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ABSTRACT 

 

The purpose of this research are the influence of capital structure, leverage, and firms size  an 

earning response coeficient in the manufacturing sector which were listed in Indonesian Stock 

Exchange (IDX) for the periode of 2013 to 2015. This research use the hypotesis testing research 

with purposive sampling method where the population are investigated. Total of population is 

132  companies during three year (2013-2015). Data used is annual report, financial report and 

stock information. The research results show that simultaneously, capital structure, leverage, 

and firms size influence to earning response coeficient. Particialy capital structure, leverage, 

and firms size influence to earning response coeficient positively.  

Keyword : Capital Structure, Leverage, Firms Size, And Earning Response Coeficient (ERC). 

 

PENDAHULUAN 

Laba mempunyai peran penting 

untuk mengukur perubahan bersih kekayaan 

pemegang saham. Investor harus mampu 

untuk memprediksi kemampuan 

menghasilkan laba. Investor harus 

memahami laba masa lalu perusahaan 

tersebut untuk memprediksi laba dimasa 

yang akan datang. 

Laba dalam konsep sistematik berkaitan 

dengan perekayasaan laporan kuangan 

dalam simbol atau elemen laba sehingga 

dapat bermanfaat(useful) dan bermakna 

(meaningful) sebagai informasi yang 

relevan. Investor merespon informasi laba 

yang memberikan gambaran kinerja 

perusahaan yang baik untuk investasi.  

 

Menurut Statement of Financial Accounting 

Concept (SFAC NO.1) laba memiliki 

manfaat untuk menilai kinerja manajemen, 

membantu mengestimasi laba yaxng 

representatif jangka panjang, memprediksi 

laba dimasa yang akan datang dan menaksir 

resiko dalam investasi atau kredit. Menurut 

Tuwentina dan Wirama (2014) baik atau 

buruk kinerja keuangan suatu perusahaan 

apabila telah menerbitkan laporan keuangan 

perusahaan tersebut, salah satu faktornya 

adalah informasi laba. Investor memiliki 

wewenang untuk mengetahui keuntungan 

dan perkembangan perusahaan pada periode 

yang akan datang serta kondisi jangka 

pendek perusahaan. Investor akan percaya 

dan terpengaruh oleh perusahaan ketika laba 
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yang dihasilkan menarik keinginan investor 

untuk melakukan investasi atau menjual 

saham yang dimiliki dan sebaliknya 

menahan saham yang diterbitkan oleh 

perusahaan. Delvira dan Nelvirita (2013) 

menjelaskan hasil dari pengumuman laba 

perusahaan yang mencakup laporan tahunan 

rinci dan laporan auditor dapat  memicu 

reaksi pasar yang menggambarkan kabar 

baik atau kabar buruk yang dilaporkan 

perusahaan. Delvira dan Nelvirita (2013) 

juga menjelaskan disebut kabar baik (good 

news) jika laba aktual yang diumumkan 

perusahaan lebih tinggi dibandingkan 

prediksi laba yang sebelumnya diumumkan 

oleh investor, sebaliknya jika kabar yang 

diperoleh oleh investor merupakan kabar 

buruk (bad news). Kabar baik maupun kabar 

buruk akan menyebabkan reaksi pasar yang 

disebut dengan Earning Response 

Coefficient (ERC). Penelitian ini berfokus 

meneliti pengujian koefisien yang terhubung 

dengan informasi laba akuntansi dan nilai 

buku ekuitas. Berikut fenomena tentang 

Earning Response Coefficients (ERC) 

berdasarkan tempo.com pada tanggal 9 

januari 2017 Semen indonesia mencatatkan 

laba bersih sebesar 4,01 triliun ini 

membuktikan bahwa perusahaan tersebut 

mencatatkan laba tertinggi diantara 

perusahaan manufaktur lain pada tahun 

2013-2015. Walaupun laba ini turun dari 

tahun kemarin yaitu sebesar 4,2 triliun. 

