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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang earnings 

response coefficient (ERC) yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Zeidi et, al. (2014) 

Meneliti tentang pengaruh konservatisme akuntansi, size, operation, dan 

financial leverage terhadap earnings response coefficient. Adapun sampel yang 

digunakan sebanyak seratus lima puluh empat perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Tehran selama lima tahun yaitu 2007-2012. Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa ada korelasi negative dan signifikan antara konservatisme dan koefisien 

respon laba selain itu dengan memasukkan variabel kontrol dari konservatisme maka 

menghasilkan pengurangan nilai earnings response coefficient. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah menggunakan earnings 

response coefficient sebagai variabel dependen dan konservatisme sebagai variabel 

independen. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu hanya menggunakan konservatisme sebagai variabel 

independen sedangkan penelitian sekarang menambahkan struktur modal, ukuran 

14 



15 
 
 

 

perusahaan, profitabilitas, dan corporate social responsibility sebagai variabel 

independen. 

b. Penelitian terdahulu menambahkan variabel kontrol yaitu size, operation, dan 

financial leverage sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel 

control 

c. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Tehran tahun 2007-2012 sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

analisis sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2016 

2. Untari dan Budiasih (2014) 

Meneliti tentang pengaruh konservatisme laba dan voluntary dislousure 

terhadap earnings response coefficient. Sampel yang digunakan sebanyak enam puluh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 

menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan sampelnya. Teknik 

analisis data menggunakan regresi pooled cross sectional (CSRM) dan uji 

signifikansi parameter individual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil bahwa konservatisme laba tidak berpengaruh terhadap earnings 

response coefficient. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan konservatisme laba sebagai variabel independen dan earnings 

response coefficient sebagai variabel dependen. 
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b. Sampel perusahaan yang digunakan ialah sektor perusahaan manufaktur dengan 

pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan konservatisme laba dan voluntary disclosure 

sebagai variabel independen sedangkan penelitian sekarang selain menggunakan 

konservatisme laba juga menambahkan struktur modal, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan corporate social responsibility sebagai variabel independen. 

b. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu ialah regresi 

pooled cross sectional sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis 

deskriptif, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

c. Periode penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data penelitian ialah tahun 

2009-2011 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2012-2016 

3. Amin dan Muslichah (2017) 

Penelitian ini meneliti tentang corporate social responsibility, ukuran 

perusahaan, struktur modal, dan profitabilitas terhadap earnings response coefficient. 

Adapun sampel yang digunakan sebanyak dua puluh perusahaan perbankan selama 

lima tahun berturut-turt yaitu 2012-2016. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada 

signifikansi antara corporate social responsibility, ukuran perusahaan, struktur 

modal, profitabilitas dengan earnings response coefficient. 
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Persamaan penelitian terdahulu: 

a. menggunakan earnings response coefficient sebagai variabel dependen dan 

corporate social responsibility, ukuran perusahaan, struktur modal dan 

profitabilitas sebagai variabel independen. 

b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama – sama menggunakan analisis 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2016 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu: 

Penelitian terdahulu menggunakan corporate social responsibility, ukuran 

perusahaan, struktur modal, dan profitabilitas sebagai variabel independen sedangkan 

penelitian sekarang menambahkan konservatisme laba sebagai variabel independen. 

4. Sherla dan Nur (2016) 

Penelitian ini bertujuan memberikan sejumlah bukti empiris mengenai 

pengaruh variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan voluntary 

disclosure terhadap variabel dependen earnings response coefficient. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan voluntary disclosure berpengaruh terhadap earnings response 

coefficient. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas sebagai variabel independen dan 

earnings response coefficient sebagai variabel dependen. 
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b. Sampel perusahaan yang digunakan ialah sektor perusahaan manufaktur dengan 

pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

voluntary disclosure sebagai variabel independen sedangkan penelitian sekarang 

selain menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas juga menambahkan 

konservatisme laba, struktur modal, dan corporate social responsibility sebagai 

variabel independen. 

b. Periode penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data penelitian ialah tahun 

2011-2015 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2012-2016 

5. Anis (2017) 

Penelitian ini bertujuan memberikan sejumlah bukti empiris mengenai 

pengaruh variabel independen yaitu risiko sitematik, konservatisme laba, corporate 

social responsibility terhadap variabel dependen earnings response coefficient. 

