2017) bertujuan untuk meneliti pengaruh dari 

leverage dan ukuran perusahaan pada kualitas laba yang di ukur menggunakan 

Earnings Response Coefficients. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Landasan 

teori yang digunakan adalah teori sinyal. Populasi dalam penelitian ini adalah 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-

2013. Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Jumlah 

sampel yang terpilih adalah 42 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, 

penelitian ini membuktikan bahwa leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif pada earnings response coefficients.  

 Berdasarkan penelitian Puspitarini (2016) dimaksudkan untuk 

memverifikasi apakah ada pengaruh yang terjadi dari pendapatan konservatisme 

dan leverage terhadap koefisien respon laba. Penelitian ini tergolong penelitian 

komparatif kausal dengan menggunakan data sekunder, seperti: laporan tahunan 

perusahaan dan sektor real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

2012-2014. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling, 71 sampel data observasi selama tiga tahun periode. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil 

analisis penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme laba memiliki pengaruh 

terhadap koefisien respon laba. Variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap 

koefisien respon pendapatan (ERC). 

 Tujuan keseluruhan dari penelitian Hasanzade et al. (2013) adalah untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien respon laba. Data 

dikumpulkan menggunakan metode perpustakaan dan dokumen perusahaan. 

Dengan demikian variabel dependen dalam penelitian ini adalah koefisien respon 

penghasilan yang diuji berdasarkan respon pasar terhadap bagian yang tidak 

terduga dari koefisien laba dan respon pasar terhadap model koefisien perubahan 
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laba. Kemudian untuk menguji hipotesis, salah satu model yang diusulkan yang 

memiliki kekuatan penjelas yang lebih tinggi dipilih. Sampel total dari 202 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran untuk periode 7 tahun (tahun 2006 

hingga 2012) dipelajari untuk melakukan analisis dan pengujian hipotesis. Dalam 

penelitian ini, model regresi gabungan digunakan untuk menyelidiki hipotesis 

penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien respon laba memiliki 

hubungan positif dan langsung dengan kualitas pendapatan, peluang pertumbuhan 

dan profitabilitas, hubungan negatif dan terbalik dengan risiko sistematis dan tidak 

ada hubungan dengan leverage keuangan. 

 Penelitian Aryanti & Sisdyani (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

profitabilitas pada earnings response coefficient dengan menambahkan 

pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel pemoderasi. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2014. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 18 perusahaan sehingga 

didapatkan 54 amatan selama 3 tahun dengan metode purposive sampling. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik 

analisis yang digunakan adalah moderated regression analysis. Berdasarkan analisis 

didapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada earnings response 

coefficient, namun pengungkapan corporate social responsibility tidak mampu 

memoderasi pengaruh profitabilitas pada earnings response coefficient.  

 Apriliana (2014) meneliti yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis 

apakah Ukuran, Pertumbuhan dan Profitabilitas Perusahaan berpengaruh terhadap 

Koefisien Respon Laba (ERC) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar BEI. 
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Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive 

sampling Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 97 perusahaan yang 

terdaftar di BEI pada kurun waktu 2009-2011. Jadi sampel keseluruhan berjumlah 

237. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi dilakukan uji asumsi klasik. Secara 

parsial (uji t) bahwa Ukuran Perusahaan yang diproksi dengan LnASET 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Koefisien Respon Laba. Hal ini 

dapat dilihat dari probabilitas signifikansi Ukuran Perusahaan sebesar 0,042 

dibawah 0,05. Pertumbuhan Perusahaan yang diproksi dengan PBV tidak 

mempunyai pengaruh terhadap Koefisien Respon Laba. Hal ini dapat dilihat dari 

probabilitas signifikansi PBV yaitu sebesar 0,242 diatas 0,05. Profitabilitas 

Perusahaan yang diproksi dengan ROA mempunyai pengaruh terhadap Koefisien 

Respon Laba. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi Pertumbuhan 

Perusahaan sebesar 0,002 dibawah 0,05.   
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Tabel 2.1 Ikhtisar Penelitian Terdahulu 

No. Judul dan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Influence of 
Size, Growth 
and 
Profitability of 
Company to 
Earnings 
Response 
Coefficient. 
Suwarno, 
Tumirin dan 
Zamzami 
(2017) 

Independen: Size, 
Growth and 
Profitability. 
Dependen: 
Earnings Response 
Coefficient 

Profitabilitas perusahaan berpengaruh 
terhadap koefisien respons laba, 
ukuran dan pertumbuhan perusahaan 
belum menunjukkan pengaruh 
terhadap koefisien respons laba. 

2 Earning on 
Response 
Coefficient in 
Automobile 
and Go Public 
Companies. 
Lisdawati 
Arifin (2017) 

Independen: 
leverage, 
systematic risk 
(beta) Growth 
opportunities and 
size of the 
company. 
Dependen: 
Earnings Response 
Coefficient 

Peluang pertumbuhan, beta, 
pertumbuhan (market to book value 
ratio) dan ukuran bersama dengan 
(secara simultan) berpengaruh 
terhadap variabel dependen koefisien 
respons laba. Leverage secara negatif 
menghasilkan pengaruh terhadap 
koefisien respons laba dan kenaikan 
laba konsolidasi parsial beta, peluang 
pertumbuhan sebagian (market to 
book value ratio) berpengaruh 
terhadap koefisien respons 
pendapatan. 

3 Pengaruh 
Ukuran KAP, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Profitabilitas, 
dan Leverage 
Terhadap 
Koefisien 
Respon Laba. 
Fajar Bayu 
Pamungkas 
(2014) 

Independen: ukuran 
KAP, ukuran 
perusahaan, 
profitabilitas dan 
leverage. 
Dependen: 
Koefisien Respon 
Laba 

Ukuran KAP dan profitabilitas 
berpengaruh terhadap koefisien 
respon laba, sedangkan ukuran 
perusahaan dan leverage tidak 
berpengaruh terhadap koefisien 
respon laba. 
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4 Pengaruh 
Ukuran 
Perusahaan, 
Struktur 
Modal, dan 
Pertumbuhan 
Laba Terhadap 
Earnings  
Response 
Coefficient. 
Rina Hariati 
(2017) 

Independen: Firm 
Size, Capital 
Structur and 
Earning Growth. 
Dependen: 
Earnings Response 
Coefficient 

Ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap ERC dan memiliki koefisien 
positif yang mengindikasikan korelasi 
searah, struktur modal berpengaruh 
terhadap ERC dan memiliki koefisien 
negatif yang mengindikasikan bahwa 
korelasi tidak searah, Pertumbuhan 
Laba tidak memiliki pengaruh 
terhadap ERC. 

5 Pengaruh 
Leverage dan 
Ukuruan 
Perusahaan 
Pada Earnings 
Response 
Coefficient. 
Anak Agung 
Puteri Kusuma 
Dewi dan I 
Made Pande 
Dwiana Putra 
(2017) 

Independen: 
leverage dan 
ukuran perusahan. 
Dependen: 
Earnings Response 
Coefficient 

Leverage dan ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif pada earnings 
response coefficients. 