Menurut fenomena diatas bahwa laba 

tidak selalu diikuti dengan perubahan saham 

yang positif, sebaliknya pada saat laba 

mengalami penurunan laba maka harga 

saham tidak selalu mengalami penurunan 

Delvira dan Nelvirita (2013). Dapat 

dijelaskan diatas bahwa investor tidak hanya 

memiliki informasi mengenai laba 

perusahaan, namun  juga informasi yang 

lainnya yang menyangkut pengambilan 

keputusan ekonomi. Perubahan harga saham 

yang begitu sensitif mempengaruhi faktor 

kredibilitas dan perubahan saham yang 

berubah-ubah yang mempengaruhi 

pertumbuhan perusahaan. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Terori keagenan (agency theory) 

dikembangkan tahun 1970-an oleh Jensen 

dan Meckling (1974) teori ini digunakan 

sebagai upaya untuk memecahkan dan 

memahami masalah yang muncul 

ketidaklengkapan informasi pada saat 

melakukan kontrak antara pihak principal 

dan pemegang saham sehingga teori ini 

mendasari tentang praktik bisnis perusahaan 

yang di pakai saat ini.  Teori ini berasal dari 

sinergi teori ekonomi, teori keputusan, 

sosiologi, dan teori organisasi. Teori ini 

memiliki prinsip yang utama  adanya 

hubungan kerja dalam bentuk kontrak 

kerjasama antara investor atau pihak  yang 

memberikan wewenang (prinsipal) dengan 

manajer perusahaan atau pihak yang 

diberikan wewenang (agensi). 

 

Pengaruh  Struktur Modal Terhadap 

ERC  

Struktur modal dikatakan efektif jika 

mampu menciptakan perusahaan dengan 

keuangan yang kuat dan stabil. Dalam 

melihat struktur modal perusahaan, investor 

tidak dapat dipisahkan dari informasi 

laporan keuangan perusahaan yang setiap 

tahun dikeluarkan, disini para investor akan 

melakukan berbagai analisis terkait dengan 

keputusan untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan yang berasal dari laporan 

keuangan perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki hutang yang besar cenderung akan 

menurunkan harga sahamnya sehingga 

perusahaan mengharapkan pembiayaan yang 

diperoleh dari investor dapat menutupi 

risiko hutang yang besar, hubungan antara 

struktur modal dan ERC adalah apabila 

perusahaan yang mengeluarkan biaya terlalu 

besar dari target capital structure sehingga 

perusahaan dituntut untuk menutupi dengan 
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menggunakan biaya pinjaman serta tidak di 

dukung dengan kinerja yang baik akan 

terjadi pembekakan hutang sehingga 

mempengaruhi laba dari perusahaan yang 

mengakibatkan buruknya respon pasar 

ketika perusahaan tersebut menjual 

sahamnya. 

H1 : Struktur  modal berpengaruh 

terhadap  Earning Response Coefficient. 

 

Pengaruh Leverage Terhadap ERC 

Leverage yang tinggi di suatu 

perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut menggunakan dana hutang untuk 

membiayai asset dan berisiko tinggi dari 

pada perusahaan yang leverage-nya relatif 

rendah. Ratna Wijayanti, (2012) 

menjelaskan penggunaan pada tingkat 

tertentu akan mengurangi biaya modal 

perusahaan, karena pembiayaan dengan 

hutang dapat mengurangi pajak perusahaan 

dan dapat meningkatkan saham perusahaan 

tersebut. Maka penggunaan hutang sangat 

efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Tetapi bila digunakan secara 

berlebihan hal tersebut akan mengakibatkan 

perusahaan menyandang risiko 

kebangkrutan yang tinggi akibat tidak 

mampunya perusahaan membayar 

kewajibannya, jika perusahaan terindikasi 

memiliki hutang yang besar atau 

menyandang risiko kebangkrutan tentu 

perusahaan tersebut memiliki kinerja yang 

buruk dan laba yang dihasilkan juga tidak 

menguntungkan bagi investor sehingga 

respon pasar tidak baik bagi perusahaan 

karena investor enggan untuk 

menginvesatsikan dananya ke perusahaan 

yang memiliki leverage yang besar. 

H2 : Leverage berpengaruh terhadap 

Earning Response Coefficient.  

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap 

ERC 

Ukuran perusahaan didefinisikan 

sebagai total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. Menurut Ratna 

Wijayanti(2012) ukuran perusahaan diukur 

dengan cara menghitung total aktiva, karena 

total aktiva dapat menggambarkan ukuran 

perusahaan. Perusahaan di nilai besar 

apabila memiliki informasi yang lebih 

banyak dibandingkan perusahaan kecil. 

Semakin besarnya ukuran perusahaan, maka 

investor cenderung tertarik terhadap 

perusahaan tersebut. Semakin banyak 

informasi mengenai aktiva perusahaan, 

maka informasi yang didapatkan lebih jelas 

mengenai laporan keuangan perusahaan. 