Sampel yang digunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

hasil bahwa risiko sistematik, konservatisme laba dan corporate responsibility 

berpengaruh terhadap earnings response coefficient. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan konservatisme laba, dan corporate sicoal responsibility sebagai 

variabel independen dan earnings response coefficient sebagai variabel dependen. 



19 
 
 

 

b. Sampel perusahaan yang digunakan ialah sektor perusahaan manufaktur dengan 

pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

c. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang ialah regresi berganda. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan risiko sistematik, konservatisme laba dan 

corporate social responsibility sebagai variabel independen sedangkan penelitian 

sekarang selain menggunakan konservatisme laba, corporate social responsibility 

juga menambahkan struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, sebagai 

variabel independen. 

b. Periode penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data penelitian ialah tahun 

2013-2015 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2012-2016 

6. Diah dan Jihen (2017) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

timeliness, dan struktur modal terhadap earnings response coefficient. Sampel yang 

digunakan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2014. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

profitabilitas, timeliness, dan struktur modal berpengaruh terhadap earnings response 

coefficient. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap earnings 

response coefficient. 
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Persamaan dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur modal sebagai 

variabel independen dan earnings response coefficient sebagai variabel dependen. 

b. Sampel perusahaan yang digunakan ialah sektor perusahaan manufaktur dengan 

pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu : 

a. Penelitian terdahulu menambahkan timeliness sebagai variabel independen 

sedangkan penelitian sekarang selain menggunakan struktur modal, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, sebagai variabel independen juga menambahkan 

konservatisme laba, dan corporate social responsibility. 

b. Periode penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data penelitian ialah tahun 

2012-2014 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2012-2016 

7. Sugi (2015) 

Penelitian ini meneliti pengaruh ukuran perusahaan, struktur modal, dan 

ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dan earnings response 

coefficient. Adapun sampel yang digunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun yaitu 2010-2012. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada pengaruh 

signifikan antara ukuran perusahaan, struktur modal, dan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan earnings response coefficient. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah menggunakan earnings 

response coefficient sebagai variabel dependen dan ukuran perusahaan, struktur 

modal sebagai variabel independen. 
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Perbedaan dengan penelitian terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan ukuran perusahaan, struktur modal, sebagai 

variabel independen sedangkan penelitian sekarang menambahkan konsevatisme 

laba, profitabilitas, dan corporate social responsibility sebagai variabel 

independen. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2012 sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

analisis sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2016 

8. Muhammad dan Agus (2017) 

Penelitian meneliti tentang pengaruh pengungkapan CSR, timeliness, 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan resiko sistematik terhadap variabel 

dependen earnings response coefficient. Pada  perusahaan manufaktur, properties, 

dan pertambangan yang terlisting di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014. Teknik 

analisis data yang digunakan ialah regresi linier berganda. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR, timeliness, pertumbuhan perusahaan, 

dan resiko sistematik berpengaruh terhadap ERC. Sedangkan variabel profitabilitas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu: 

a. Menggunakan earnings response coefficient sebagai variabel dependen, 

pengungkapan CSR, dan profitabilitas sebagai variabel independen 

b. Sampel perusahaan yang digunakan ialah sektor perusahaan manufaktur 
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c. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu: 

a. Penelitian terdahulu jugs menggunakan timeliness, pertumbuhan perusahaan, dan 

resiko sistematik sebagai variabel independen sedangkan penelitian sekarang 

selain menggunakan corporate social responsibility dan profitabilitas juga 

menambahkan konservatisme laba, ukuran perusahaan, struktur modal, sebagai 

variabel independen 

b. Periode penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data penelitian ialah tahun 

2013-2014 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2012-2016 

c. Sampel perusahaan yang digunakan oleh peneliti terdahulu selain perusahaan 

manufaktur juga membahkan perusahaan properties, dan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

9. Hasanzade et. al (2013) 

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi earnings 

response coefficient. Faktor tersebut antara lain financial leverage, peluang tumbuh, 

profitabilitas, dan risiko sistematik. Sampel yang digunakan ialah 202 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Tahun 2006-2012 dan dilakukan purposive sampling. 