6 Pengaruh 
Konservatisme 
Laba dan 
Leverage 
Terhadap 
Earnings 
Response 
Coefficient 
Sektor 
Property dan 
Real Estate. 
Dyah Kurnia 
Puspitarini 
(2016) 

Independen: 
Conservatism 
Earnings and 
Leverage. 
Dependen: 
Earnings Response 
Coefficient 

Konservatisme pendapatan 
berpengaruh terhadap koefisien 
respons laba. Leverage juga 
berpengaruh terhadap koefisien 
respons laba. 
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7 Factors 
Affecting the 
Earnings 
Response 
Coefficient : 
An Empirical 
study for Iran. 
Mahboobe 
Hasanzade, 
Roya Darabi 
dan 
Gholamreza 
Mahfoozi 
(2013) 

Independen: 
Financial Leverage, 
Growth 
Opportunities, 
Systemic Risk, 
Profitability. 
Dependen: 
Earnings Response 
Coefficient 

Koefisien respon laba memiliki 
hubungan positif dan langsung 
dengan kualitas pendapatan, peluang 
pertumbuhan dan profitabilitas, 
hubungan negatif dan terbalik dengan 
risiko sistematis dan tidak ada 
hubungan dengan financial leverage. 

8 Profitabilitas 
Pada Earnings 
Response 
Coefficient 
Dengan 
Pengungkapan 
Corporate 
Social 
Responsibility 
Sebagai 
Variabel 
Pemoderasi. 
Gusti Ayu 
Putu Sintya 
Aryanti dan 
Eka Ardhani 
Sisdyani 
(2016) 

Independen: 
Profitabilitas, 
Pengungkapan dan 
Corporate Social 
Responsibility. 
Dependen: 
Earnings Response 
Coefficient 

Profitabilitas berpengaruh positif 
pada earnings response coefficient, 
namun pengungkapan corporate 
social responsibility tidak mampu 
memoderasi pengaruh profitabilitas 
pada earnings response coefficient. 
Hasil ini mengindikasikan bahwa 
investor pada perusahaan 
pertambangan dalam mengambil 
keputusan investasi lebih 
memperhatikan profitabilitas 
dibandingkan dengan pengungkapan 
Corporate Social Responsibility. 

9 Analisis 
Pengaruh 
Ukuran, 
Pertumbuhan 
dan 
Profitabilitas 
Perusahaan 
Terhadap 
Koefisien 
Respon Laba. 
Fitri Apriliana 
(2014) 
 

Independen: ukuran 
perusahaan, 
pertumbuhan 
perusahaan dan 
profitabilitas 
perusahaan. 
Dependen: 
Earnings Response 
Coefficient 

Ukuran Perusahaan yang diproksi 
dengan LnASET mempunyai 
pengaruh terhadap Koefisien Respon 
Laba. Pertumbuhan Perusahaan yang 
diproksi dengan PBV tidak 
berpengaruh terhadap Koefisien 
Respon Laba. Profitabilitas 
Perusahaan yang diproksi dengan 
ROA mempunyai pengaruh terhadap 
Koefisien Respon Laba. 

Sumber: Data Diolah Penulis (2018) 
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2.3. Pengembangan Hipotesis 

2.3.1. Pengaruh Leverage terhadap Earning 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 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). Hal ini diperkuat dengan hasil 

penelitian (Dewi & Putra, 2017) bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

earnings response coefficient. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis 

penelitian yang dapat dikembangkan adalah: 

H1 : Leverage berpengaruh negatif terhadap Earnings Response 

Coefficient (ERC) 
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2.3.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Earning 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). Hasil ini didukung oleh penelitian 

Pamungkas (2014) dan Hasanzade, et al (2013) profitabilitas memiliki 

pengaruh positif terhadap Earnings Response Coefficient (ERC). Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yang dapat dikembangkan adalah: 

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Earnings Response 

Coefficient (ERC) 
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2.3.3. Pengaruh Pertumbuhan Laba terhadap Earning 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). Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian (Hariati, 

2017) yang menunjukkan bahwa earnings response coefficient memiliki 

hubungan positif dengan pertumbuhan laba. Berdasarkan penjelasan diatas, 

maka hipotesis penelitian yang dapat dikembangkan adalah: 

H3 : Pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap Earnings Response 

Coefficient (ERC) 
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  Penelitian ini menguji pengaruh leverage, profitabilitas dan 

pertumbuhan laba terhadap earnings response coefficient (ERC) yang 

dilakukan oleh perusahaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan 

ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 Variabel Independen      Variabel Dependen 

 

 (-) 

 (+) 

 (+)  

   

 

  Variabel Kontrol 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Earnings Response 
Coefficient (Y) 

Leverage (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Pertumbuhan 
Laba (X3) 

X 

Ukuran 
Perusahaan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek 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. Alasan peneliti 

mengambil perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi karena 

pada penelitian terdahulu belum terdapat yang memfokuskan perusahaan 

manufaktur pada sektor industri barang konsumsi, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti dengan variabel-variabel yang diambil. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur 

dalam sektor industri barang konsumsi dengan subsektor makanan dan minuman, 

rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, serta peralatan 

rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-

2017 sebanyak 33 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Alasan penggunaan metode 

purposive (judgement) sampling didasari pertimbangan agar sampel data yang 
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dipilih memenuhi kriteria untuk diuji. Adapun kriteria pemilihan sampel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dengan subsektor 

makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah 

tangga, serta peralatan rumah tangga yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-

2017. 

b. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan (annual report) secara 

berturut-turut selama tahun 2013-2017.  

c. Perusahaan-perusahaan yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian.   

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

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

sekunder diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), dan jurnal-jurnal atau artikel-

artikel yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan Laporan Tahunan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada tahun pengamatan 

2013-2017 melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).  

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel yang didasarkan pada 
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kriteria-kriteria yang dikehendaki oleh peneliti (Aryanti & Sisdyani, 2016). Metode 

ini digunakan untuk mendapatkan data yang representatif. Sumber data diperoleh 

dengan mendownload di situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Serta, 

peneliti juga menggunakan data sekunder lain yang berkaitan dengan masalah yang 

sedang diteliti melalui buku, jurnal, internet dan perangkat lain yang berkaitan 

dengan judul penelitian.  

 

3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.5.1.  Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah earnings response coefficient (ERC). 

