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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang Earnings Response Coefficient yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh beberapa peneliti, antara lain: 

1. I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi, I Ketut Yadnyana, & I Putu Sudana 

(2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan ukuran 

perusahaan terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan dan 

implikasinya pada Earnings Response Coefficient. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Earnings Response Coefficient sedangkan variabel 

independennya adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan variabel intervening yaitu ketepatwaktuan penyampaian laporan 

keuangan. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2012-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur 

(path analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan 

keuangan. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Earning Response 

Coefficient dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Earnings Response 

Coefficient. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketepatwaktuan 

penyampaian laporan keuangan memediasi pengaruh profitabilitas dan ukuran 

perusahaan pada Earnings Response Coefficient. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan 
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variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas yang 

mempengaruhi Earnings Response Coefficient dan menggunakan sampel pada 

perusahaan manufaktur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian ini tidak menggunakan variabel ketepatwaktuan penyampaian 

laporan keuangan sebagai variabel intervening.  

2. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2012-2016, 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan periode 2012-2014. 

3. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan analisis jalur. 

2. Mashayekhi, Bita dan Aghel, Zaynab Lotfi (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 

pertumbuhan laba, dan persistensi laba terhadap Earnings Response Coefficient. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Earnings Response Coefficient 

sedangkan variabel independennya adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan laba, 

dan persistensi laba. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam 

Tehran Stock Exhange selama 2001-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dan positif variabel ukuran perusahaan dan pertumbuhan 

laba terhadap Earnings Response Coefficient. Akan tetapi tidak ada pengaruh 

signifikan antara persistensi laba dengan Earnings Response Coefficient. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dan 

penelitian terdahulu menggunakan persistensi laba dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel independen yang mempengaruhi Earnings Response Coefficient dan 
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teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel pertumbuhan laba sebagai variabel 

independen, sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah 

profitabilitas, struktur modal, growth opportunity, pengungkapan CSR, dan 

konservatisme. 

2. Sampel pada penelitian terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar pada 

Tehran Stock Exchange, sedangkan penelitian ini mengambil sampel dari 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Periode penelitian ini meliputi tahun 2012-2016, sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan periode penelitian 2001-2012. 

3. Rahmat Syarifulloh dan Agus Wahyudin (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peluang bertumbuh, struktur 

modal dan risiko sistematik terhadap Earnings Response Coefficient. Penelitian 

juga ditujukan untuk menguji peran struktur modal dan risiko sistematik dalam 

memediasi pengaruh peluang bertumbuh terhadap Earnings Response Coefficient. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Earnings Response Coefficient 

sedangkan variabel independennya adalah peluang bertumbuh, struktur modal, dan 

risiko sistematik. Penelitian ini juga melihat struktur modal dan risiko sistematik 

sebagai variabel intervening. Sampel penelitian ini adalah perusahaan sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 

sampai 2014. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel peluang bertumbuh tidak 



	

	

14 

berpengaruh terhadap Earnings Response Coefficient. Variabel struktur modal dan 

risiko sistematik berpengaruh terhadap Earnings Response Coefficient. Sedangkan 

pengaruh mediasi, struktur modal dan risiko sistematik tidak memiliki peran dalam 

memediasi pengaruh peluang bertumbuh terhadap Earnings Response Coefficient.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan variabel 

struktur modal dan peluang bertumbuh sebagai variabel independen yang 

mempengaruhi Earnings Response Coefficient. 

2. Sama dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi linear berganda 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen risiko sistematik, 

sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen profitabilitas, 

struktur modal, peluang bertumbuh, persistensi laba, ukuran perusahaan, 

pengungkapan CSR, dan konservatisme. 

2. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan sektor 

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

sedangkan sampel penelitian ini terfokus pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

3. Periode penelitian terdahulu selama tahun 2012-2014, sedangkan penelitian ini 

menggunakan periode 2012-2016. 

4. Vinola Herawaty dan Ganiz Yudhadhita Wijaya (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR, 
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profitabilitas, dan leverage terhadap Earnings Response Coefficient. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Earnings Response Coefficient sedangkan 

variabel independennya adalah profitabilitas, pengungkapan CSR, dan leverage. 

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu kinerja lingkungan. Sampel 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur selama 2010-2014. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dan leverage mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Earnings Response Coefficient, sedangkan 

profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap Earnings Response Coefficient. 

Selain itu, kinerja lingkungan sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan 

pengungkapan CSR dengan Earnings Response Coefficient, hubungan leverage 

dengan Earnings Response Coefficient, serta tidak dapat memperkuat hubungan 

profitabilitas dengan Earnings Response Coefficient. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian ini dan penelitian terdahulu menggunakan variabel profitabilitas, 

leverage, dan pengungkapan CSR sebagai variabel yang mempengaruhi 

Earnings Response Coefficient. 

2. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 

3. Sampel penelitian ini dan penelitian terdahulu sama yaitu sampel perusahaan 

manufaktur. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu selama 

tahun 2012-2014, sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian 
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2012-2016. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel kinerja lingkungan sebagai 

variabel moderasi, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel 

kinerja lingkungan. 

5. An, Yohan (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh default risk terhadap Earnings 

Response Coefficient. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Earnings 

Response Coefficient sedangkan variabel independennya adalah leverage. Sampel 

penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Korean Stock Exchange selama 

tahun 2000-2007. Teknik analisis yang digunakan adalah model regresi sederhana. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa default risk yang diukur melalui leverage 

berpengaruh negatif terhadap Earnings Response Coefficient. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dan 

penelitian terdahulu menggunakan variabel leverage sebagai variabel bebas yang 

memengaruhi Earnings Response Coefficient. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel independen leverage, 

sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, 

persistensi laba, leverage, kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan, 

pengungkapan CSR, dan konservatisme. 

2. Sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar di Korean Stock 

Exchange, sedangkan sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. 
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3. Periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah selama 

tahun 2000-2007, sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian 

2012-2016. 

6. Dian Masita Dewi (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR terhadap 

Earnings Response Coefficient. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Earnings Response Coefficient sedangkan variabel independennya adalah struktur 

pengungkapan CSR. Sampel penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI selama 2013-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 

linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel volatilitas saham 

berpengaruh positif terhadap Earnings Response Coefficient. Sementara variabel 

pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap Earnings Response Coefficient. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian ini dan penelitian terdahulu menggunakan variabel pengungkapan 

CSR sebagai variabel independen yang memengaruhi Earnings Response 

Coefficient. 

2. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel persistensi laba, 

profitabilitas, leverage, kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan, dan 

konservatisme. 

2. Periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah selama 
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tahun 2013-2014, sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian 

2012-2016. 

3. Sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. 

7. Gunawan Santoso (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal, reputasi KAP, 

kesempatan bertumbuh, profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko sistematik, 

persistensi laba, dan volatilitas saham terhadap Earnings Response Coefficient. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Earnings Response Coefficient 

sedangkan variabel independennya adalah struktur modal, reputasi KAP, 

kesempatan bertumbuh, profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko sistematik, 

persistensi laba, dan volatilitas saham. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2013-2015. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel volatilitas saham berpengaruh positif terhadap Earnings Response 

Coefficient. Sementara variabel struktur modal, reputasi KAP, kesempatan 

bertumbuh, profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko sistematik, dan tidak 

berpengaruh terhadap Earnings Response Coefficient. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persistensi laba berpengaruh negatif terhadap koefisien respon 

laba. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan variabel 
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profitabilitas, persistensi laba, ukuran perusahaan dan struktur modal sebagai 

variabel independen yang memengaruhi Earnings Response Coefficient. 

2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen kualitas audit, risiko 

sistematik dan volatilitas saham. Pada penelitian ini variabel tersebut tidak 

digunakan. 

2. Periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah selama 

tahun 2013-2015, sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian 

2012-2016. 

8. Heydari, Imam (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap 

Earnings Response Coefficient. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Earnings Response Coefficient sedangkan variabel independennya adalah kualitas 

audit. Sampel penelitian ini adalah 100 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock 

Exchange periode 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linear berganda dan panel data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh signifikan kualitas audit terhadap Earning Response Coefficient. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian ini dan penelitian terdahulu menggunakan variabel kualitas audit 
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sebagai variabel independen yang memengaruhi variabel Earnings Response 

Coefficient. 

2. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen yaitu persistensi 

laba, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, pengungkapan CSR, dan 

konservatisme yang digunakan dalam penelitian ini. 

2. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di 

Tehran Stock Exchange. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel 

penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah selama 

tahun 2008-2012, sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian 

2012-2016. 

9. Anggreni Dian Kurniawati (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan di 

Asia dan Eropa terhadap Earnings Response Coefficient. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Earnings Response Coefficient sedangkan variabel 

independennya adalah persistensi laba, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas 

akrual. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur Asia dan Eropa yang 

terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) periode 2008-2011. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada empat faktor yang terbukti mempengaruhi secara positif 
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ERC di perusahaan Asia yaitu persistensi laba, leverage, ukuran perusahaan, dan 

kualitas akrual, namun tidak demikian halnya dengan perusahaan Eropa. Hanya ada 

tiga faktor yang mempengaruhi secara positif ERC di perusahaan Eropa yaitu 

persistensi laba, leverage, dan kualitas akrual; sedangkan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara negatif. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian ini dan penelitian terdahulu menggunakan variabel leverage, ukuran 

perusahaan dan persistensi laba sebagai variabel independen yang 

memengaruhi variabel Earnings Response Coefficient. 

2. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen kualitas akrual dan 

Pada penelitian ini variabel tersebut tidak digunakan. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen profitabilitas, struktur modal, peluang 

bertumbuh, persistensi laba, ukuran perusahaan, pengungkapan CSR, dan 

konservatisme. 

2. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur Asia dan 

Eropa yang terdaftar di NYSE. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel 

penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Periode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah selama 

tahun 2008-2011, sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian 

2012-2016. 
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10. Du, Jun dan Zhou, Gaogang (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh kualitas audit 

terhadap Earnings Response Coefficient di Cina dan Amerika. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Earnings Response Coefficient sedangkan variabel 

independennya adalah kualitas audit yang diukur dengan reputasi auditor. Sampel 

penelitian ini didapatkan dari perusahaan Cina dan Amerika selama periode 1995-

2012. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengaruh reputasi auditor terhadap Earnings Response 

Coefficient lebih besar pada perusahaan Amerika daripada perusahaan Cina. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dan 

penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penggunaan variabel kualitas audit sebagai variabel independen yang 

memengaruhi Earnings Response Coefficient. 

2. Teknik analisis data pada penelitan ini dan penelitian terdahulu sama-sama 

menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan variabel peristensi laba, growth opportunity, 

profitabilitas, struktur modal, ukuran perusahaan, konservatisme, dan 

pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan 

kualitas audit saja sebagai variabel independen. 

2. Sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan Amerika dan Cina. Penelitian 

ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 1995-2012. Periode penelitian ini 

adalah 2012-2016. 
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11. Okolie, Augustine O (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap 

Earnings Response Coefficient. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Earnings Response Coefficient sedangkan variabel independennya adalah kualitas 

audit. Sampel penelitian ini didapatkan dari 57 perusahaan yang terdaftar di 

Nigerian Stock Exchange periode 2006-2011. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kualitas audit yang berpengaruh signifikan terhadap Earnings Response 

Coefficient. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dan 

penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penggunaan variabel kualitas audit sebagai variabel independen yang 

memengaruhi Earnings Response Coefficient. 