Teknik analisis data yang digunakan ialah regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini adalah financial leverage tidak memiliki pengaruh terhadap earnings 

response coefficient. Peluang tumbuh, profitabilitas, dan risiko sistematik memiliki 

pengaruh signifikan terhadap earnings response coefficient. 
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Persamaan dengan penelitian terdahulu : 

a. Menggunakan earnings response coefficient sebagai variabel dependen, 

profitabilitas sebagai variabel independen 

b. Sampel perusahaan yang digunakan ialah sektor perusahaan manufaktur dengan 

pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan financial leverage,peluang tumbuh, 

profitabilitas, dan risiko sistematik sebagai variabel independen sedangkan 

penelitian sekarang selain menggunakan profitabilitas juga menambahkan 

konservatisme laba, ukuran perusahaan, struktur modal, dan corporate social 

responsibility sebagai variabel independen 

b. Periode penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data penelitian ialah tahun 

2006-2012 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2012-2016 

10. Sri, Aida, Dan Muhammad (2017) 

Penelitian meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi earnings response 

coefficient. Faktor tersebut antara lain akuntansi konservatisme, persistensi laba, dan 

risiko sistematik. Sampel yang digunakan ialah empat puluh lima perusahaan sektor 

perbankan sejak tahun 2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis 

regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah konsevatisme memiliki 

pengaruh terhadap earnings response coefficient, sedangkan persistensi laba dan 

risiko sistematik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap earnings response 

coefficient.  
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Persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan earnings response 

coefficient sebagai variabel dependen, profitabilitas sebagai variabel independen. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan konservatisme akuntansi, persistensi laba dan 

risiko sistematik sebagai variabel independen sedangkan penelitian sekarang 

selain menggunakan konservatisme juga menambahkan ukuran perusahaan, 

struktur modal, profitabilitas, dan corporate social responsibility sebagai variabel 

independen. 

b. Periode penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data penelitian ialah tahun 

2011-2015 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2012-2016 
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Tabel 2.1 

REVIEW HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

No Peneliti (Tahun) 
Variabel Independe 

KSV SM UP P CSR 

1.  Hasanzade, et al. (2013)    S  

2.  Untari dan Budiasih (2014) TS     

3.  Zeidi et. al (2014) S     

4.  Sugi (2015)  S- S   

5.  Sherla dan Nur (2016)   S S  

6.  Amin dan Muslichah (2017)  S S S S 

7.  Diah dan Jihen (2017)  S TS S  

8.  Sri, Aida dan Muhammad. (2017) S     

9.  Anis (2017) S    S 

10.  Muhammad  dan Agus  (2017)    TS S+ 

Sumber : data diolah 

Keterangan : KSV = Konservatisme, SM = Struktur Modal, UP = Ukuran 

Perusahaan, P = Profitabilitas, CSR = Corporate Social Responsibiliti, S = Signifikan, 

TS = Tidak Signifikan 

 

2.2   Landasan Teori 

Berikut adalah penjelasan dari teori-teori yang digunakan sebagai bahan 

pada penelitian antara lain: 

2.2.1  Agency Theory (Teori Keagenan) 

Menurut Scott (2015 : 358) teori keagenan didefinisikan sebagai 

pengembangan dari teori yang mempelajari desain kontrak dalam memotivasi agen 
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untuk bertindak atau bekerja atas nama prinsipal, namun akan terjadi konflik ketika 

kepentingan agen bertolak belakang dengan principal. 

Adanya konflik yang terjadi antara principal dan agent dapat menimbulkan 

biaya agensi yang merupakan hasil dari penjumlahan : a) pengeluaran sebagai 

pemantauan (monitoring) oleh pemilik (principal), b) pengeluaran sebagai pengikatan 

oleh agent, dan c) biaya lain-lain yang digunakan untuk pengendalian perusahaan. 

Hubungan agensi yang terjadi pada prinsipal dan agen akan memicu 

adanya suatu konflik keagenan (agency conflict) yang disebabkan karena adanya 

perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) yang mengeluarkan biaya 

agensi. Agar agent (manajer) dapat bertindak dengan benar atas suatu informasi 

perusahan, karena agensi (manajer) memiliki kesempatan untuk melakukan suatu 

tindakan yang tidak disetujui oleh prinsipal (pemegang saham) dan hanya 

menguntungkan dirinya sendiri. konflik keagenan akan mengakibatkan rendahnya 

kualitas laba karena dapat menimbulkan kesalahan pada pembuatan keputusan 

investor dan kreditor sehingga nilai perusahaan akan berkurang yang disebabkan 

adanya informasi yang dilaporkan bukan informasi yang sebenarnya. 