3.5.1.1. 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): 
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Keterangan:

 

b. Tahap Kedua 

Tahap kedua adalah menghitung Cumulative Abnormal Return (CAR). CAR adalah 

jumlah dari semua pengembalian yang abnormal, rumusnya adalah (Pamungkas, 

2014): 

 

Keterangan:  

 

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):  

 

11 
 

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 
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Besarnya koefisien respon laba dihitung dengan persamaan regresi atas data tiap 

perusahaan, yaitu:  
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SIZE 166 4,89320 8,26070 6,1889645 0,64382754 
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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) 
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rumus untuk mencari UE adalah: 
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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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Keterangan: 

2. Rumus untuk menghitung return saham yaitu (Pamungkas, 2014): 

 

Keterangan: 

 

 

 

3. Return ekspektasi diestimasi dengan model pasar. Model ekspektasi dibentuk 

dengan cara menggunakan teknik regresi dengan persamaan, yaitu (Suaryana, 

2008):  

 

Keterangan :  
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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 

ARi,t = Ri,t – E[Ri,t] 

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  

 

E[Ri,t] =  !"	 + $"	Rmj + %",'	 

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  

%",'	 = error term 

 

Rit  = return saham perusahaan i pada periode t  

Pit  = harga saham i pada periode t  

Pit-1  = harga saham i pada periode t-1  
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4. Rumus untuk menghitung return pasar yaitu (Suwarno et al., 2017): 

 

Keterangan:  

 

 

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: 
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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 
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yang rumusnya adalah:  
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−3 it 
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Keterangan: 

UEit = Unexpected Earnings perusahaan i pada periode t 
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−3 it 
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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  
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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): 

 

 

3.5.2.  Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah leverage, profitabilitas dan ukuran 

perusahaan.  

3.5.2.1. Leverage 

 Leverage timbul karena di dalam operasinya perusahaan menggunakan aktiva 

dan sumber dana yang menimbulkan biaya tetap (Imroatussolihah, 2013). Scott 

(2012) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat leverage  perusahaan akan 

menyebabkan rendahnya koefisien ERC. Perusahaan yang memiliki prosentase 

utang tinggi maka laba yang diperoleh perusahaan akan lebih banyak dialokasikan 

untuk kreditur daripada pemegang saham. Rumus untuk mengetahui tingkat hutang 

adalah (Pamungkas, 2014):  

 

 

9(: =	
14.27	;52<575.5/6

*ℎ20/ℎ47=/0>6	(?@5.A
 

()* = 	
,-./0	123	)04-5.6
14.27	*ℎ20/6
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3.5.2.2. Profitabilitas 

 Profitabilitas perusahaan diukur dengan menggunakan rasio Retrun On 

Asset (ROA) yang menggambarkan sejauh mana kemampuan asset-asset yang 

dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Satuan yang digunakan dalam 

perhitungan ROA adalah (%) (Apriliana, 2014). Rumus ROA, sebagai berikut 

(Kieso, 2013): 

 

 

3.5.2.3. Pertumbuhan Laba 

 Pertumbuhan laba adalah suatu keadaan terjadinya kenaikan atau 

penurunan nilai laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Rumus 

untuk pertumbuhan laba, yaitu (Hariati, 2017): 

 

 

3.5.3. Variabel Kontrol 

3.5.3.1. Ukuran Perusahaan  

 Ukuran perusahaan adalah ukuran yang menggambarkan besar kecilnya 

suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva. Ukuran perusahaan diukur 

dengan menggunakan natural log dari total aktiva. Penggunaan natural log 

:G, =	
H/.	IBJ4D/
14.27	,66/.6

 

)/0.@D<@ℎ2B	;2<2 = 	
;2<2	N/065ℎO −	;2<2	N/065ℎOPQ
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dimaksudkan tidak terjadi ketimpangan nilai yang terlalu besar dengan variabel 

lainnya. Secara sistematis ditulis, sebagai berikut (Farizky, 2016):  

 

 

3.6. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

perhitungan statistik, yaitu dengan penerapan E-views. Penelitian ini menggunakan 

variabel independen lebih dari satu, maka dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda (Multiple Regression).  Untuk melihat pengaruh leverage, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap earnings response coefficient (ERC). 

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya 

dilakukan analisis data yang terdiri dari metode statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik, dan uji hipotesis. Adapun penjelasan mengenai metode analisis data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

3.6.1.  Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dengan 

menampilkan histogram (menggambarkan distribusi frekuensi data) dan beberapa 

hitungan pokok statistik, seperti rata – rata, maksimum, mininum, dan sebagainya 

(Winarno, 2017).  

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model 

regresi dalam penelitian ini (Ghozali, 2013). Uji asumsi klasik yang digunakan pada 

*5R/ = ;B	(14.27	,66/.6) 
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penelitian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan 

uji heteroskedastisitas.  

3.6.2.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan 

memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melalui Histogram 

Residual dan uji Jarque-Bera (Widarjono, 2009). Uji normalitas di dalam penelitian 

ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang akan diuji, yaitu 

(Winarno, 2011):  

- Ho = Nilai uji berdistribusi normal� 

- Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal  

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah�Ho diterima bila nilai probability pada 

hasil pengujian > 0.05 dan Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian  

< 0.05. 

3.6.2.2. Uji Multikolonieritas 

 Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan linier 

antarvariabel independen dalam suatu regresi. Untuk mendeteksi masalah 

multikolinearitas dalam model regresi adalah salah satunya dengan menguji 

koefisien korelasi antar variabel independen. Jika hasil analisa correlation matrix 

antar variabel yang memiliki korelasi sebesar 0.8, maka model tersebut 

mengandung unsur multikolinearitas. Jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.8, 

maka model tersebut lolos uji multikolinearitas (Winarno, 2017).  
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3.6.2.3. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan t-1 

(sebelumnya). Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan dan bekaitan 

satu sama lain, kejadian ini timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak 

bebas dari satu variabel ke variabel lain. Data yang sering menjadi gangguan adalah 

data yang berseries. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari auto 

korelasi. Untuk menguji autokorelasi biasa menggunakan uji Durbin-Watson (DW 

test) Terdapat hipotesis yang di uji yaitu (Susanto & Tarigan, 2013): 

- Ho: tidak ada autokorelasi  

- Ha: ada autokorelasi  

Kriteria pengujian yang dilakukan Winarno (2011) dalam membangun hipotesis 

diatas, yaitu: 

- Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ D-W ≤ 2.46  

- Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ D-W ≥ 2.46  

3.6.2.4. Uji Heterokedastisitas 

 Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana variabel gangguan (error terms) 

mempunyai rata-rata yang tidak nol atau mempunyai varian yang tidak konstan atau 

variabel gangguan saling berhubungan antara satu observasi dengan observasi lain. 

Apabila varian dari variabel gangguan adalah konstan maka hal ini disebut 

homoskedastisitas (Widarjono, 2009). 
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Winarno (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. Salah 

satu metode yang dapat digunakan adalah uji park yang dikembangkan oleh Park 

pada tahun 1966 yaitu dengan melihat nilai probabilitas masing – masing variabel 

independen melalui uji T, dimana setelah melakukan perubahan variabel dependen 

menjadi log (residual)2. Hipotesis yang dibangun pada uji park adalah: 

- Ho: Tidak terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

- Ha: Terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

3.6.3.  Uji Hipotesis 

3.6.3.1. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2013). Jika probabilitas t lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima 

dan menolak Ho, sedangkan jika nilai probabilitas t lebih besar dari 0,05 maka Ho 

diterima dan menolak Ha. Dalam penelitian ini terdapat dua tipe hipotesis, yaitu 

hipotesis yang berpengaruh positif dan hipotesis yang berpengaruh negatif. Untuk 

penjelasan hipotesisnya di uraikan sebagai berikut:  

- Ha: βi > 0, berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap 

variabel dependen 

- Ha: βi < 0, berarti variabel independen berpengaruh negatif terhadap 

variabel dependen 
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3.6.4.  Analisis Model 

3.6.4.1. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. (Ghozali, 2013). Jika probability 

F lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika lebih 

besar dari 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha.  