Penelitian yang menyimpulkan pengaruh 

ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap earning response coefficient 

menyimpulkan bahwa semakin luasnya 

informasi yang diberikan perusahaan akan 

membentuk laba ekonomis yang baik. 

Semakin banyaknya informasi aktifitas yang 

disediakan perusahaan pada saat pelaporan, 

semakin mudah respon pasar merespon 

laporan keuangan perusahaan sebagai 

acuhan investor untuk investasi. 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap Earning Response Coefficient. 

 

Kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar  1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

METODE PENELITIAN  

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam 

penelitian kuantitatif dimana data 

yang diperoleh adalah data sekunder. 

Data sekunder yaitu data yang siap 

untuk digunakan dari sumber yang 

menerbitkannya. Penelitian ini 

merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

dan Dunia Investasi. 

Klasifikasi Sampel 

Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Teknik ini 

merupakan pengambilan sampel 

yang didasarkan pada tujuan 

penelitian, kriteria, serta adanya 

batasan tertentu. Adapun kriteria 

sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Perusahaan manfaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2013-

2015 

2. Perusahaan yang menerbitkan 

laporan tahun 2013-2015. 

3. Perusahaan yang laporan 

keuangannya berakhir 31 

Desember. 

2. Laporan tahunan yang 

mengungkapkan semua data yang 

dibutuhkan secara lengkap. 

3. Perusahaan yang menyertakan 

tanggal publikasi. 

4. Laporan tahunan perusahaan 

yang menggunakan mata uang 

Republik Indonesia mata uang 

rupiah. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Earning Response Coefficient 

Kualitas laba dapat 

menggambarkan kemampuan laba 

dalam memberikan informasi yang 

dapat merespon keadaan pasar. 

Kekuatan laba sangat mempengaruhi 

reaksi pasar. Menurut Ratna 

Wijayanti, (2012) bahwa  Earning 

Response Coefficient merupakan alat 

ukur seberapa besar return saham 

dalam merespon reaksi laba yang 

dipublikasikan oleh perusahaan. Jauh 

sebelum laporan keuangan 

dikeluarkan, investor telah memiliki 

perhitungan ekspektasi laba. Pada 

saat laba tahunan diumumkan oleh 

perusahaan apabila laba aktual lebih 

tinggi dibandingkan dengan prediksi 

laba yang telah dibuat maka hal 

seperti ini merupakan dapat 

memberikan informasi good news, 

Earning Response 

Coefficient 

Struktur 

Modal 

Leverage 

Ukuran 

Perusahaan 
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Sehingga para investor akan 

memutuskan untuk membeli saham 

perusahaan tersebut. 

CAR=  + β(UE) + e 

CAR =Cumulative Abnormal 

Return 

 = konstanta 

UE = Unexpected Earning 

β  = koefisien hasil regresi 

(ERC) 

e  = komponen error 

 

Struktur Modal  

Struktur modal adalah 

penggunaan aset dan sumber dana 

oleh perusahaan yang memiliki biaya 

tetap (beban tetap) dengan tujuan 

agar meningkatkan keuntungan 

potensial pemegang saham. Struktur 

modal merupakan keseluruhan modal 

eksternal jangka panjang atau jangka 

pendek sehingga Perusahaan 

menggunakan struktur modal dengan 

tujuan agar keuntungan yang 

diperoleh lebih besar daripada biaya 

aset dan sumber dananya, dengan 

demikian akan meningkatkan 

keuntungan pemegang saham. 

Sebaliknya struktur modal juga 

meningkatkan variabilitas (risiko) 

keuntungan, karena jika perusahaan 

ternyata mendapatkan keuntungan 

yang lebih rendah dari biaya tetapnya 

maka penggunaan struktur modal 

akan menurunkan keuntungan 

pemegang saham.  

𝐃𝐄𝐑 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠

𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬
𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

 

DER (Debt to Equity Ratio) = rasio 

yang membandingkan jumlah hutang 

terhadap nilai ekuitas. 

 

Leverage 

Rasio leverage adalah ukuran 

dari banyaknya aset perusahaan yang 

berpengaruh terhadap ekuitas. 