Hubungan antara agency theory dengan variabel penelitian adalah terletak 

pada usaha agen dalam menyajikan laba yang overstated sehingga respon investor 

terhadap laba perusahaan tetap baik, namun apabila overstated ini berlebihan dan 

tidak mampu memproduksi laba di masa mendatang maka investor akan merasa 

tertipu. Rahayu berpendapat bahwa prinsip konservatisme laba diharapkan dapat 

membatasi agen dalam melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga laba yang 
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disajikan merupakan laba terkecil yang tidak di besar-besarkan nilainya, lebih mampu 

dalam memprediksi laba masa depan, dan menjadikan investor merasa aman ketika 

menilai kinerja perusahaan, Anis (2017). Hal ini mengakibatkan laba yang dihasilkan 

oleh prinsip konservatisme lebih mampu memicu terjadinya respon pasar. 

 

2.2.2  Signaling Theory (Teori sinyal) 

Teori signaling (teori pemberi isyarat) didasarkan pad ide bahwa manajer 

yang memiliki informasi bagus tentang perusahaan berupa penyampaian informasi 

tersebut kepada investor luar agar harga saham yang dimiliki oleh perusahaan 

semakin meningkat. Menurut Ross (1977) dalam Anis (2017) sinyal pasar merupakan 

suatu aktivitas atau atribut dari individu-individu dalam pasar, yang dirancang secara 

sengaja ataupun secara tidak sengaja, yang memberikan suatu informasi serta dapat 

mengubah kepercayaan terhadap individu-individu lain dipasar. 

Teori sinyal adalah informasi yang merupakan suatu unsur penting bagi 

investor dan pelaku bisnis karena pada hakekatnya dalam menyajikan informasi, 

dengan memberi cacatan atau gambaran baik pada keadaan masa lalu, karena saat ini 

maupun masa yang akan datang merupakan kelangsungan hidup bagi suatu 

perusahaan dan bagaimana dampak yang akan terjadi terhadap perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pentingnya perusahaan dalam memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh investor untuk melihat kinerja perusahaan sebagai pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. 
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Menurut Sugi (2015), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan 

investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan 

pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut, pada waktu informasi 

diumumkan dan pada saat semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, 

dari sini pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi 

tersebut sebagai signal baik (good news) atau signal buruk (bad news).  

Hubungan signaling theory dengan variabel yang peneliti pilih dalam 

penelitian ini adalah sinyal yang berupa kabar baik atau kabar buruk dari perusahaan 

yang berupa laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan perusahaan, selain itu juga 

informasi dari pasar. Dasar dari pengambilan keputusan investor semata-mata tidak 

hanya merujuk dari laba yang dilaporkan akan tetapi juga ukuran perusahaan yang 

akan menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan apabila 

menanamkan saham pada perusahaan tersebut. 

 

2.2.3  Earnings Response Coefficient  

Earnings response coefficient (ERC) merupakan bentuk pengukuran 

informasi dalam bentuk laba, apakah informasi laba tersebut telah mencerminkan 

keadaan yang sebenarnya atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan 

keputusan, dan juga dapat meningkatkan manfaat keputusan dalam pelaporan 

keuangan. Sherla dan Nur (2016) berpendapat bahwa “Penggunaan dari variabel 
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earnings response coefficient tersebut digunakan untuk mengukur kualitas laba secara 

tidak langsung serta memberi kritik terhadap efektifitas penyajian laporan keuangan 

perusahaan agar nilai informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan tersebut 

dapat lebih berguna bagi pemakainya”. Laba yang telah disajikan perusahaan dapat 

langsung dibandingkan dengan ekspektasi penilaian dari masyarakat terhadap nilai 

perusahaan tersebut yang melakukan aksi jual beli yang pada akhirnya akan 

mendorong investor untuk memilih perusahaan. 

Menurut Scott (2015) Laba dikatakan bermanfaat apabila investor merubah 

tindakan mereka yang dapat dilihat dari perubahan volume dan harga saham setelah 

publikasi informasi laba. Pada dasarnya sebelum laporan keuangan dipublikasikan, 

investor telah memiliki perhitungan laba, saat laba tahunan diumumkan oleh 

perusahaan apabila laba aktual lebih tinggi dibandingkan dengan prediksi laba yang 

telah dibuat, maka hal ini menjadi kabar baik (good news), sehingga kemungkinan 

besar investor akan memutuskan untuk membeli saham tersebut, begitu juga 

sebaliknya. 