2. Teknik analisis data pada penelitan ini dan penelitian terdahulu sama-sama 

menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan variabel peristensi laba, growth opportunity, 

profitabilitas, struktur modal, ukuran perusahaan, konservatisme, dan 

pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan 

kualitas audit saja sebagai variabel independen. 

2. Sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar di Nigerian 

Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. 

3. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2006-2011. Periode penelitian ini 
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adalah 2012-2016. 

12. Zeidi, Abbas R., Taheri, Zabihollah., dan Farahabadi, Ommolbanin 

Gholami (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konservatisme akuntansi 

terhadap Earnings Response Coefficient. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah Earnings Response Coefficient sedangkan variabel independennya adalah 

konservatisme akuntansi. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu 

leverage, ROE, dan ukuran perusahaan. Sampel penelitian ini didapatkan dari 154 

perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange periode 2007-2012. Teknik 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa konservatisme yang berpengaruh secara negatif terhadap Earnings Response 

Coefficient. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penggunaan variabel konservatisme sebagai variabel independen yang 

memengaruhi Earnings Response Coefficient. 

2. Teknik analisis datapada penelitan ini dan penelitian terdahulu sama-sama 

menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan variabel peristensi laba, growth opportunity, 

profitabilitas, struktur modal, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan 

pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan 

konservastisme saja sebagai variabel independen. 

2. Sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock 
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Exchange. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

3. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2007-2012. Periode penelitian ini 

adalah 2012-2016. 

13. Fitria Pranandari, Zaenal Fanani, Khusnul Prasetyo, & Agus Widodo 

Mardijuwono (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan laba, persistensi 

laba, tipe industri, struktur modal, kualitas auditor, perataan laba, ketepatwaktuan, 

ukuran perusahaan, pengungkapan sukarela, dan pengungkapan CSR terhadap 

Earnings Response Coefficient. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Earnings Response Coefficient sedangkan variabel independennya adalah 

pertumbuhan laba, persistensi laba, tipe industri, struktur modal, kualitas auditor, 

perataan laba, ketepatwaktuan, ukuran perusahaan, pengungkapan sukarela, dan 

pengungkapan CSR. Sampel penelitian ini didapatkan dari 20 artikel yang 

dipublikasi selama tahun 2002-2011. Teknik analisis yang digunakan adalah 

metode meta-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persistensi laba, 

pertumbuhan laba, prediktabilitas laba, beta risk, tipe industri, kualitas audit, 

pengungkapan CSR, ketepatwaktuan, komite audit, dan keuntungan (kerugian) 

transaksi adalah faktor yang berpengaruh secara signifikan dengan Earnings 

Response Coefficient. Sedangkan, leverage, ukuran perusahaan, income smoothing, 

dan voluntary disclosure tidak berpengaruh signifikan dengan Earnings Response 

Coefficient. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dan 
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penelitian terdahulu menggunakan variabel persistensi laba, pengungkapan CSR, 

ukuran perusahaan, kualitas audit, dan struktur modal sebagai variabel independen 

yang memengaruhi Earnings Response Coefficient. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen pertumbuhan laba, tipe 

industri, perataan laba, dan pengungkapan sukarela, akan tetapi variabel-

variabel tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini. 

2. Penelitian terdahulu adalah penelitian dengan metode penelitian meta-analisis. 

Sedangkan teknik penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. 

3. Periode penelitian terdahulu adalah selama 2002-2011, sedangkan periode 

pada penelitian ini adalah selama 2012-2016. 

14. Hasanzade, Mahboobe., Darabi, Roya., & Mahfoozi, Gholamreza (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi Earnings Response Coefficient. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah Earnings Response Coefficient sedangkan variabel independennya 

adalah kualitas laba, leverage, kesempatan bertumbuh, profitabilitas, dan risiko 

sistematis. Sampel penelitian ini adalah 202 perusahaan yang terdaftar di Tehran 

Stock Exchange selama 7 tahun (2006 – 2012). Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Earnings Response Coefficient memiliki hubungan positif dan signifikan dengan 

kualitas laba, kesempatan bertumbuh, dan profitabilitas; hubungan negatif dengan 

risiko sistematik dan tidak memiliki hubungan dengan tingkat leverage. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dan 
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penelitian terdahulu menggunakan variabel leverage, kesempatan bertumbuh, dan 

profitabilitas sebagai variabel bebas yang memengaruhi Earnings Response 

Coefficient dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen kualitas laba dan risiko 

sistematis, akan tetapi variabel-variabel tersebut tidak digunakan dalam 

penelitian ini. 

2. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di 

Tehran Stock Exchange. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel 

penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Periode penelitian terdahulu adalah selama 2006-2012, sedangkan periode 

pada penelitian ini adalah selama 2012-2016. 

15. Zakaria, Nor Balkish., dan Daud, Dalila (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap 

Earnings Response Coefficient. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Earnings Response Coefficient sedangkan variabel independennya adalah kualitas 

audit. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu persistensi laba, 

kesempatan bertumbuh, beta risk dan ukuran perusahaan. Sampel penelitian ini 

adalah 471 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia selama periode 2007-2010. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas audit, kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan, 

dan persistensi laba berpengaruh signifikan positif terhadap Earnings Response 

Coefficient. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beta risk atau risiko 
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sistematik berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Earnings Response 

Coefficient. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dan 

penelitian terdahulu menggunakan variabel kualitas audit, kesempatan bertumbuh, 

persistensi laba dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas yang memengaruhi 

Earnings Response Coefficient dan teknik analisis data yaitu analisis regresi linear 

berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel kontrol beta risk, akan tetapi 

variabel tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini. 

2. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Malaysia. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel penelitian 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Periode penelitian terdahulu adalah selama 2007-2010, sedangkan periode 

pada penelitian ini adalah selama 2012-2016. 

16. Zakaria, Nor Balkish., Azwan, Mohamad., & Abidin, Rabiatul Alawiyah 

Zainal (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh default risk terhadap Earnings 

Response Coefficient. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Earnings 

Response Coefficient sedangkan variabel independennya adalah leverage. 

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu persistensi laba, ukuran 

perusahaan, beta risk dan kesempatan bertumbuh. Sampel penelitian adalah 362 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia selama 2006-2011. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan negatif antara beta risk 

dan Earnings Response Coefficient, hubungan signifikan dan positif antara 

persistensi laba, kesempatan bertumbuh, dan ukuran perusahaan dengan Earnings 

Response Coefficient. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa leverage 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Earnings Response Coefficient. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dan 

penelitian terdahulu menggunakan variabel leverage dan ukuran perusahaan serta 

teknik analisa data regresi linear berganda. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel kontrol persistensi laba, ukuran 

perusahaan, beta risk, dan kesempatan bertumbuh akan tetapi variabel beta risk 

tidak digunakan dalam penelitian ini. 

2. Sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Malaysia selama 2006-2011, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2012-2016. 

17. Radchobeh, Zeynab R., Biyabani, Shaer., & Nikoumaram, Hasem (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh financial leverage terhadap 

Earnings Response Coefficient. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Earnings Response Coefficient sedangkan variabel independennya adalah leverage. 

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu growth opportunity dan 

systematic risk. Sampel penelitian ini adalah 140 perusahaan yang terdaftar di 

Tehran Stock Exhange selama 2004-2010. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 
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terdapat pengaruh yang signifikan leverage, growth opportunity, dan systematic 

risk terhadap Earnings Response Coefficient. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dan 

penelitian terdahulu menggunakan variabel leverage dan growth opportunity serta 

teknik analisa data regresi linear berganda. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel kontrol risiko sistematik akan 

tetapi variabel risiko sistematik tidak digunakan dalam penelitian ini. 

2. Sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock 

Ecxhange selama 2004-2010, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2012-2016. 

18. Moradi, Mehdi., Salehi, Mahdi., dan Erfanian, Sakiheh (2010) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh financial leverage terhadap 

Earnings Response Coefficient. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Earnings Response Coefficient sedangkan variabel independennya adalah leverage. 

Sampel penelitian ini adalah 98 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock 

Exchange selama 2002-2008. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan negatif terhadap Earnings Response Coefficient. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dan 

penelitian terdahulu menggunakan variabel leverage dan teknik analisa data regresi 

linear berganda. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel independen yaitu leverage 

sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah persistensi laba, 

growth opportunity, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kualitas audit, 

pengungkapan CSR, dan konservatisme. 

2. Sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock 

Exchange selama 2002-2008, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2012-2016. 

2.2 Landasan Teori 

Berikut adalah teori-teori yang digunakan dalam mendukung penelitian ini: 

2.2.1 Teori Efisiensi Pasar Modal 

Penelitian mengenai Earnings Response Coefficient berkaitan dengan teori pasar 

modal yang efisien. Menurut Scott (2012:110), teori pasar modal yang efisien 

menyatakan bahwa harga sekuritas di pasar telah mencerminkan semua informasi 

mengenai sekuritas tersebut. Penelitian ini menguji teori pasar modal efisien karena 

Earnings Response Coefficient menunjukkan seberapa besar pengaruh informasi 

keuangan yang tercermin pada harga sekuritas. Dalam teori ini, pasar modal dibagi 

kedalam tiga kelompok yakni, pasar modal yang kuat (strong), setengah kuat (semi 

strong), dan lemah (weak). 

Kondisi pasar modal yang kuat terjadi apabila semakin cepat harga saham dalam 

mencerminkan seluruh informasi yang terkandung dalam sekuritas tersebut. 

Kondisi ini hampir sama dengan pasar modal yang setengah kuat (semi strong), 

akan tetapi pada pasar semi strong masih terdapat beberapa informasi yang belum 
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tercerminkan dalam harga sekuritas. Sedangkan kondisi pasar modal yang lemah 

terjadi apabila harga saham belum mampu secara cepat mencerminkan semua 

informasi yang terkandung dalam sekuritas tersebut.  Semakin kuat pasar modal, 

maka semakin baik pula harga saham dalam merepresentasikan informasi-

informasi keuangan yang tersedia. 

2.2.2 Signalling Theory 

Bhattacharya (1979) mengemukakan bahwa teori persinyalan muncul karena 

perusahaan didorong untuk memberi informasi kepada pihak eksternal. Teori sinyal 

menyatakan bagaimana perusahaan memberikan informasi yang dapat memberikan 

sinyal-sinyal kepada pengguna laporan keuangan (Vinola, 2016). Informasi dalam 

laporan keuangan merupakan informasi yang menentukan respon investor. Investor 

akan menggunakan informasi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dalam 

teori persinyalan, terkadang terdapat asimetri informasi yaitu adanya kesenjangan 

informasi antara investor dan perusahaan. 

Informasi yang diberikan perusahaan kepada investor akan memberikan sinyal 

positif atau sinyal negatif. Good news yang diberikan dari pengumuman laba 

diasosiasikan sebagai sinyal baik (sinyal positif), dan sebaliknya bad news 

diasosiasikan dengan sinyal negatif. Penelitian mengenai Earnings Response 

Coefficient ini terkait dengan signaling theory. Hal ini dikarenakan dalam teori 

sinyal dijelaskan bagaimana investor itu akan merespon atau memberikan 

tanggapan dari adanya informasi yang diungkapkan perusahaan kepada para 

pengguna laporan keuangan. Keberadaan sinyal positif atau sinyal negatif akan 

mengakibatkan adanya perubahan harga saham perusahaan. 