Leverage yang tinggi di suatu 

perusahaan menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut menggunakan 

dana hutang untuk membiayai asset 

dan berisiko tinggi dari pada 

perusahaan yang leverage-nya relatif 

rendah. Ratna Wijayanti, (2012) 

menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap 

earning response coefficient. Dengan 

leverage yang tinggi maka hal 

tersebut menunjukkan tingkat 

ketidakpastian dari return yang 

diperoleh juga akan tinggi. Leverage 

dalam suatu perusahaan dengan 

perusahaan yang lain tentu berbeda. 

Menurut Sofyan (2013-2015:306) 

rasio ini dapat melihat seberapa jauh 

perusahaan dibiayai oleh hutang atau 

pihak luar dengan kemapuan 

perusahaan yang digambarkan oleh 

modal (equity).  

D E R = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑲𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan 

didefinisikan sebagai keseluruhan 

total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Menurut Ratna 

Wijayanti (2012) ukuran perusahaan 

diukur dengan cara menghitung total 

aktiva, karena total aktiva dapat 

menggambarkan ukuran perusahaan. 

Keinformatifan harga merupakan 

proksi ukuran perusahaan. 

Perusahaan di nilai besar apabila 

memiliki informasi yang lebih 

banyak dibandingkan perusahaan 

kecil. Semakin besarnya ukuran 

perusahaan, maka investor cenderung 

tertarik terhadap perusahaan tersebut. 

Semakin banyak informasi mengenai 

aktiva perusahaan, maka informasi 
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yang didapatkan lebih jelas mengenai 

laporan keuangan perusahaan. 

 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total 

Asset) 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif 

menjelaskan keseluruhan variabel 

yang digambarkan dengan nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis, dan kemencengan distribusi 

(skewnes)(Imam, 2016:19). 

Penelitian ini menjelaskan tentang 

nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, maksimum, dan minimum 

dari sampel yang diteliti. 

 

UJI Asumsi Klasik 

Uji Normalitas  

Uji normalitas memiliki 

tujuan untuk menguji kenormalan 

distribusi dari model regresi variabel 

sehingga statistik akan menjadi valid.  

Uji statistik non parametrik 

Kolmogorov-smirnov digunakan 

untuk uji normalitas. Hipotesis yang 

dibuat yaitu :  

H0 : data dengan signifikansi ≥ 

0,05 berdistribusi normal. 

H1 : data dengan signifikansi < 

0,05 berdistribusi tidak normal. 

Hasil uji normalitas total 

sampel sebesar 127 serta standard 

deviation sebesar 0.8808743 untuk 

tes statistik sebesar 0,074 dan nilai 

Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,081. 

Nilai signifikan tersebut lebih besar 

dari 0,05 (0,081 > 0,05). Hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 

diterima yang artinya data 

terdistribusi normal. 

 

 

 

Uji multikolinearilitas 

Uji multikolinearitas 

berfungsi untuk mengetahui apakah 

ada kemiripan sehingga 

menyebabkan terjadinya korelasi 

dalam satu model antara variabel 

independen yang satu dengan yang 

lainnya. Untuk menguji uji 

multikolinearitas dapat digunakan 

perhitungan terhadap nilai Variance 

InfiactionFactor (VIF) dan tolerance 

value tiap-tiap independen. Tidak 

terjadi multikolinearitas jika nilai 

VIF < 10 dan tolerance > 0,10. 

Hasil tolerance masing-

masing variabel lebih dari 0,10. Nilai 

VIF juga menunjukkan hal yang 

sama yaitu semua variabel memiliki 

VIF kurang dari 10. Hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat multikolinearitas dalam 

model regresi yang berarti bahwa 

tidak ada korelasi antar variabel 

independen. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas  dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah 

model regresi penyimpangan 

variabel bersifat konstan atau tidak. 

Model regresi yang baik ialah yang 

homokedastisitas yaitu 

penyimpangan variabel bersifat tetap. 

Uji glejser biasanya digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas. Model regresi 

dikatakan bebas apabila 

heteroskedastisitas masing-masing 

variabel independen bersif tidak 

signifikan atau memiliki probabilitas 

> 0,05. 

Nilai signifikansi Struktur 

Modal (SM) bernilai  0,05 yaitu 

0,189 dan nilai Leverage (LEV) serta 

Ukuran Perusahaan (UKP) juga di 
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atas 0,05, untuk Leverage sebesar 

0,190 kemudian untuk Ukuran 

perusahaan 0,140. Hal ini 

menunjukkan tidak mengandung 

Heteroskedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada 

korelasi antar variabel pada periode 

tertentu dengan variabel sebelumnya. 