Proksi harga saham yang digunakan adalah cummulative abnormal return 

(CAR), sedangkan proksi laba akuntansi adalah unexpected earnings (UE). Regresi 

model tersebut akan menghasilkan ERC untuk masing-masing sampel yang akan 

digunakan untuk analisis berikutnya.  Koefisien respon laba akuntansi merupakan 

pengaruh laba kejutan (unexpected earnings) terhadap CAR, yang ditunjukkan 

melalui slope coefficient dalam regresi abnormal return saham dengan UE . Hal ini 

menunjukkan bahwa ERC adalah reaksi CAR terhadap laba yang diumumkan oleh 
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perusahaan. Reaksi yang diberikan tergantung dari kualitas laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

Pengukuran ERC ialah sabagai berikut: 

 

………..........…………………………………….(1) 

Dimana: 

  = Cumulative abnormal return perusahaan i selama periode amatan 

 5 hari tanggal publikasi laporan keuangan (dihitung dalam 

jangka waktu 11 hari, yaitu 5 hari sebelum peristiwa, 1 hari 

peristiwa, dan 5 hari setelah peristiwa) 

   = Abnormal Return perusahaan i pada hari t. 

Tahap pada pengukuran cumulative return (CAR): 

1. Menurut Made dan I Gusti (2014) Pengukuran Abnormal return (AR) yaitu: 

……………………………………………………….............(2) 

Dimana: 

 = Abnormal return perusahaan i pada periode ke-t 

   = Return perusahaan pada periode ke-t 

 = Return pasar pada periode ke-t 

………………………………………………………………(3) 

Dimana: 
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    = Return saham perusahaan i pada periode ke-t 

    = Harga penutupan saham i pada periode ke-t 

  = Harga penutupan saham i pada periode ke t-1 

………………………………………………………(4) 

Dimana: 

  = Return indeks pasar pada hari ke-t 

 = Indeks harga saham gabungan pada waktu ke t 

 = Indeks harga saham gabungan harian  pada waktu ke t-1 

2. Menghitung Unexpected Earnings (UE) 

………………………...………………………………(5) 

Dimana: 

  = Unexpected earnings perusahaan i pada periode t 

  = Laba akuntansi perusahaan i pada periode t 

 = Laba akuntansi perusahaan i pada periode t-1 

2.2.4 Konservatisme Laba 

Konservatisme menurut Suwardjono (2012) konservatisme merupakan sikap 

dalam mengambil tindakan atau keputusan ketika menghadapi ketidakpastian yang 

didasarkan pada munculan atau outcome terburuk dari ketidakpastian tersebut. Sikap 

konservatif juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko 
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dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan 

risiko.  

Konservatisme adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang 

dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba dilakukan dengan penuh 

kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi 

ketidakpastian. Adanya ketidakpastian menyebabkan munculnya sikap kehati-hatian 

ketika akan mengakui keuntungan dan mengakui kerugian serta akan terjadi utang 

yang berpotensi. Investor dan kreditur meminta lebih banyak informasi mengenai 

kerugian yang belum direalisasi dari pada informasi keuntungan yang belum 

direalisasi. Informasi terkait kerugian yang belum direalisasi dipercaya oleh kreditur 

lebih berguna dalam memprediksi kesulitan keuangan perusahaan.  

Menurut Dewi (2015) pengukuran konservatisme ialah sebagai berikut : 

CONACC = NI – CFO.……………...…….…………………………………………………..(6) 

Dimana: 

CONACC = Laba konservatisme sesuai item yang harus dibayar 

NI = Laba operasi tahun berjalan 

CFO = Jumlah arus kas bersih dari aktifitas operasi perusahaan 

  

2.2.5 Struktur Modal 

Struktur modal merupakan penggunaan aset dan sumber daya oleh 

perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar dapat 

meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Konsep struktur modal 
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sangat penting terutama untuk menunjukkan kepada analis keuangan dalam melihat 

trade off antara risiko dan tingkat keuntungan dari berbagai tipe keputusan financial. 

Struktur modal sendiri merupakan panduan atau kombinasi dari sumber dana jangka 

panjang yang digunakan oleh perusahaan. 

Menurut Amin dan Muslichah (2017) menjelaskan bahwa “Struktur modal 

dilihat dari leverage-nya. Dimana Struktur Modal merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur antara total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri”. 