3.6.4.2. Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin 

mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan pengaruhnya kepada variabel denpenden. Adjusted R2 menyatakan 

proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh 

sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011).  

3.6.5.  Analisis Regresi Data Panel  

1. Uji Chow� 

 Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan 

keputusan atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F 

dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan 

(Widarjono, 2009):  

Ho = Menggunakan model Common Effect� 
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Ha = Menggunakan model Fixed Effect  

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section chi square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section chi square < 0,05. 

2. Uji Hausman� 

 Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk 

mengetahui perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi 

peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. 

Hipotesis yang digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah:  

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect�  

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section random < 0,05. 

3.6.6.  Analisis Persamaan Regresi 

 Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen (Jaya & Apriwenni, 2015). Persamaan Regresi tersebut 

adalah sebagai berikut:  
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Keterangan: 

ERCit  = Earnings Response Coefficient 

β 0it  = Konstanta 

DERit  = Leverage 

ROAit  = Profitabilitas 

PLit  = Pertumbuhan Laba 

SIZEit  = Ukuran Perusahaan 

β 1 – β4  = Koefisiensi Regresi 

/it   = Error  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERCit = β0 + β1 DERit + β2 ROAit + β3 PLit + β4 SIZEit +  /it 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambar Umum Objek Penelitian  

   Objek penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur sektor industri 

barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

periode selama lima tahun terakhir yaitu periode 2013-2017. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan yang menyediakan 

informasi keuangan pada periode 2013-2017. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan (purposive sampling), maka jumlah observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 perusahaan. Berikut adalah rincian 

pengambilan sampel penelitian dalam tabel 4.1:  

Tabel 4.1 Pemilihan Sample dan Observasi Penelitian 

No Kriteria Sampel Jumlah 
1 Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-
2017. 

33 

2 Perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang 
tidak memberikan laporan keuangan secara berturut-
turut pada periode 2013-2017. 

(2) 

3 Perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang 
tidak memiliki kelengkapan data pada tahun 2013-2017. 

(1) 

Jumlah 30 
Periode Penelitian: 2013-2017 5 
Jumlah Pengamatan Awal 150 

Data Outliers (20) 
Jumlah Pengamatan Setelah Outliers 130 

Sumber: Data Diolah Penulis (2018) 
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4.2. Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

atas variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-

ukuran statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), 

median, nilai maksimum (max), nilai minimum (min) serta standar deviasi dari 

masing-masing variabel yang diproksikan dengan ERC, DER, ROA, PL dan 

SIZE pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017, 

Berikut ini dijelaskan statistik data penelitian dalam tabel 4.2.:  

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif 

Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

 Berdasarkan informasi yang digambarkan dalam tabel 4.2 tersebut, dapat 

diuraikan mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel 

penelitian, yaitu:  

  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 
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1. Earnings Response Coefficient (ERC) 

 Variabel earnings response coefficient yang di proksikan dengan ERC 

merupakan variabel dependen dalam penelitian ini yang diukur dari hasil 

regresi antara proksi harga saham dan laba akuntansi, harga saham diukur 

dengan CAR, sedangkan proksi laba akuntansi menggunakan UE. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 10, 

variabel earnings response coefficient memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 

0,013836 dan median sebesar 0,016884. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata (mean) lebih rendah daripada nilai median yang berarti bahwa rata-

rata perusahaan manufaktur memiliki koefisien respon laba yang kecil. 

Kemudian, standar deviasi untuk variabel earnings response coefficient adalah 

sebesar 0,016651. Hasil ini menunjukkan bahwa standar deviasi lebih tinggi 

dibandingkan nilai rata-rata (mean) yang membuktikan bahwa data di dalam 

variabel ini memiliki sebaran variabel yang besar (pergerakan naik/turunnya 

besar) yang disebut dengan data heterogen. Probability Jarque-Bera sebesar 

49,36503 atau lebih besar daripada 0,05 maka berdistribusi normal. 

 Berdasarkan tabel 4.2, Nilai maksimum sebesar 0,058042 dimiliki oleh 30 

perusahaan tahun 2017, sedangkan nilai minimum sebesar -0,005361 dimiliki 

oleh 30 perusahaan tahun 2013. Nilai maksimum menujukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi earnings response coefficient terbesar 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode 

penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki deteksi earnings response coefficient terkecil dibandingkan 
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perusahaan lainnya selama periode penelitian. 

2. Leverage (DER) 

 Variabel leverage yang diproksikan dengan DER merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan pembagian 

antara total hutang dengan total aset perusahaan tersebut. DER digunakan 

untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 10, 

variabel leverage memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,775077 dan median 

sebesar 0,650000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih 

tinggi daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan 

manufaktur memiliki rasio hutang yang besar. Kemudian, standar deviasi 

untuk variabel leverage adalah sebesar 1,341509. Hasil ini menunjukkan 

bahwa standar deviasi lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata (mean) yang 

membuktikan bahwa data di dalam variabel ini memiliki sebaran variabel yang 

besar (pergerakan naik/turunnya besar) yang disebut dengan data heterogen. 

Probability Jarque-Bera sebesar 4995,393 atau lebih besar daripada 0,05 maka 

berdistribusi normal. 

 Dari 121 observasi yang ditunjukan dari tabel 4.2, perusahaan yang 

memiliki nilai terendah atau nilai minimum untuk leverage sebesar -8,340000 

terjadi pada PT. Bentoel Internasional Investama Tbk tahun 2014, sedangkan 

untuk nilai tertinggi terjadi pada PT. Bentoel Internasional Investama Tbk pada 

tahun 2013 dengan nilai sebesar 9,470000. Nilai maksimum menujukkan 
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bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi leverage terbesar dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian, sedangkan 

nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi 

leverage terkecil dibandingkan perusahaan lainnya selama periode penelitian. 

3. Profitabilitas (ROA) 

 Variabel profitabilitas yang di proksikan dengan ROA merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan laba sebelum pajak 

dibagi dengan total asset perusahaan tersebut. ROA merupakan hasil 

pencapaian manajemen dalam menjalankan kegiatan atau bisnisnya dan 

digunakan untuk mengetahui profitabilitas perusahaan tersebut pada suatu 

periode tertentu. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 10, variabel profitabilitas memiliki nilai rata-

rata (mean) sebesar 0,105442 dan median sebesar 0,084250. Hasil ini 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi daripada nilai median 

yang berarti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memiliki profitabilitas 

yang besar. Kemudian, standar deviasi untuk variabel profitabilitas adalah 

sebesar 0,135036. Hasil ini menunjukkan bahwa standar deviasi lebih tinggi 

dibandingkan nilai rata-rata (mean) yang membuktikan bahwa data di dalam 

variabel ini memiliki sebaran variabel yang besar (pergerakan naik/turunnya 

besar) yang disebut dengan data heterogen. Probability Jarque-Bera sebesar 

160,6744 atau lebih besar daripada 0,05 maka berdistribusi normal. 