Menurut Imam (2013-2015:107) 

autokorelasi muncul akibat observasi 

berurutan sepanjang waktu dan 

berkaitan satu dengan lainnya.  

H0: tidak ada autokorelasi 

H1: ada autokorelasi 

Nilai DW sebesar 1,607 yang 

kemudian dibandingkan dengan nilai 

DW test bound. Nilai signifikansi 

yang digunakan yaitu 0,05 dengan 

jumlah sampel (n) sebanyak 127 

sedangkan jumlah variabel 

independen 3 (k=3). Nilai dl dan du 

pada DW test bound masing-masing 

sebesar 1,6623 nilai dl dan 1,7589 

untuk du. Nilai DW dalam penelitian 

ini sebesar 1,607 yang mana kurang 

dari batas atas (du) 1,7589 dan 

kurang dari 4-du (4-1.7589) sehingga 

sehingga tidak memenuhi H0. Nilai 

1,607 berada diantara 0 dan nilai dl 

(0 <1,607< 1,6623). Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

H0ditolak, model regresi terdapat 

autokorelasi. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan data 

time series sehingga rentan terjadi 

autokorelasi. 

 

Analisis Regresi Berganda 

Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linear 

berganda. Dalam pengolahan 

datanya, penelitian ini menggunakan 

SPSS. Analisis regresi ialah studi 

yang membahas ketergantungan 

variabel dependen (terikat) dengan 

satu atau lebih variabel independen 

(variabel penjelas/bebas). Menurut 

Imam (2013-2015 : 93), pada 

dasarnya analisis regresi bertujuan 

guna mengetahui ketergantungan 

variabel dependen dengan satu atau 

lebih variabel independen.  Hasil 

analisis regresi merupakan koefisien 

untuk masing-masing variabel 

indepnden. Dengan arah yang 

ditunjukkan tanda positif atau negatif 

pada koefisien regresi. Rumus yang 

digunakan dalam metode ini adalah: 

 

Y = α + βx1 + βx2 +βx3 e 

 

Dimana: 

Y = Koefisien respon laba 

akuntansi perusahaan 

Α = Konstanta 

β = Koefisien regresi linear yang 

dapat ditaksir adalah n buah 

pasang data 

X1 =  Struktur Modal 

X2 = Leverage  

X3 =  Ukuran Perusahaan  

e = error 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji Statistik F 

Uji ini digunakan untuk 

menunjukkan apakah model regresi 

fit atau tidak fit selain itu kegunaan 

lainnya adalah untuk mengetahui 

apakah semua variabel independen 

secara bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap variabel 

dependen. Kesimpulan yang diambil 

ialah dengan melihat nilai 

signifikansi dengan ketentuan 

sebagai berikut : 
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H0  : nilai sig- F ≥ 0,05; model 

dikatakan tidak fit,  tidak ada 

satupun variabel independen 

yang berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

H1  : nilai sig- F < 0,05; model 

dikatakan fit, ada salah satu 

variabel independen yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap vaiabel dependen. 

Nilai F hitung menunjukkan 

angka 4,657 dengan tingkat 

signifikansi 0,004. Hasil signfikansi 

tersebut kurang dari 0,05 (0,004< 

0,05) yang berarti bahwa H0 ditolak. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

model regresi fit dan layak 

digunakan untuk pengujian 

selanjutnya. 

 

Koefisien determinasi (R
2
) 

Pengujian dengan koefisien 

determinasi digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menjelaskan variansi 

variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 sampai 1. 

Nilai yang mendekati 1 artinya 

hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen mampu 

diberikan oleh variabel independen. 

Sebaliknya jika terjadi apabila nilai 

koefisien dterminasi kecil berarti 

kemampuan variabel independen 

sangat terbatas dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen.  

Besarnya nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,080 hal ini berarti 

hanya 8 % variasi earning response 

coefficient dapat dijelaskan oleh 

variasi dari ketiga variabel 

independen yaitu struktur modal, 

leverage, dan ukuran perusahaan. 

Sisanya sebesar 92 % dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. Standard 

Error of the Estimate (SEE) sebesar 

0,0891552. Nilai SEE ini 

menunjukkan semakin kecil nilainya 

maka membuat model regresi 

semakin tepat dalam memprediksi 

variabel dependen. 