Pengukuran struktur modal menurut Saidah  (2015) dalam Rina (2017) 

……….………………………………...(7) 

Dimana : 

DER  = dept to equity ratio 

Total dept  = total hutang perusahaan 

Equity  = total modal perusahaan 

2.2.6  Ukuran Perusahaan 

Perusahaan yang besar akan lebih mengutamakan dan memperhatikan 

kinerja yang lebih baik, karena perusahaan tersebut cenderung sebagai subyek 

terhadap penelitian publik sehingga perusahaan juga perlu merespon permintaan 

stakeholders tersebut. Jadi suatu perusahaan yang dianggap lebih besar diperkirakan 

dapat memberikan pengungkapan informasi yang lebih banyak bila dibandingkan 

dengan perusahaan yang size-nya (ukurannya) lebih kecil. Perusahaan dengan size 
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yang lebih besar umumnya lebih banyak menjadi pusat perhatian dibanding dengan 

size yang lebih kecil karena disamping melibatkan lebih banyak stakeholders juga 

memiliki dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut yang sangat luas dan 

besar. Dengan demikian perusahaan yang size-nya lebih besar memiliki inisiatif untuk 

mengungkapkan lebih banyak informasi bila dibandingkan dengan perusahaan yang 

size-nya lebih kecil untuk mendapatkan perhatian dari stakeholders, karena 

kelangsungan hidup suatu perusahaan itu tergantung pada hubungan yang baik 

dengan stakeholders. 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai 

pasar saham, dan lain-lain, Ukuran perusahaan merupakan proksi dari keinformatifan 

harga. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan:   

.............................................................(8) 

2.2.7  Profitabilitas 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan, baik dihubungkan dengan modal sendiri maupun modal 

bersama. Profitabilitas dapat menjelaskan bahwa kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan adalah bergantung kepada besarnya penjualan, penanaman 

aktiva (investasi) dan penyerapan modal sendiri (equity). 
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Earning response coefficient pada perusahaan yang memiliki profitabilitas 

tinggi ditemukan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan profitabilitas 

rendah, variabel profitabiltas dalam penelitian ini menggunakan return on asset 

(ROA), Sherla dan Nur (2016) 

Pengukuran profitabilitas sebagai berikut: 

………..…..……………………..(9) 

2.2.8  Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility (CSR) adalah suatu kegiatan dimana 

perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya bagi kepentingan manusia, dan 

lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan professional. 

Konsep pelaporan CSR digagas dalam global reporting inisiative (GRI) . dalam GRI 

Guidelines disebutkan bahwa perusahaan harus menjelaskan dampak aktivitas 

perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial pada bagian standard 

disclousure. Menurut Fajar (2016) corporate social responsibility (CSR) merupakan 

operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan 

perusahaan secara financial, melainkan pula untuk membangun sosial-ekonomi secara 

holistik, melembaga, dan berkelanjutan.  

Pengukuran corporate social responsibility indeks (CSRI) pada penelitian ini 

mengacu pada indeks GRI. G4 guideliness yang telah dberlakukan sejak tahun 2013 

dan terdapat di website www.globalreporting.org indeks ini terdiri dari Sembilan puluh 

http://www.globalreporting.org/
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satu item dan dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu ekonomi, lingkungan, 

dan social. Nilai satu diberikan apabila item tersebut diungkapkan dan nol apabila 

tidak diungkapkan. 

Nilai dari seluruh item dijumlahkan kemudian dimasukkan dalam perhitungan 

berikut, Silalahi (2014): 

…………………………………………………………………..(10) 

Dimana: 

CSRIj = corporate social responsibility dislousure indeks perusahaan j 

nj  = jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 91 

∑Xij  = 1 : jika item i diungkapkan; 0 : jika item i tidak diungkapkan, dengan 

demikian 0 ≤ CSRIj ≤ 1 

2.2.9  Pengaruh Konservatisme Laba Terhadap Earning Response 

Coefficients 

Konservatisme laba merupakan prinsip kehati-hatian dalam mengakui keuntungan, 

selain itu juga dengan segera mengakui kerugian serta utang yang mungkin akan 

terjadi, sehingga tinggat verifikasi yang tinggi diperlukan dan diperhatikan oleh 

seorang akuntan untuk mengakui kabar baik dari pada akan mengakui kabar buruk. 

Prinsip konservatisme menghasilkan laba yang mampu dijadikan dasar dalam 

memprediksi laba di masa yang akan datang, hal ini akan lebih relevan dalam 
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pengambilan keputusan dan membuat investor merasa aman karena bukan merupakan 

laba yang dibesar-besarkan nilainya. 

Hal ini menyebabkan apabila laba yang dipublikasikan dari prinsip 

konservatif ini bernilai tinggi, maka investor akan menanggapi positif laba tersebut. 