	

	

33 

2.2.3 Earnings Response Coefficient 

Keinformatifan laba dapat diketahui dengan melihat seberapa besar respon investor 

terhadap informasi laba akuntansi perusahaan. Earnings Response Coefficient 

adalah salah satu proksi untuk mengukur keinformatifan laba. Scott (2012:163) 

mendefinisikan Earnings Response Coefficient sebagai ukuran abnormal return 

sekuritas sebagai respon dari adanya komponen yang tidak terduga dari laba yang 

dilaporkan oleh perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Oleh karena itu, 

Earnings Response Coefficient diukur dengan besarnya slope koefisien regresi 

antara abnormal return dan unexpected earnings. Menurut Scott (2012:163) ada 

beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan respon pasar atas pelaporan laba, 

yaitu: 

1. Beta 

2. Struktur modal 

3. Kualitas laba 

4. Growth opportunity 

5. Kesamaan ekspektasi investor 

6. Keinformatifan harga 

Dari keenam faktor tersebut, peneliti menggunakan tiga faktor sebagai variabel 

independen pada penelitian ini. Ketiga faktor tersebut adalah struktur modal, 

kualitas laba, dan growth opportunity. Pemilihan faktor yang digunakan dalam pada 

penelitian ini didasarkan pada ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu yang 

meneliti pengaruh faktor tersebut terhadap Earnings Response Coefficient. 
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2.2.4 Persistensi Laba 

Salah satu faktor yang mempengaruhi ERC adalah kualitas laba. Salah satu dimensi 

kualitas laba adalah persistensi laba. Scott (2012:164) mendefinisikan kualitas laba 

sebagai besaran revisi dari prediksi laba akuntansi di masa depan yang mengikuti 

adanya pengumuman laba. Persistensi laba akuntansi merupakan kemampuan 

perusahaan mempertahankan laba dari waktu ke waktu dan bukan hanya karena 

suatu peristiwa tertentu (Gunawan, 2015). Menurut Ramakrishnan dan Thomas 

(1991) terdapat tiga jenis peristiwa laba yaitu permanen, sementara, dan price-

irrelevant, dari komponen laba yang berbeda tersebut dapat menyebabkan 

persistensi laba yang berbeda.  

Persistensi laba menunjukkan atribut positif dari kualitas perusahaan terutama 

dalam hal pelaporan keuangan (Zakaria, 2013). Persistensi laba yang lebih besar 

akan memiliki kecenderungan nilai Earnings Response Coefficient yang lebih besar 

(Mashayekhi, 2016). Adapun pengukuran untuk persistensi laba ini dilakukan 

dengan menghitung slope regresi antara laba perusahaan periode saat ini dengan 

laba perusahaan periode sebelumnya (Anggreini, 2014).  

2.2.5 Profitabilitas 

Profitabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas menurut Sofyan 

(2015:304), yaitu sebagai berikut: 

1. Profit margin 

Profit margin adalah rasio profitabilitas yang diukur melalui porsi pendapatan 

bersih yang berhasil didapatkan perusahaan dari total penjualan yang telah 
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dilakukan. Semakin tinggi nilai profit margin maka dapat dikatakan bahwa 

kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba semakin baik. 

2. Return on Asset (ROA) 

ROA merupakan rasio profitabilitas yang diukur dengan besarnya laba bersih 

yang berhasil dihasilkan dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. 

Apabila rasio ini menunjukkan angka yang tinggi maka akan menunjukkan 

perputaran aset yang lebih cepat dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi 

nilai ROA maka kinerja perusahaan semakin baik. 

3. Return on Equity (ROE) 

ROE merupakan rasio profitabilitas yang diukur dengan besarnya laba bersih 

yang berhasil dihasilkan dibagi dengan total ekuitas perusahaan. Apabila rasio 

ini menunjukkan angka yang tinggi maka menunjukkan bahwa perputaran aset 

yang lebih cepat dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROE maka 

kinerja perusahaan semakin baik. 

4. Earning per Share (EPS) 

EPS mencerminkan kemampuan setiap lembar saham dalam menghasilkan 

laba. Semakin tinggi nilai EPS menunjukkan kinerja perusahaan semain baik, 

sehingga investor akan semakin tertarik untuk melakukan investasi. 

2.2.6 Struktur Modal 

Struktur modal merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan 

memperoleh pendanaan melalui utang (Kasmir, 2010:112). Struktur modal dapat 

dilihat melalui tingkat leverage perusahaan. Leverage dapat diukur melalui 

besarnya total utang perusahaan dibagi dengan total ekuitas. Perusahaan dapat 
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dikatakan baik ketika memiliki komposisi modal yang lebih besar dari komposisi 

utang (Sofyan, 2015:306). Tingkat leverage yang tinggi menunjukkan risiko 

perusahaan yang semakin tinggi pula. Sehingga karena alasan keamanan, investor 

lebih memilih melakukan investasi pada perusahaan dengan jumlah modal yang 

lebih besar dibandingkan utang atau minimal sama. Ada beberapa jenis rasio 

leverage menurut Kasmir (2010:112), yaitu: 

1. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) 

Debt to Asset Ratio digunakan untuk membandingkan seberapa besar utang 

perusahaan berpengaruh pada pengelolaan aktiva. Rasio ini dihitung dengan 

membandingkan total utang dengan total aktiva. 

2. Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini 

dapat menunjukkan setiap rupiah modal sendiri sebagai jaminan atas utang. 

3. Long Term Debt to Equity Ratio 

Rasio ini adalah rasio yang membandingkan total utang jangka panjang dengan 

total modal. Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur berapa bagian setiap 

rupiah modal yang menjadi jaminan utang jangka panjang. 

4. Times Interest Earned 

Times Interest Earned merupakan rasio yang digunakan untuk melihat berapa 

kali perolehan bunga. Rasio ini sama seperti rasio coverage. 