 

Uji Statistik t 

Tujuan dilakukan uji statistik 

t adalah untuk mengukur secara 

terpisah kontribusi yang ditimbulkan 

dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel 

dependen dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

H0 : nilai signifikansi ≥ 0,05; 

tidak terdapat pengaruh 

H1 : nilai signifikansi <0,05; 

terdapat pengaruh 

Variabel struktur modal (SM) 

memiliki nilai t hitung sebesar-2,056 

dengan tingkat signifikansi 0,042. 

Sehingga dapat disimpulkan variabel 

struktur modal berpengaruh terhadap 

earning response coefficient. 

Variabel leverage (LEV) memiliki 

nilai t hitung sebesar 3,053 dengan 

tingkat signifikansi 0,042. sehingga 

dapat disimpulkan variabel leverage 

berpengaruh terhadap earning 

response coefficient. Variabel ukuran 

perusahaan (UKP) memiliki nilai t 

hitung sebesar2,384 dengan tingkat 

signifikansi 0,019. sehingga dapat 

disimpulkan variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap 

earning response coefficient. 

 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Earning Response Coefficient 

(ERC) 

Earning Response Coefficient 

(ERC) merupakan koefisien hasil 

regresi antara proksi harga saham 
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atau reaksi pasar dengan laba 

akuntansi. Proksi harga saham atau 

reaksi pasar yang digunakan adalah 

Cumulative Abnormal Return 

(CAR). Proksi laba akuntansi 

menggunakan Unexpected Earnings 

(UE). Regresi dari nilai CAR dan UE 

selama tiga tahun berturut-turut akan 

menghasilkan nilai earning response 

coefficient, sehingga untuk mencari 

ERC tahun 2013 maka perlu 

meregresi CAR dan UE selama tahun 

2011-2013. Selanjutnya apabila akan 

mencari ERC tahun 2014 maka CAR 

dan UE selama tahun 2012-2014 

diregresi terlebih dahulu, dan 

begitupun seterusnya untuk ERC 

tahun 2015. 

  

Tabel 4.3 

Ringkasan Variabel Earning Response Coefficient

Tahun 
ERC 

Min Max 

Data Keseluruhan -0,243 0,363 

2013 -0,243 0,363 

2014 -0,323 0,333 

2015 -0,153 0,216 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 nilai 

minimum ERC tahun 2013 sebesar -

0,243 dimiliki oleh perusahaan 

Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

Nilai ERC terbesar tahun 2013 

adalah 0,363 dimiliki oleh 

perusahaan Wilmar Cahaya 

Indonesia Tbk. Pada tahun 2013 nilai 

minimum ERC sebesar -0,323 

dimiliki oleh perusahaan Arwana 

Citramulia Tbk. Untuk nilai tertinggi 

ERC tahun 2014 dimiliki oleh 

perusahaan Pelangi Indah Canindo 

Tbk sebesar 0,333. Nilai minimum 

ERC tahun 2015 sebesar -0,153 

dimiliki oleh perusahaan Kimia 

Farma Tbk. Nilai tertinggi untuk 

ERC tahun 2015 sebesar 0,216 

dimiliki oleh perusahaan Lion Metal 

Works Tbk. Mengacu  pada Tabel 

4.2 bahwa sampel penelitian ini 

sebanyak 127 sampel dengan nilai 

minimum ERC sebesar -0,153 

dimiliki oleh Kimia Farma Tbk. Nilai 

maksimum ERC sebesar 0,363 

dimiliki perusahaan Wilmar Cahaya 

Indonesia Tbk pada tahun 2013. Hal 

ini menunjukkan bahwa laba yang 

diinformasikan kepada para investor 

mendapat respon yang lebih tinggi 

dibanding perusahaan lainnya. ERC 

dari perusahaan ini menunjukkan 

nilai positif yang artinya memiliki 

kandungan informasi baik sehingga 

dapat digunakan oleh investor untuk 

membuat keputusan berinvestasi. 