Tanggapan positif dari investor berpengaruh pada harga saham di sekitar tanggal 

publikasi sehingga nilai earnings response coefficient juga akan naik. Sebaliknya 

apabila laba yang dihasilkan tinggi namun berasal dari laporan keuangan yang kurang 

konservatif maka pasar akan bereaksi lambat terhadap laba yang diumumkan., hal ini 

akan menyebabkan nilai dari earnings response coefficient akan turun. Hasil 

penelitian Made dan I Gusti (2014) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 

konservatisme laba terhadap ERC. Sedangkan penelitian  Zeidi et. al (2014) 

menyatakan bahwa konservatisme berpengaruh signifikan terhadap earnings response 

coefficient 

H1 : Konservatisme laba berpengaruh terhadap earnigs response coefficient  

2.2.10  Pengaruh Struktur Modal Terhadap Earning Response Coefficient 

Struktur modal merupakan kemampuan perusahaan dalam penggunaan aset dan 

pembiayaan sumber daya oleh hutang. Perusahaan yang memiliki perbandingan 

hutang yang lebih tinggi dari pada aset maupun modalnya, akan berdampak pada 

resiko keuangan dimasa yang akan datang. Resiko keuangan yang timbul tersebut 

adalah resiko gagal bayar, maksudnya yaitu perusahaan tidak mampu dalam 

membayar hutangnya. Tingginya tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan akan 
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berdampak pada respon yang diberikan oleh pasar. Semakin besar tingkat hutang 

yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan kekhawatiran di masa yang akan 

datang, karena adanya resiko gagal bayar. 

Semakin tinggi tingkat hutang semakin rendah respon yang diberikan oleh 

pasar sehingga nilai yang dihasilkan oleh earnings response coefficient akan semakin 

kecil. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Warianto (2013), diketahui 

bahwa besarnya hutang mencerminkan kualitas perusahaan dan gambaran masa 

depan perusahaan yang kurang baik. Selain itu tingginya hutang perusahaan membuat 

laba yang dihasilkan perusahaan lebih rendah. Hasil penelitian Amin dan Muslichah 

(2017) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap earnings 

response coefficient. Sedangkan Susanto (2012) menyatakan bahwa struktur modal 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC. 

H2 : Struktur modal berpengaruh terhadap earnigs response coefficient 

2.2.11  Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Earning Response 

Coefficient 

Ukuran perusahaan tidak lepas dari dari perbandingan antara besar atau kecilnya 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan total aset untuk mengetahui skala besar atau 

kecilnya perusahaan. Dimana yang secara langsung ukuran perusahaan tersebut 

mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan yang nampak 

dalam total aset perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan maka akan 

mempunyai informasi dari pada perusahaan kecil. 
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Perusahaan dengan ukuran besar dapat ditunjukkan dengan nilai aset yang 

besar pula, nilai aset yang besar akan memudahkan perusahaan untuk melakukan 

inovasi baru untuk perkembangan perusahaan. Semakin besar perusahaan diharapkan 

kinerja perusahaan akan semakin baik. Dengan kinerja perusahaan yang baik 

informasi terhadap laba yang akan dipublikasikan akan semakin baik. Adanya 

informasi laba yang baik akan memudahkan investor dan kreditur untuk menganalisis 

dan mengambil keputusan. Hal ini akan mampu meningkatkan respon pasar, 

meningkatnya respon pasar tesebut juga akan mengakibatkan kenaikan nilai pada 

ERC. Semakin besar dan positif respon pasar maka nilai earnings response 

coefficient yang dihasilkan juga akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian 

Sherla dan Nur (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap earnings response coefficient. Sedangkan Diah dan Jihen (2017) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ERC. 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap earnigs response coefficient  

2.2.12  Pengaruh Profitabilitas Terhadap Earning Response Coefficient 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu, rasio profitabilitas dapat mengukur efektifitas kinerja 

perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama satu periode tertentu. Oleh karena itu profitabilitas perlu diperhatikan karena 

untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan oleh investor untuk 
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mendapatkan return yang yang sesuai. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba akan menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya.  

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan mempengaruhi laba 

akuntansi terhadap harga saham yang akan lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang mengalami pertumbuhan laba akuntansi yang rendah. Profitabilitas 

suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang 

akan dilakukan, oleh karena itu perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang 

tinggi memiliki earnings response coefficient yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah. Dimana nantinya kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba akan menarik perhatian para investor dimana 

investor akan memperoleh tingkat pengembalian dari laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut. Hasil penelitian Diah dan Jihen (2017) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap earnings response coefficient. 