 Berdasarkan tabel 4.2, Nilai maksimum sebesar 0,715100 dimiliki oleh 
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PT. Unilever Indonesia Tbk tahun 2013 dan nilai minimum sebesar -0,222300 

dimiliki oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk tahun 2014. Nilai 

maksimum menujukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi 

profitabilitas terbesar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya 

selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi profitabilitas terkecil dibandingkan 

perusahaan lainnya selama periode penelitian. 

4. Pertumbuhan Laba (PL) 

 Variabel pertumbuhan laba yang diproksikan dengan PL merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan laba bersih pada 

periode tahun sekarang dikurang laba bersih tahun lalu dan dibagi dengan laba 

berih tahun sekarang. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 10, variabel pertumbuhan laba memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0,189495 dan median sebesar 0,097536. Hasil ini 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi daripada nilai median 

yang berarti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memiliki pertumbuhan 

laba yang besar. Kemudian, standar deviasi untuk variabel pertumbuhan laba 

adalah sebesar 1,258372. Hasil ini menunjukkan bahwa standar deviasi lebih 

tinggi dibandingkan nilai rata-rata (mean) yang membuktikan bahwa data di 

dalam variabel ini memiliki sebaran variabel yang besar (pergerakan 

naik/turunnya besar) yang disebut dengan data heterogen. Probability Jarque-

Bera sebesar 604,3793 atau lebih besar daripada 0,05 maka berdistribusi 

normal. 
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 Dari 121 observasi yang ditunjukan dari tabel 4.2, perusahaan yang 

memiliki nilai terendah untuk pertumbuhan laba sebesar -6,047801 terjadi pada 

PT. Mustika Ratu Tbk tahun 2015, sedangkan untuk nilai tertinggi terjadi pada 

PT. Indofarma Tbk pada tahun 2014 dengan nilai sebesar 5,654335. Nilai 

maksimum menujukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi leverage 

terbesar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode 

penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki deteksi leverage terkecil dibandingkan perusahaan lainnya selama 

periode penelitian. 

5. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

 Variabel Ukuran Perusahaan yang di proksikan dengan SIZE merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini yang diukur dengan cara logaritma 

natural dari total asset perusahaan tersebut. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 10, variabel ukuran 

perusahaan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 28,53828 dan median 

sebesar 28,07030. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih 

tinggi daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan 

manufaktur memiliki ukuran perusahaan yang besar. Kemudian, standar 

deviasi untuk variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 1,661079. Hasil ini 

menunjukkan bahwa standar deviasi lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata 

(mean) yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini memiliki sebaran 

variabel yang kecil (pergerakan naik/turunnya kecil) yang disebut dengan data 

homogen. Probability Jarque-Bera sebesar 5,785057 atau lebih besar daripada 
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0,05 maka berdistribusi normal. 

 Berdasarkan tabel 4.2, Nilai maksimum sebesar 32,15098 dimiliki oleh 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2015, sedangkan nilai minimum 

sebesar 25,29535 dimiliki oleh PT. Kedaung Indah Can Tbk tahun 2014. Nilai 

maksimum menujukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi ukuran 

perusahaan terbesar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya 

selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi ukuran perusahaan terkecil dibandingkan 

perusahaan lainnya selama periode penelitian. 

 

4.3. Uji Normalitas 

 Data menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas 

Jarque-Bera di atas 0,05 atau 5%. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah residual hasil regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena 

data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan 

teknik analisi regresi data panel. Hasil uji normalitas disajikan dalam gambar 

4.1 berikut ini:  
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Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 

 Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

 Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan eviews 10, seperti yang 

tampak disajikan pada gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel 

telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Probability 

Jarque-Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 0,077491. Dengan hasil ini maka 

dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal dengan jumlah 

observasi sebanyak 130. 

 

4.4. Analisis Regresi Data Panel 

 Untuk memilih model apa yang paling tepat digunakan dalam analisis 

antara model common effect, fixed effect, atau random effect yang dilakukan 

Uji Chow dan Uji Hausman.  

4.4.1. Uji Chow 

 Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect. 

Hasil dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.3, sebagai berikut: 
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-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02

Series: Standardized Residuals
Sample 2013 2017
Observations 130

Mean       5.58e-19
Median  -0.000377
Maximum  0.026851
Minimum -0.020505
Std. Dev.   0.009075
Skewness   0.442413
Kurtosis   3.401781

Jarque-Bera  5.115199
Probability  0.077491 
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Tabel 4.3. Hasil Uji Chow 

Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui probabilitas Chi-Square hasil 

regresi persamaan model regresi dengan fixed effect sebesar 0,0000. Nilai 

tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian Ho ditolak 

dan Ha diterima, sehingga dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam 

penelitian ini menggunakan model fixed effect dan dilanjutkan ke uji Hausman.  

4.4.2. Uji Hausman 

 Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data 

panel antara fixed effect dan random effect. Uji Hausman dilakukan pada hasil 

model regresi dengan random effect. Hasil uji hausman disajikan dalam tabel 

4.4, sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Hasil Uji Hausman 

Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.4. diatas, diketahui probabilitas Cross-section random 

hasil regresi persamaan dengan random effect sebesar 0,0000. Nilai tersebut 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model fixed  effect.  

 

Effect Test       Statistic d.f.     Prob. 
Cross-section F 3.406122 (29,116) 0.0000 
Cross-section Chi-square 92.401896 29 0.0000 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f.      Prob. 
Cross-section random 98.777547 4 0.0000 
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4.5. Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Multikoliniearitas 

 Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan linier 

antarvariabel independen dalam suatu regresi. Untuk mendeteksi masalah 

multikolinearitas dalam model regresi adalah salah satunya dengan menguji 

koefisien korelasi antar variabel independen (Winarno, 2017). Cara untuk 

melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan menggunakan 

correlation matrix seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat dilihat pada 

tabel 4.5. diatas bahwa nilai tersebut tidak ada yang melebihi nilai 0,8. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan 

adanya multikoliniearitas antar variabel independen.  

4.5.2.  Uji Autokorelasi 

 Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan 

antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Pengujian 

yang dilakukan adalah dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (Uji D-W). 

Ketentuan yang diterapkan dalam pengujian ini adalah apabila nilai D-W 

berada di antara 1,54 – 2,46 maka tidak terdapat autokorelasi. Tabel 4.6. 

 DER ROA PL SIZE 
DER 1.000000    
ROA 0.197406 1.000000   
PL 0.028250 -0.070527 1.000000  

SIZE 0.001095 0.253514 -0.106372 1.000000 
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menunjukkan hasil uji autokorelasi, sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi 

Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

 Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, seperti yang tampak 

disajikan pada tabel 4.6. bahwa nilai Durbin-Watson pada penelitian diatas 

sebesar 1,807709 yang artinya bahwa nilai D-W sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak 

mengalami autokorelasi.  

