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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan informasi yang dipublikasikan oleh 

perusahaan kepada pihak eksternal. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan. Laporan laba rugi merupakan salah satu unsur dalam laporan 

keuangan yang paling sering disorot oleh pihak eksternal. Laporan laba rugi 

digunakan sebagai informasi mengenai laba yang diperoleh dalam suatu perusahaan 

sebagai pengambilan keputusan terutama bagi investor. Namun tidak hanya investor 

saja yang membutuhkan laporan keuangan, terdapat pihak lain yang juga 

menggunakannya salah satunya yaitu kreditur yang digunakan sebagai pengambilan 

keputusan terhadap peminjaman dan penambahan kredit pada perusahaan. 

Informasi laba yang dipublikasikan oleh perusahaan merupakan hal yang 

sangat penting dalam menarik minat investor dan kreditur dalam suatu keputusan 

yang akan diambil, sehingga informasi yang dihasilkan harus akurat dan tepat waktu. 

Dengan informasi laba yang tepat waktu maka dapat membantu investor dalam 

memprediksi investasi di masa depan yang memungkinkan mereka dalam mencapai 

laba yang semaksimal mungkin. Informasi mengenai laba perusahaan dapat 

mempengaruhi reaksi pasar yang bervariasi, reaksi pasar yang ditunjukkan tergantung 

pada hasil dari kualitas laba perusahaan, (Nofianti, 2014). Tinggi rendahnya reaksi 
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pasar dapat diukur dari kabar baik (good news) atau kabar buruk (bad news) yang 

terkandung dalam informasi laba perusahaan, (Delvira dan Nelvirita, 2013). 

Suatu informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan dalam bentuk 

laporan keuangan digunakan oleh investor dalam mengambil suatu keputusan 

investasinya. Kandungan informasi laba perusahaan dapat dilihat dari adanya 

hubungan antara laba dan return suatu perusahaan. Menurut Rahayu dan Suaryana 

(2015), suatu laba yang dihasilkan perusahaan dapat memungkinan adanya 

manipulasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga dibutuhkan 

informasi selain laba dalam memprediksi return saham perusahaan yaitu earnings 

response coefficient (ERC). 

Menurut Kurnia dan Sufiyati (2015), earnings response coefficient (ERC) 

menunjukkan adanya reaksi pasar yang timbul dari adanya informasi laba perusahaan 

dalam suatu laporan keuangan yang menunjukkan pergerakan saham disekitar tanggal 

publikasi. Kuatnya respon pasar menunjukkan bahwa informasi laba yang 

dipublikasikan perusahaan berkualitas, sebaliknya jika respon pasar lemah maka 

menunjukkan semakin tidak berkualitas informasi laba yang dipublikasikan oleh 

perusahaan. Penjelasan Delvira dan Nelvirita (2013), menunjukkan apabila suatu 

informasi yang merupakan good news bagi investor yaitu perubahan unexpected 

earnings yang positif maka memiliki abnormal rate of return rata-rata positif dan 

yang merupakan bad news bagi investor yaitu jika tidak memiliki informasi (negatif), 

maka memiliki abnormal rate of return rata-rata negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 

seorang investor akan bereaksi terhadap laporan keuangan, jika investor mempunyai 
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persepsi bahwa informasi keuangan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai earnings response coefficient (ERC) yang tinggi. 

Rahayu dan Suaryana (2015), menjelaskan bahwa ukuran perusahaan 

merupakan informasi yang dapat digunakan investor dalam menilai laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan sebagai keputusan investasinya. Ukuran perusahaan 

menunjukkan besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat menentukan 

besar atau kecilnya suatu perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Nofianti 

(2014), ukuran perusahaan merupakan suatu gambaran besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dapat dilihat dalam nilai total aktiva perusahaan. Perusahaan yang 

besar lebih cenderung memiliki kondisi yang stabil sehingga dapat menarik perhatian 

investor. 