5. Fixed Charge Coverage 

Rasio Fixed Charge Coverage ini hampir sama dengan rasio Times Interest 

Earned. Perbedaan antara kedua rasio ini adalah, dalam rasio Fixed Charge 

Coverage perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva 
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dengan kontrak leasing. 

2.2.7 Growth Opportunity 

Growth opportunity mencerminkan potensi dari sebuah investasi untuk bertumbuh 

secara signifikan dan menghasilkan laba. Menurut Scott (2012:163) growth 

opportunity merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan 

atas respon pasar berbeda. Perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi 

akan cenderung memiliki koefisien laba yang tinggi (Scott, 2012:167). Hal ini 

dikarenakan potensi pertumbuhan yang tinggi menciptakan peluang dalam 

mengembangkan investasi yang ditanamkan di perusahaan. 

Growth opportunity diproksikan dengan rasio PBV. Rasio PBV yaitu nilai pasar 

ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Rasio PBV tersebut menunjukkan apakah 

harga pasar saham (current value) perusahaan diperdagangkan di atas atau di bawah 

nilai buku saham (book value) perusahaan tersebut (Vinola, 2016). 

2.2.8 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu 

perusahaan. Scott (2012:168) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah salah 

satu proksi dari keinformatifan harga. Salah satu faktor yang mempengaruhi ERC 

adalah keinformatifan harga. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar 

umumnya akan mendapat lebih banyak perhatian dari investor dan lebih banyak 

diberitakan. 

Ukuran perusahaan juga dapat menentukan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan 

ukuran yang besar umumnya memiliki aktivitas bisnis yang tinggi. Ukuran 

perusahaan umumnya diukur dengan total aset perusahaan (Gunawan, 2015). 
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Namun adapula peneliti lain (I Gusti, 2016) yang menggunakan ukuran kapitalisasi 

pasar dalam mengukur ukuran perusahaan. 

2.2.9 Kualitas Audit 

Audit merupakan proses mengevaluasi dan memberikan pendapat berupa opini atas 

laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Kualitas audit yang lebih tinggi 

akan memberikan keinformatifan yang lebih baik dalam pelaporan laba. Penelitian 

ini menggunakan variabel kualitas audit karena perbedaan kualitas audit 

diperkirakan akan memberikan respon investor yang juga berbeda. 

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan proksi ukuran kantor akuntan publik 

dalam mengukur kualitas audit (Gunawan, 2015), (Zakaria, 2013). Penelitian yang 

dilakukan Heydari (2015) mengukur kualitas audit melalui spesialisasi industri 

auditor, keberadaan komite audit dan tenur auditor. Pada penelitian ini, kualitas 

audit didasarkan pada reputasi auditor yang diukur dengan jumlah klien auditor. 

Semakin banyak jumlah klien auditor maka semakin tinggi pula reputasi auditor 

sehingga kualitas audit yang dihasilkan juga tinggi. 

2.2.10 Corporate Social Responsibility 

Menurut Ismail (2008:2), Corporate Social Resposibility (CSR) adalah 

tanggungjawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan. CSR merupakan 

komitmen perusahaan dalam mempertanggungjawabkan dampak aktivitas 

bisnisnya sehingga dapat memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan 

masyarakat. Dengan adanya pengungkapan CSR diharapkan akan dapat 

meningkatkan citra perusahan melalui pengungkapan tanggungjawab perusahaan. 
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CSR dikembangkan dari adanya konsep triple bottom line. Konsep triple bottom 

line ini mengacu pada kerangka pemikiran akuntansi dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengungkapan CSR 

diproksikan dengan CSR Disclosure Index yang didasarkan pada pedoman Global 

Reporting Initiative (GRI). 

2.2.11 Konservatisme Akuntansi 

Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang mengutamakan kehati-hatian 

dalam mengukur laba atau aset (Watts, 2003). Biasanya konservatisme diterapkan 

dengan melaporkan nilai akuntansi yang terendah dari beberapa pilihan nilai aset 

dan pendapatan serta nilai akuntansi tertinggi dari beberapa pilihan nilai liabilitas 

dan beban. Sudipta Basu (1997) menyatakan bahwa prinsip konservatisme sebagai 

tendensi akuntan untuk mendapatkan verifikasi yang lebih banyak sehingga 

pengakuan laba akan mendapatkan good news sedangkan pengakuan rugi akan 

mendapatkan bad news. 

Setelah konvergensi IFRS, konservatisme lebih dikenal dengan istilah prudence 

atau kehati-hatian. Prinsip ini mengakui pendapatan hanya jika syarat-syarat dalam 

pengakuan pendapatan sudah terpenuhi. Prinsip konservatisme ini tidak benar-

benar hilang setelah adopsi IFRS namun lebih mengarah pada prinsip kehati-hatian 

dalam pengakuan pendapatan (prudence). Oleh karena itu, peneliti masih 

menggunakan variabel konservatisme walaupun prinsip ini berkurang setelah 

adanya konvergensi IFRS di Indonesia. 

Pemilihan prinsip akuntansi ini akan memengaruhi nilai yang tersaji pada laporan 

keuangan. Konservatisme biasanya diterapkan untuk meminimalisir optimisme 
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pihak manajemen. Menurut Zeidi (2014) konservatisme akuntansi diindikasikan 

dengan rasio nilai buku dengan nilai pasar ekuitas kurang dari satu. Sedangkan Arna 

(2016) mengukur konservatisme dengan perbandingan nilai laba bersih sebelum 

depresiasi dengan arus kas operasi perusahaan. 