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan variabel 

independen terhadap resid kuadrat atau terhadap logaritma natural resid (LN 

resid). Apabila p-value > 0.05, maka dapat dikatakan tidak adanya 

heteroskedastisitas pada data. Sebaliknya, jika p-value < 0.05 maka terdapat 

adanya heteroskedastisitas pada model penelitian. Tabel 4.7. menunjukkan 

hasil uji heteroskedastisitas, sebagai berikut: 

 

R-squared 0.702991   Mean dependent var 0.013836 
Adjusted R-squared 0.600894  S.D. dependent var 0.016651 
S.E. of regression 0.010519  Akaike info criterion -6.051284 

Sum squared resid 0.010623  Schwarz criterion -5.301314 
Log likelihood 427.3335  Hannah-Quinn criter. -5.746546 
F-statistic 6.885532  Durbin-Watson stat 1.807709 

Prob(F-statistic) 0.000000       
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 Tabel 4.7. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

 Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan software Eviews 

10 sebagaimana telah terlampir pada tabel 4.7, bahwa tidak adanya probabilitas 

koefisien yang nilainya dibawah 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

adanya heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.  

 

4.6.  Analisis Model 

4.6.1. Uji F 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh 

yang ditimbulkan oleh semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 

Dengan dilakukan pengujian ini, maka akan dapat menjawab dan menjelaskan 

perumusan yang diajukan sebelumnya pada tabel 4.8, bahwa Prob (F-statistic) 

sebesar 0,000000. Dapat disimpukan Prob (F-statistic) dibawah 0,05 atau 5% 

yang artinya menolak Ho dan terima Ha. 

4.6.2.  Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien Determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

DER 4.90E-07 8.02E-06 0.061085 0.9514 
ROA 0.000387 0.000216 1.796994 0.0755 
PL 2.00E-06 6.67E-06 0.300362 0.7646 

SIZE 0.000195 0.000101 1.923505 0.0574 
C -0.005522 0.002896 -1.906395 0.0596 
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menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen di 

dalam mengestimasi persamaan regresi. Nilai Adjusted R-squared selalu 

berada dikisaran antara 0 sampai nilai 1. Nilai Adjusted R-squared model 

penelitian pada tabel 4.8 adalah 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.  

4.6.3. Uji Parsial (Uji t) 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri dari 

30 perusahaan dan jumlah sampel selama periode 5 tahun sehingga sampel 

keseluruhan sebanyak 150, dengan persamaan sebagai berikut: 

ERCit = β0 + β1 DERit + β2 ROAit + β3 PLit + β4 SIZEit +  Uit 

 Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model random effect 

pada persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. maka 

didapatkanlah persamaan regresi liniear data panel, sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Hasil Analisis Model 

ERC = -2.027255 + 0.000377DER + 0.012485ROA - 0.000599PL + 

0.071469SIZE +  Uit 
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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) 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh 

yang ditimbulkan oleh variabel independen dan variabel dependen secara 

parsial. Pengujian ini dilakukan untuk menjawab hipotesis peneliti yang 

merupakan dugaan sementara peneliti. Pengujian untuk uji t yang peneliti 

gunakan adalah pengujian one tailed. Untuk menentukan pengaruh antar 

variabel terdapat batasan signifikansi yaitu 0,05 (a=5%). Kesimpulan yang 

dapat diambil dari uji t adalah, sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Leverage (DER) berpengaruh 

negatif terhadap Earnings Response Coefficient. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.10 diatas, ditemukan probabilitas DER sebesar 

0,6264 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dan koefisien regresi dari 

variabel leverage (DER) menunjukkan nilai 0,000377. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap earnings 

response coefficient (ERC). (H1 ditolak)  

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Profitabilitas (ROA) 

berpengaruh positif terhadap Earnings Response Coefficient. Berdasarkan 

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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hasil regresi persamaan pada tabel 4.10 diatas, ditemukan probabilitas 

ROA sebesar 0,5532 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0,012485. Dari keadaan ini menunjukkan 

bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap earnings response 

coefficient (ERC). (H2 ditolak) 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Pertumbuhan Laba (PL) 

berpengaruh positif terhadap Earnings Response Coefficient. Berdasarkan 

hasil regresi persamaan pada tabel 4.10 diatas, ditemukan probabilitas PL 

sebesar 0,4673 atau lebih besar dari signifikansi 0,05 dan koefisien regresi 

sebesar -0,000599. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan laba 

(PL) tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient (ERC). (H3 

ditolak) 

4. Dalam penelitian ini memiliki variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan 

(SIZE). Ukuran Perusahaan dianggap berpengaruh positif terhadap 

Earnings Response Coefficient. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada 

tabel 4.10 diatas, ditemukan probabilitas SIZE sebesar 0,0000 atau lebih 

kecil dari signifikansi 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,071469. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE)  

berpengaruh positif terhadap Earnings Response Coefficient. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa, sesuai dengan hasil penelitian. 
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4.7. Analisis Hasil Penelitian 

4.7.1. Pengaruh leverage terhadap earnings response coefficient 

  Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.8 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 pengembalian keputusan yang 

memberikan kreditnya, karena dana mereka dapat terjamin oleh aset suatu 

perusahaan. Pada nilai maksimum yang terdapat di tabel 4.2 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.  

4.7.2. Pengaruh profitabilitas terhadap earnings response coefficient 

Pengaruh profitabilitas terhadap earnings response coefficient pada tabel 4.8 

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 
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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 4.2 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.  

4.7.3. Pengaruh pertumbuhan laba terhadap earnings response coefficient 

 Pengaruh pertumbuhan laba terhadap earnings response coefficient pada 

tabel 4.8 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 
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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.  

 

4.8. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan penjelasan diatas, hasil analisis dan penjelasan mengenai 

leverage (DER), profitabilitas (ROA), pertumbuhan laba (PL) dan ukuran 

perusahaan (SIZE) terhadap earnings response coefficient (ERC) yang diukur 

dari hasil regresi antara proksi harga saham dan laba akuntansi, harga saham 

diukur dengan CAR, sedangkan proksi laba akuntansi menggunakan UE. 

Maka, terdapat beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dan bisa 

dimanfaatkan bagi pihak perusahaan dan pihak investor untuk mengetahui 

pengaruh leverage (DER), profitabilitas (ROA), pertumbuhan laba (PL) dan 

ukuran perusahaan (SIZE) terhadap earnings response coefficient (ERC) yang 

termasuk dalam perusahaan manufaktur industri barang konsumsi di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017.  

 Pada penelitian ini, dinyatakan 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 
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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. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Variabel leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap earnings response 

coefficient (ERC) yang diukur dari hasil regresi antara proksi harga saham 

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

akuntansi menggunakan UE pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2017. 

2. Variabel profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap earnings 

response coefficient (ERC) yang diukur dari hasil regresi antara proksi 

harga saham dan laba akuntansi, harga saham diukur dengan CAR, 

sedangkan proksi laba akuntansi menggunakan UE pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017. 

3. Variabel pertumbuhan laba (PL) tidak berpengaruh terhadap earnings 

response coefficient (ERC) yang diukur dari hasil regresi antara proksi 

harga saham dan laba akuntansi, harga saham diukur dengan CAR, 
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sedangkan proksi laba akuntansi menggunakan UE pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur pada sektor 

industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2017. 