Sedangkan Fajar (2016) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ERC. 

H4 : Profitabilitas berpengaruh terhadap earnigs response coefficient 

2.2.13  Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Earning Response 

Coefficient 

Perusahaan melakukan pengungkapan corporate social responsibility (CSR) 

bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi dari terbatasnya informasi jika hanya 

berasal dari pengungkapan laba. Dimana perusahaan yang mengungkapkan labanya 
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bersamaan dengan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan akan menyebabkan 

investor akan menanggapi positif laba tersebut. Maka semakin tinggi pengungkapan 

corporate social responsibility dalam laporan tahunan, investor akan merespon positif 

sehingga menaikkan reaksi pasar yang terindikasi dari meningkatnya earnings 

response coefficient. Sebaliknya apabila pengungkapan CSR semakin rendah maka 

nilai ERC akan menurun. Hasil penelitian Anis (2017) menyatakan bahwa corporate 

social responsibility berpengaruh signifikan terhadap earnings response coefficient. 

Sedangkan Silalahi (2014) menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ERC. 

H5 : corporate social responsibility berpengaruh terhadap earnigs response coefficient 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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Konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian dalam mengakui 

keuntungan. Prinsip konservatisme dalam akuntansi ialah mengakui beban atau biaya 

terdahulu, dan menahan laba dan aktiva untuk menghindari ketidakpastian dari proses 

proses bisnis dan ekonomi, apabila laba yang dipublikasikan dari prinsip konservatif 

ini bernilai tinggi maka investor akan menanggapi positif laba tersebut. Tanggapan 

positif dari investor berpengaruh pada harga saham di sekitar tanggal publikasi 

seningga nilai earnings response coefficient juga akan naik, begitu juga sebaliknya 

apabila laba yang dihasilkan tinggi namun berasal dari laporan keuangan yang kurang 

konservatif maka akan bereaksi lambat terhadap laba yang diumumkan, hal ini akan 

menyebabkan nilai dari earnings response coefficient akan turun. 

Struktur modal merupakan kemampuan perusahaan dalam penggunaan 

aset dan pembiayaan sumber daya oleh hutang. Perusahaan yang memiliki 

perbandingan hutang yang lebih besar dibandingkan dengan aset maupun modalnya, 

akan berdampak pada risiko keuangan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu 

semakin tinggi tingkat hutang semakin rendah respon yang diberikan oleh pasar 

sehingga nilai yang dihasilkan oleh earnings response coefficient akan semakin kecil. 

Ukuran perusahaan tidak lepas dari perbandingan antara besar atau 

kecilnya perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar dapat ditunjukkan dengan nilai 

aset yang besar pula, nilai aset yang besar akan memudahkan perusahaan untuk 

melakukan inovasi baru untuk perkembangan perusahaan. Semakin besar perusahaan 

diharapkan kinerja perusahaan akan semakin baik, dengan kinerja yang baik maka 
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informasi terhadap laba yang dipublikasikan akan semakin baik hal ini akan mampu 

meningkatkan respon pasar. Semakin besar dan positif respon pasar  maka nilai 

earnings response coefficient yang dihasilkan juga akan tinggi, begitu juga 

sebaliknya. 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu, rasio profitabilitas dapat mengukur efektifitas kinerja 

perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama satu periode tertentu. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan 

mempengaruhi laba akuntansi terhadap harga saham yang akan lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami pertumbuhan laba akuntansi yang 

rendah, oleh karena itu perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi 

memiliki earnings response coefficient yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. 

Perusahaan melakukan pengungkapan corporate social responsibility 

(CSR) bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi dari terbatasnya informasi jika 

hanya berasal dari pengungkapan laba. Dimana perusahaan yang mengungkapkan 

labanya bersamaan dengan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan akan 

menyebabkan investor akan menanggapi positif laba tersebut. Maka semakin tinggi 

respon pasar yang terindikasi dari pengungkapan CSR maka akaan menaikkan nilai 

eanings response coefficient. 
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2.4    Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan penulis 

ajukan ialah : 

H1 :  Konservatisme laba berpengaruh terhadap earnings response coefficient 

H2 :  Struktur modal berpengaruh terhadap earnings response coefficient 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap earnings response coefficient 

H4 : Profitabilitas berpengaruh terhadap earnings response coefficient 

H5 : Corporate social responsibility berpengaruh terhadap earnings response 

coefficient. 