Penelitian Rahayu dan Suaryana (2015) yang didukung dengan hasil 

penelitian Mashayekhi dan Aghel (2016), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap koefisien respon laba. Penelitian Farizky 

(2016) dan penelitian yang dilakukan oleh Dira dan Astika (2014) juga menunjukkan 

hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap earnings response 

coefficient (ERC). Namun penelitian Nofianti (2014) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap earnings response coefficient 

(ERC). Sedangkan penelitian lain yang menggunakan ukuran perusahaan yaitu 

Kurnia dan Sufiyati (2015) dengan Paramita (2012) yang menyimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap earnings response coefficient (ERC). 
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ngadiman dan Hartini (2011) serta 

penelitian Rofika (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap earnings response coefficient (ERC). 

Menurut Delvira dan Nelvirita (2013), menyatakan bahwa leverage 

menunjukkan suatu perusahaan memiliki biaya tetap yang menggunakan aktivanya 

dalam meningkatkan laba potensial pemegang saham. Perusahaan yang memiliki 

tingkat leverage yang tinggi maka dapat menunjukkan adanya reaksi yang positif dari 

kreditur ketika informasi pengumuman laba diterbitkan, namun adanya respon yang 

negatif dari investor karena beranggapan bahwa prioritas perusahaan hanya pada 

pembayaran hutang. Kurnia dan Sufiyati (2015), menjelaskan bahwa perusahaan yang 

memiliki jumlah hutang yang tinggi menunjukkan leverage perusahaan tersebut juga 

tinggi. Jika leverage perusahaan tinggi maka informasi laba tidak akan direspon oleh 

para pemegang saham, sehingga earnings response coefficient (ERC) perusahaan 

menjadi rendah. 

Penelitian yang menggunakan leverage sebagai variabel dengan earnings 

response coefficient (ERC) yaitu Paramita (2012) menjelaskan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap earnings response coefficient (ERC) yang didukung oleh 

penelitian Imroatussolihah (2013) yang menunjukkan hasil bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap earnings response coefficient (ERC). Namun penelitian 

Gunarianto dkk (2014) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

earnings response coefficient (ERC). Sedangkan penelitian dari Kurnia dan Sufiyati 

(2015) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap earnings response 
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coefficient (ERC). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Delvira dan Nelvirita 

(2013) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap earnings 

response coefficient (ERC). 

Modal merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan 

suatu perusahaan dan digunakan untuk kelangsungan perusahaan. Penelitian Nofianti 

(2014), menjelaskan bahwa struktur modal merupakan penggunaan aset ataupun 

sumber daya yang digunakan oleh perusahaan agar dapat meningkatkan keuntungan 

potensial bagi pemegang saham. Konsep struktur modal sangat penting bagi 

perusahaan yang digunakan untuk menunjukkan kepada analis keuangan dalam 

melihat trade off antara tingkat keuntungan dan resiko dari berbagai tipe keputusan 

finansial yang akan diambil. 

Penelitian yang menggunakan struktur modal sebagai variabel dengan 

earnings response coefficient (ERC) yaitu Rofika (2015) menyatakan bahwa struktur 

modal berpengaruh signifikan terhadap koefisien respon laba yang mendukung 

penelitian Nofianti (2014) yang menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh 

negatif terhadap earnings response coefficient (ERC). Sedangkan penelitian lain yang 

menggunakan struktur modal yaitu Ngadiman dan Hartini (2011) yang menyatakan 

bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba serta 

penelitian Dira dan Astika (2014) yang menyatakan bahwa struktur modal tidak 

berpengaruh terhadap ERC namun memiliki arah yang positif. 

Pada penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) karena beberapa alasan, yaitu : 
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Sumber : Bisnis.com (Rp miliar) 