2. 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.  

3. 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. � 

 

5.3. Saran 

 Bedasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat 

peneliti berikan adalah sebagai berikut: 
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1. 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. 

2. 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.  
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LAMPIRAN 1 

Daftar Sampel Perusahaan 

No Daftar Perusahaan Manufaktur Industri 
Barang Konsumsi 

Kode Perusahaan 

1 PT. Tri Banyan Tirta ALTO 
2 PT. Wilmar Cahaya Indonesia CEKA 
3 PT. Delta Djakarta DLTA 
4 PT. Indofood CBP Sukses makmur ICBP 
5 PT. Indofood Sukses makmur INDF 
6 PT. Multi Bintang Indonesia MLBI 
7 PT. Mayora MYOR 
8 PT. Prashida Aneka Niaga PSDN 
9 PT. Nippon Indosari Corporindo ROTI 
10 PT. Sekar Bumi SKBM 
11 PT. Sekar Laut SKLT 
12 PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading ULTJ 
13 PT. Gudang Garam GGRM 
14 PT. Handjaya Mandala Sampoerna HMSP 
15 PT. Bentoel International Investama RMBA 
16 PT. Wismilak Inti Makmur WIIM 
17 PT. Darya Varia Laboratoria DVLA 
18 PT. Indofarma INAF 
19 PT. Kimia Farma KAEF 
20 PT. Kalbe Farma KLBF 
21 PT. Merck Indonesia MERK 
22 PT. Pyridam Farma PYFA 
23 PT. Tempo Scan Pacific TSPC 
24 PT. Martina Berto MBTO 
25 PT. Mustika Ratu MRAT 
26 PT. Mandom Indonesia TCID 
27 PT. Unilever Indonesia UNVR 
28 PT. Akasha Wira International ADES 
29 PT. Kedaung Indah KICI 
30 PT. Langgeng Makmur Industry LMPI 
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LAMPIRAN 2 

Data Earnings Response Coefficient, Leverage, Profitabilitas, Pertumbuhan 

Laba dan Ukuran Perusahaan 

Kode Tahun ERC DER ROA PL SIZE 
ADES 2013 -0,0054 0,67 0,1262 -0,4981 26,8125 

2014 0,0061 0,71 0,0614 -0,7941 26,9476 
2015 0,0169 0,99 0,0503 0,0554 27,2052 
2016 0,0209 1,00 0,0729 0,4131 27,3664 
2017 0,0580 1,01 0,0455 -0,4631 27,4569 

ALTO 2013 -0,0054 1,77 0,0080 -0,3407 28,0382 
2014 0,0061 1,33 -0,0082 2,1898 27,8454 
2015 0,0169 1,33 -0,0206 0,5837 27,7967 
2016 0,0209 1,36 -0,0227 0,0813 27,7838 
2017 0,0580 0,62 -0,0567 0,5783 27,7348 

CEKA 2013 -0,0054 1,02 0,0608 0,1034 27,6983 
2014 0,0061 1,39 0,0319 -0,5870 27,8811 
2015 0,0169 1,32 0,0717 0,6152 28,0270 
2016 0,0209 0,92 0,1751 0,5733 27,9859 
2017 0,0580 0,54 0,0771 -1,3245 27,9622 

INAF 2013 -0,0054 1,19 -0,0419 1,7817 27,8892 
2014 0,0061 1,11 0,0009 5,6543 27,8528 
2015 0,0169 1,59 0,0043 -0,7743 28,0587 
2016 0,0209 1,64 -0,0126 1,3781 27,9543 
2017 0,0580 0,55 -0,0290 0,6248 28,0562 

DVLA 2013 -0,0054 0,30 0,1057 -0,1837 27,8050 
2014 0,0061 0,28 0,0655 -0,5544 27,8431 
2015 0,0169 0,41 0,0784 0,2499 27,9504 
2016 0,0209 0,42 0,0993 0,2906 28,0819 
2017 0,0580 0,47 0,0988 0,0627 28,1263 

GGRM 2013 -0,0054 0,73 0,0863 0,0719 31,5583 
2014 0,0061 0,75 0,0927 0,1875 31,6953 
2015 0,0169 0,67 0,1016 0,1639 31,7821 
2016 0,0209 0,59 0,1060 0,0329 31,7734 
2017 0,0580 0,58 0,1162 0,1396 31,8321 

ICBP 2013 -0,0054 0,60 0,1051 -0,0212 30,6882 
2014 0,0061 0,66 0,1016 0,1172 30,8463 
2015 0,0169 0,62 0,1101 0,1339 30,9105 
2016 0,0209 0,56 0,1256 0,1950 30,9949 
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2017 0,0580 0,56 0,1120 -0,0249 31,0848 
HMSP 2013 -0,0054 0,94 0,3948 0,0807 30,9417 

2014 0,0061 1,10 0,3587 -0,0626 30,9767 
2015 0,0169 0,19 0,2726 0,0176 31,2689 
2016 0,0209 0,24 0,3002 0,1880 31,3807 
2017 0,0580 0,26 0,2937 -0,0072 31,3955 

DLTA 2013 -0,0054 0,28 0,3120 0,2110 27,4884 
2014 0,0061 0,30 0,2904 0,0610 27,6229 
2015 0,0169 0,22 0,1850 -0,5000 27,6686 
2016 0,0209 0,18 0,2125 0,2454 27,8115 
2017 0,0580 0,17 0,2086 0,0903 27,9243 

KAEF 2013 -0,0054 0,52 0,0872 0,0665 28,5360 
2014 0,0061 0,64 0,0797 0,0883 28,7190 
2015 0,0169 0,74 0,0782 0,0650 28,8054 
2016 0,0209 1,03 0,0589 0,0686 29,1598 
2017 0,0580 1,37 0,0544 0,1812 29,4387 

KICI 2013 -0,0054 0,33 0,0755 -0,5774 25,3112 
2014 0,0061 0,23 0,0486 1,3618 25,2954 
2015 0,0169 0,43 0,0971 4,5815 25,6199 
2016 0,0209 0,57 0,0260 0,5535 25,6564 
2017 0,0580 0,63 0,0532 -0,0229 25,7300 

LMPI 2013 -0,0054 1,07 -0,0146 2,9435 27,4352 
2014 0,0061 1,03 0,0021 1,7037 27,4189 
2015 0,0169 0,98 0,0050 0,5688 27,3992 
2016 0,0209 0,99 0,0086 0,4277 27,4208 
2017 0,0580 1,22 -0,0373 1,2226 27,4502 

INDF 2013 -0,0054 1,04 0,0438 -0,3989 31,9889 
2014 0,0061 1,08 0,0599 0,3361 32,0847 
2015 0,0169 1,13 0,0404 -0,3873 32,1510 
2016 0,0209 0,87 0,0641 0,2957 32,0399 
2017 0,0580 0,88 0,0585 -0,0237 32,1077 