2.2.12 Pengaruh Persistensi Laba terhadap Earnings Response Coefficient 

Persistensi laba yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam 

mempertahankan labanya. Investor akan tertarik pada perusahaan yang dapat 

mempertahankan labanya dari tahun ke tahun. Kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan laba dari tahun ke tahun ditanggapi oleh investor sebagai good 

news ketika perusahaan melaporkan labanya (Fitria, 2013). Sehingga pada saat 

pelaporan laba, perusahaan dengan persistensi laba yang tinggi akan direspon 

sangat baik oleh investor. Respon baik investor ini dikarenakan investor 

menganggap laba perusahaan tersebut akan menjadi lebih berkualitas. Reaksi atas 

laba berkualitas tersebut diindikasikan dari naiknya harga saham yang merupakan 

proksi dari Earnings Response Coefficient. 

Dalam kaitan dengan teori pasar efisiensi pasar modal, harga sekuritas akan mampu 

mencerminkan informasi yang terkandung dalam sekuritas tersebut. Dalam 

penelitian ini, persistensi laba merupakan informasi keuangan perusahaan yang 

mana naik turunnya nilai persistensi laba dapat terlihat dalam harga saham. Nilai 

dari harga sekuritas tersebut dipengaruhi dari respon investor atas informasi 

persistensi laba pada saat pengumuman laba. 

Beberapa riset terdahulu yang dilakukan oleh Anggreni (2014), Zakaria (2013) dan 

Fitria (2013) mendukung pernyataan bahwa persistensi laba berpengaruh positif 
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terhadap koefisien respon laba. Akan tetapi, sejumlah peneliti lain yaitu Gunawan 

(2015) dan Mashayekhi (2016) yang menemukan bahwa persistensi laba tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Earnings Response Coefficient. 

2.2.13 Pengaruh Profitabilitas terhadap Earnings Response Coefficient 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan mengindikasikan semakin baiknya kinerja 

keuangan perusahaan. Apabila kinerja keuangan perusahaan semakin baik, maka 

semakin besar respon investor terhadap laba yang dihasilkan perusahaan. Oleh 

karena itu perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan memiliki Earnings 

Response Coefficient yang lebih tinggi. 

Hal ini sesuai dengan teori efisiensi pasar modal, seperti yang disebutkan 

sebelumnya bahwa pasar modal dikatakan efisien ketika harga sekuritas mampu 

mencerminkan informasi yang terkandung dalam sekuritas tersebut. Dalam 

penelitian ini, profitabilitas merupakan informasi keuangan perusahaan yang mana 

nilai profitabilitas dapat mempengaruhi harga saham melalui respon investor atas 

informasi laba. Sehingga peningkatan profitabilitas dapat berpengaruh positif 

terhadap ERC. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanzade (2013) dan I Gusti Ayu 

(2016) mendukung pernyataan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap Earnings Response Coefficient. Hal ini 

berseberangan dengan riset yang dilakukan oleh Vinola (2016) dan Gunawan 

(2015) yang tidak dapat membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap Earnings 

Response Coefficient. 
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2.2.14 Pengaruh Struktur Modal terhadap Earnings Response Coefficient 

Salah satu cara perusahaan memperoleh pendanaan adalah dengan meningkatkan 

hutang. Pengaruh struktur modal terhadap Earnings Response Coefficient dapat 

dijelaskan dengan teori efisiensi pasar modal. Dalam penelitian ini, struktur modal 

merupakan informasi keuangan perusahaan yang mana besar kecilnya nilai hutang 

dapat mempengaruhi harga saham melalui respon investor. 

Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi akan lebih mengutamakan krediturnya. 

Sehingga investor justru akan merespon negatif adanya tingkat hutang yang tinggi 

karena munculnya risiko atas utang. Investor menjadi tidak tertarik karena angka 

laba yang besar akan lebih banyak dialirkan kepada kreditur mengingat perusahaan 

lebih banya didanai melalui utang daripada melalui kepemilikan saham. Sehingga 

saat pengumuman laba, perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi justru 

akan memiliki Earnings Response Coefficient yang lebih kecil. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Vinola (2016) dan An (2015) yang menemukan 

bahwa struktur modal memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap koefisien 

respon laba. Namun dalam penelitian lain yang dilakukan Gunawan (2015), 

Hasanzade (2013), dan Fitria (2013) mengungkapkan tidak ada pengaruh struktur 

modal yang signifikan terhadap koefisien respon laba. Penelitian yang dilakukan 

Anggreni (2014) justru menemukan bahwa struktur modal memiliki pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap koefisien respon laba. 

2.2.15 Pengaruh Growth Opportunity terhadap Earnings Response Coefficient 

Perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi menciptakan peluang dalam 

mengembangkan investasi yang ditanamkan di perusahaan. Apabila perusahaan 
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menujukkan adanya kemungkinan profitabilitas yang cukup besar dari investasi 

saat ini, maka akan ada kemungkinan pertumbuhan yang kuat di masa depan. 

Prospek pertumbuhan yang tinggi tersebut akan direspon baik oleh investor. 

sehingga ketika perusahaan melaporkan laba, Earnings Response Coefficient pun 

akan menjadi lebih tinggi. 

Pengaruh growth opportunity pada Earnings Response Coefficient ini berhubungan 

dengan teori signaling. Adanya kesempatan pertumbuhan yang tinggi dari suatu 

investasi akan memberikan sinyal positif kepada investor. Oleh karena itu growth 

opportunity tinggi akan direspon sebagai good news pada saat pengumuman laba. 

Sehingga sinyal positif atas good news ini menunjukkan respon investor yang tinggi 

atas laba yang diumumkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanzade (2013) dan Zakaria (2013) mampu 

membuktikan bahwa growth opportunity memiliki pengaruh yang signifikan dan 

positif terhadap Earnings Response Coefficient. Akan tetapi Gunawan (2015) dan 

Rahmat (2016) menyatakan bahwa growth opportunity tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Earnings Response Coefficient. 