GAMBAR 1.1 

PERUBAHAN KAPITALISASI PASAR PERUSAHAAN 

BUMN DI BEI TAHUN 2014-2017 

a. Pada pemberitaan (dilansir Bisnis.com, 23 Oktober 2017), kapitalisasi pasar 

perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkat sebesar Rp 

330.000.000.000.000 dari yang semula Rp 1.314.000.000.000.000 pada akhir 

oktober 2014 menjadi Rp 1.664.000.000.000.000 pada oktober 2017. Dalam 

tiga tahun kapitalisasi pasar, sebanyak 14 dari 20 saham perusahaan BUMN 

mengalami peningkatan namun masih ada 6 saham perusahaan BUMN yang 

mengalami penurunan ditunjukkan oleh Gambar 1. Peningkatan kapitalisasi 

pasar tersebut disebabkan karena perusahaan BUMN banyak dilibatkan dalam 
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berbagai agenda ekonomi pemerintah dengan banyaknya proyek-proyek 

pembangunan pemerintah sehingga berdampak terhadap peningkatan kinerja 

perusahaan BUMN, sehingga dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap 

saham perusahaan BUMN, (dilansir Bisnis.com, 23 Oktober 2017). 

b. Kapitalisasi pasar perusahaan BUMN yang menurun dapat terjadi dari adanya 

kemungkinan penurunan laba perusahaan, salah satunya yaitu terjadi pada PT. 

Semen Indonesia Tbk (SMGR) (dilansir CNN Indonesia, 23 Oktober 2017) 

yang menyatakan bahwa terjadi penurunan kinerja perusahaan yang disebabkan 

karena penyusutan penjualan semen pada PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) 

yang membukukan laba bersih Rp 3,54 Triliun pada kuartal III 2015 dan turun 

8,4 persen menjadi sebesar Rp 2,92 Triliun pada periode yang sama ditahun 

lalu. 

c. Adanya fenomena yang terjadi pada salah satu perusahaan BUMN yaitu PT 

Jasa Marga Tbk (JSMR) (dilansir kontan.co.id, 23 Oktober 2017), yang 

menyatakan adanya penurunan harga saham sebesar 1,71% ke level Rp 5.750 

per saham. Penurunan saham ini disebabkan dari adanya kasus korupsi yang 

terjadi pada salah satu general manajer PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Hal ini 

menunjukkan adanya reaksi pasar yang terjadi berupa respon negatif dari 

investor yang disebabkan dari adanya penurunan pada pergerakan harga saham 

perusahaan, selain itu juga adanya kasus korupsi yang terjadi pada perusahaan 
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membuat kredibilitas perusahaan turun sehingga kepercayaan investor menurun 

dan berimbas pada anjloknya harga saham. 

d. Penelitian-penelitian terdahulu banyak menggunakan perusahaan manufaktur 

dan jarang menggunakan perusahaan BUMN. 

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai pengembangan penelitian terdahulu 

dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh ukuran perusahaan, 

leverage, dan struktur modal terhadap earnings response coefficient (ERC). 

Penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, leverage, dan 

struktur modal terhadap earnings response coefficient (ERC) pada perusahaan 

manufaktur. Dari berbagai penelitian yang telah diteliti terjadi ketidakkonsistenan 

hasil antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, sehingga peneliti melakukan 

penelitian lagi untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, 

leverage, dan struktur modal terhadap earnings response coefficient (ERC). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan mengambil judul 

“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN STRUKTUR 

MODAL TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT (ERC) PADA 

PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini ialah : 
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1. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap earnings response coefficient 

(ERC) ? 

2. Apakah ada pengaruh leverage terhadap earnings response coefficient (ERC) ? 

3. Apakah ada pengaruh struktur modal terhadap earnings response coefficient 

(ERC) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap earnings 

response coefficient (ERC) 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh leverage terhadap earnings response 

coefficient (ERC) 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh struktur modal terhadap earnings response 

coefficient (ERC) 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, maka manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat sebagai 

dasar pertimbangan dalam keputusan investasi yang akan diambil. 
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2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan literatur lebih 

mengenai earnings response coefficient (ERC). 

3. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan dan 

penerapan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan serta dapat meningkatkan 

wawasan dan pengetahuan peneliti. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan 

informasi guna penelitian-penelitian yang dilakukan dimasa yang akan datang, 

dan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, dimana antara bab satu 

dengan lainnya saling berkaitan. Adapun skripsi ini disusun secara sistematis sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, 

landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, penentuan populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, 

data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data yang akan 

digunakan. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, analisis 

data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan serta saran 

penelitian. 

 