MBTO 2013 -0,0054 0,36 0,0264 -1,8169 27,1396 
2014 0,0061 0,37 0,0047 -4,5258 27,1520 
2015 0,0169 0,49 -0,0217 1,2081 27,1985 
2016 0,0209 0,61 0,0124 2,5948 27,2885 
2017 0,0580 0,89 0,0316 0,6430 27,3834 

MRAT 2013 -0,0054 0,16 -0,0152 5,5897 26,8091 
2014 0,0061 0,30 0,0148 1,9088 26,9354 
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2015 0,0169 0,32 0,0021 -6,0478 26,9320 
2016 0,0209 0,31 -0,0115 1,1885 26,9034 
2017 0,0580 0,36 -0,0026 -3,3250 26,9326 

WIIM 2013 -0,0054 0,57 0,1077 0,4158 27,8372 
2014 0,0061 0,56 0,0843 -0,1782 27,9184 
2015 0,0169 0,42 0,0976 0,1432 27,9257 
2016 0,0209 0,37 0,0785 -0,2332 27,9338 
2017 0,0580 0,26 0,0331 -1,6186 27,8345 

MERK 2013 -0,0054 0,36 0,2517 0,3855 27,2700 
2014 0,0061 0,29 0,2532 0,0332 27,2978 
2015 0,0169 0,35 0,2222 -0,2731 27,1873 
2016 0,0209 0,28 0,2068 0,0734 27,3352 
2017 0,0580 0,38 0,1708 -0,0634 27,4650 

MYOR 2013 -0,0054 1,47 0,1090 0,2967 29,9042 
2014 0,0061 1,51 0,0398 -1,5826 29,9623 
2015 0,0169 1,18 0,1102 0,6722 30,0596 
2016 0,0209 1,06 0,1075 0,0997 30,1900 
2017 0,0580 1,03 0,1094 0,1485 30,3334 

PSDN 2013 -0,0054 0,63 0,0634 -0,2017 27,2480 
2014 0,0061 0,64 -0,0454 1,7568 27,1545 
2015 0,0169 0,91 -0,0687 0,3389 27,1536 
2016 0,0209 1,33 -0,0561 -0,1625 27,2061 
2017 0,0580 1,31 0,0465 2,1403 27,2614 

PYFA 2013 -0,0054 0,86 0,0354 0,1433 25,8887 
2014 0,0061 0,79 0,0154 -1,3311 25,8750 
2015 0,0169 0,58 0,0193 0,1390 25,7981 
2016 0,0209 0,58 0,0308 0,4001 25,8416 
2017 0,0580 0,47 0,0446 0,2780 25,7957 

RMBA 2013 -0,0054 9,47 -0,1129 0,6897 29,8537 
2014 0,0061 -8,34 -0,2223 0,5427 30,1700 
2015 0,0169 -5,02 -0,1294 -0,3907 30,1700 
2016 0,0209 0,43 -0,1548 0,2144 30,2316 
2017 0,0580 0,58 -0,0341 0,5655 30,2760 

SKBM 2013 -0,0054 1,47 0,1171 0,7820 26,9332 
2014 0,0061 1,04 0,1372 0,3462 27,1995 
2015 0,0169 1,22 0,0525 -1,2195 27,3625 
2016 0,0209 1,72 0,0225 -0,7809 27,6327 
2017 0,0580 0,59 0,0159 0,1289 28,1153 
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SKLT 2013 -0,0054 1,16 0,0379 0,3040 26,4337 
2014 0,0061 1,16 0,0497 0,3059 26,5271 
2015 0,0169 1,48 0,0532 0,1787 26,6558 
2016 0,0209 0,92 0,0363 0,0280 27,0658 
2017 0,0580 1,07 0,0361 0,2457 27,1789 

ROTI 2013 -0,0054 1,32 0,0867 0,0561 28,2313 
2014 0,0061 1,23 0,0880 0,1621 28,3932 
2015 0,0169 1,28 0,1000 0,3030 28,6266 
2016 0,0209 1,02 0,0958 0,0330 28,7025 
2017 0,0580 0,62 0,0297 -1,0668 29,1483 

TCID 2013 -0,0054 0,24 0,1092 0,0610 28,0135 
2014 0,0061 0,44 0,0941 0,0813 28,2480 
2015 0,0169 0,21 0,2615 0,6798 28,3644 
2016 0,0209 0,23 0,0742 -2,3597 28,4127 
2017 0,0580 0,27 0,0758 0,0953 28,4904 

TSPC 2013 -0,0054 0,4 0,1181 0,0053 29,3189 
2014 0,0061 0,35 0,1045 -0,0928 29,3525 
2015 0,0169 0,45 0,0842 -0,1041 29,4691 
2016 0,0209 0,42 0,0828 0,0298 29,5159 
2017 0,0580 0,46 0,0749 0,0213 29,6372 

ULTJ 2013 -0,0054 0,4 0,1156 -0,0871 28,6647 
2014 0,0061 0,29 0,0971 -0,1474 28,7016 
2015 0,0169 0,27 0,1478 0,4583 28,8951 
2016 0,0209 0,21 0,1674 0,2631 29,0754 
2017 0,0580 0,23 0,1372 0,0026 29,2772 

UNVR 2013 -0,0054 2,14 0,7151 0,0959 29,6440 
2014 0,0061 2,11 0,4018 0,0672 30,2899 
2015 0,0169 2,26 0,3720 0,0194 30,3866 
2016 0,0209 2,56 0,3816 0,0843 30,4492 
2017 0,0580 2,65 0,3704 0,0876 30,5705 

MLBI 2013 -0,0054 0,80 0,6572 0,6129 28,2088 
2014 0,0061 3,03 0,3563 -0,4735 28,4335 
2015 0,0169 1,74 0,2365 -0,5997 28,3734 
2016 0,0209 1,77 0,4317 0,4940 28,4530 
2017 0,0580 1,37 0,5267 0,2571 28,5513 

KLBF 2013 -0,0054 0,33 0,1741 0,0991 30,0572 
2014 0,0061 0,27 0,1707 0,0714 30,1507 
2015 0,0169 0,25 0,1502 -0,0312 30,2482 
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2016 0,0209 0,22 0,1544 0,1247 30,3540 
2017 0,0580 0,20 0,1476 0,0417 30,4414 

 
 

LAMPIRAN 3 

Hasil Analisis Data 

 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 
 

2. Hasil Uji Normalitas 

 
 

  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 

0
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-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02

Series: Standardized Residuals
Sample 2013 2017
Observations 130

Mean       5.58e-19
Median  -0.000377
Maximum  0.026851
Minimum -0.020505
Std. Dev.   0.009075
Skewness   0.442413
Kurtosis   3.401781

Jarque-Bera  5.115199
Probability  0.077491 
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3. Hasil Uji Chow 

 
 

4. Hasil Uji Hausman 

 
 

5. Hasil Uji Multikolinearitas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Hasil Uji Autokorelasi	

 
 
 

 DER ROA PL SIZE 
DER 1.000000    
ROA 0.197406 1.000000   
PL 0.028250 -0.070527 1.000000  

SIZE 0.001095 0.253514 -0.106372 1.000000 
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7. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 

8. Hasil Regresi Model Penelitian 
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