2.2.16 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Earnings Response Coefficient 

Dalam kaitan dengan teori efisiensi pasar modal, ukuran perusahaan akan 

menunjukkan informasi perusahaan terkait aktivitas bisnis dan kepada investor 

kemudian hal itu akan tercermin pada harga sekuritas. Perusahaan besar umumnya 

memiliki aktivitas operasi dan investasi yang cukup tinggi. Dari aktivitas bisnis 

yang tinggi tersebut biasanya perusahaan besar lebih mudah untuk meningkatkan 

kinerjanya. Oleh karena itu, investor akan lebih percaya menanamkan modalnya 
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pada perusahaan yang besar daripada perusahaan yang kecil. Begitu pula pada saat 

pengumuman laba, perusahaan besar akan mendapat respon yang lebih banyak dari 

investor daripada perusahaan yang berukuran kecil. 

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti (2016), Mashayekhi (2016) dan Zakaria 

(2013) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

koefisien respon laba. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan 

(2015), Zeidi (2014), dan Fitria (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap koefisien respon laba. Selain itu, penelitian 

yang dilakukan Anggreni (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap koefisien respon laba pada perusahaan Asia, tetapi 

berpengaruh negatif pada perusahaan di Eropa. 

2.2.17 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Earnings Response Coefficient 

Kualitas audit yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik akan sangat bermanfaat 

bagi pengambilan keputusan investor. Audit yang berkualitas akan memberikan 

laporan keuangan yang terpercaya bagi investor karena akan mengurangi 

ketidakpastian pada pelaporan keuangan. Semakin baik kualitas audit suatu 

perusahaan maka respon investor juga semakin baik, respon tersebut akan terlihat 

pada peningkatan koefisien respon laba. 

Kualitas audit merupakan informasi perusahaan yang dapat menimbulkan respon 

investor yang berbeda. Pengaruh kualitas audit terhadap koefisien respon laba dapat 

dijelaskan dengan teori signaling. Audit berkualitas merupakan informasi yang 

memberikan sinyal positif sehingga respon investor meningkat seiring peningkatan 

kepercayaan investor. Sebaliknya kualitas audit yang rendah merupakan sinyal 



	

	

45 

negatif yang dapat menurunkan respon investor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2013), Okolie (2014), Heydari (2015), dan 

Zakaria (2013) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap 

koefisien respon laba. Sedangkan Gunawan (2015) menyatakan bahwa kualitas 

audit tidak berpengaruh signifikan terhadap koefisien respon laba. 

 

2.2.18 Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Earnings Response Coefficient 

Pengungkapan CSR merupakan salah satu cara komunikasi tanggungjawab 

perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Pengungkapan CSR juga 

merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun citra perusahaan dan 

reputasi yang baik. Sehingga dengan adanya pengungkapan CSR, diharapkan akan 

mampu meningkatkan respon investor yang diproksikan dalam koefisien respon 

laba. Hal ini dikarenakan pengungkapan CSR akan memberikan nilai tambah 

informasi kepada investor. 

Pengaruh pengungkapan CSR terhadap ERC dapat dijelaskan melalui teori efisiensi 

pasar modal. Teori efisiensi pasar modal menjelaskan bahwa informasi terkait 

sekuritas akan tercermin dalam harga sekuritas. Dalam hal ini, pengungkapan CSR 

adalah informasi perusahaan yang memberikan nilai tambah dan akan 

mempengaruhi respon investor. Oleh karena itu nilai tambah informasi CSR ini 

akan tercermin pada harga sekuritas. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan Vinola (2016) menunjukkan bahwa 

pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap koefisien respon laba. 

Sedangkan penelitian Dian (2015) tidak menemukan pengaruh pengungkapan CSR 

terhadap koefisien respon laba. 
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2.2.19 Pengaruh Konservatisme terhadap Earnings Response Coefficient 

Prinsip konservatisme dapat menimbulkan respon pasar yang berbeda atas 

informasi laba. Konservatisme mengutamakan kehati-hatian dalam mengukur 

adanya laba atau aset. Prinsip kehati-hatian tersebut cenderung melindungi investor 

dari kesalahan pengambilan keputusan. Sehingga respon investor akan dipengaruhi 

secara positif oleh konservatisme. 

Konservatisme akuntansi dapat dijelaskan melalui signaling theory. Prinsip 

konservatisme akan memberikan sinyal positif kepada investor. Hal ini dikarenakan 

prinsip tersebut mampu mengantisipasi kemungkinan investor salah mengambil 

keputusan karena ada nilai laba yang dibesar-besarkan. Sinyal positif investor 

tersebut akan tercermin dari peningkatan respon investor pada saat pengumuman 

laba. 

Penelitian Arna (2016) menemukan bahwa konservatisme berpengaruh positif 

terhadap koefisien respon laba. Sedangkan penelitian Zeidi (2014) menemukan 

bahwa konservatisme berpengaruh negatif terhadap koefisien respon laba. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah 

Gambar 2.1 
KERANGKA PEMIKIRAN 

 
 
 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

peneliti menyusun hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : Persistensi laba berpengaruh signifikan terhadap Earnings Response 

Coefficient 

H2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Earnings Response 

Coefficient 

H3 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap Earnings Response Coefficient 

H4 : Growth Opportunity berpengaruh signifikan terhadap Earnings Response 

Coefficient 

Persistensi Laba 

Earnings Response 
Coefficient 

Profitabilitas 

Leverage 

Growth Opportunity 

Ukuran Perusahaan 

Kualitas Audit 

Konservatisme 

Pengungkapan CSR 
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H5 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Earnings Response 

Coefficient 

H6 : Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Earnings Response 

Coefficient 

H7 : Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap Earnings Response 

Coefficient 

H8 : Konservatisme berpengaruh signifikan terhadap Earnings Response 

Coefficient 

 