 

Struktur Modal  

Struktur modal adalah 

penggunaan aset dan sumber dana 

oleh perusahaan yang memiliki biaya 

tetap (beban tetap) dengan tujuan 

agar meningkatkan keuntungan 

potensial pemegang saham. 
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Tabel 4.4 

Ringkasan Variabel Struktur Modal  

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 nilai struktur 

modal terendah adalah 0,0021 pada tahun 

2015 Mandom Indonesia Tbk. Nilai tertinggi 

struktur modal adalah 7,3964 yang dimiliki 

oleh perusahaan Jembo Cable Company 

Tbk. Nilai minimum strukur modal tahun 

2013 dimiliki oleh Intan Wijaya 

Internasional Tbk sebesar 0,0797 nilai ini 

diperoleh dari hasil pembagian ekuitas 

sebesar 126.091.686.236 dan kewajiban 

sebesar 10.050.376.983. Nilai maksimal 

struktut modal tahun 2013 dimiliki oleh 

Jembo Cable Company Tbk sebesar 7,3964 

nilai ini diperoleh dari hasil pembagian 

ekuitas sebesar 147.660.344 dan kewajiban 

sebesar 1.092.161.372. Nilai minimum 

struktur modal tahun 2014 sebesar 0,0830 

nilai ini diperoleh dari hasil pembagian 

ekuitas sebesar 136.427.394.601  dan 

kewajiban sebesar 11.328.447.922.  Intan 

Wijaya Internasional Tbk.  

Nilai maksimal struktur modal tahun 

2014 sebesar 6,3406 nilai ini diperoleh dari 

hasil pembagian ekuitas sebesar 

121.742.186.500 dan kewajiban sebesar 

771.921.558.950  dimiliki Indal Aluminium 

Industry Tbk. Nilai minimum strukur modal 

tahun 2015 sebesar 0,0021 nilai ini 

diperoleh dari hasil pembagian ekuitas 

sebesar 1.714.871.478.033 dan kewajiban 

sebesar 3.672.253.706  dimiliki Mandom 

Indonesia Tbk. Nilai maksimal struktur 

modal tahun 2015 sebesar 4,5469 nilai ini 

diperoleh dari hasil pembagian ekuitas 

239.820.902.657 sebesar dan kewajiban 

sebesar 1.090.438.393.880 dimiliki Indal 

Aluminium Industry Tbk.  

Nilai tertinggi struktur modal adalah 

7,3964 nilai ini diperoleh dari hasil 

pembagian ekuitas sebesar 147.660.344 dan 

kewajiban sebesar 1.092.161.372  yang 

dimiliki oleh perusahaan  Jembo Cable 

Company Tbk dimana struktur modal 

merupakan keseluruhan modal eksternal 

jangka panjang atau jangka pendek sehingga 

Perusahaan menggunakan struktur modal 

dengan tujuan agar keuntungan yang 

diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan 

sumber dananya, dengan demikian akan 

meningkatkan keuntungan pemegang saham 

hal tersebut akan memicu minat bagi 

investor untuk mempertahankan sahamnya.  

Nilai terendah struktur modal  adalah 

0,0021 pada tahun 2015 nilai ini diperoleh 

dari hasil pembagian ekuitas sebesar 

1.714.871.478.033 dan kewajiban sebesar 

3.672.253.706  oleh Mandom Indonesia hal 

ini menyebabkan turunnya minat pemilik 

saham untuk tetap berinvestasi pada 

perusahaan tersebut bila perusahaan tersebut 

tidak meningkatkan laba yang baik dengan 

meningkatkan penjualan sehingga modal 

keseluruhan perusahaan didapatkan dari 

hutang yang nantinya akan membuat 

pemegang saham atau investor baru tidak 

tertarik berinvestasi pada perusahaan 

tersebut. 

 

Tahun 
Struktur Modal 

Min Max 

Data Keseluruhan 0,0021 7,3964 

2013 0,0797 7,3964 

2014 0,0830 6,3406 

2015 0,0021 4,5469 
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LEVERAGE 

Leverage proporsi yang menunjukkan 

bahwa untuk membiayai investasinya 

perusahaan dengan hutang. Rasio leverage 

juga disebut proporsi total hutang terhadap 

ekuitas pemegang saham. Rasio leverage 

adalah ukuran dari banyaknya aset 

perusahaan yang berpengaruh terhadap 

ekuitas. 

 

 

Tabel 4.5 

Ringkasan Variabel Leverage 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.5  nilai leverage 

terendah pada tahun  2015 sebesar 0,0018 

yang dimiliki oleh perusahaan Mandom 

Indonesia Tbk. Nilai leverage  tertinggi 

jatuh pada tahun 2013 sebesar 0,8809 

dimiliki oleh perusahaan Jembo Cable 

Company Tbk. Nilai minimum leverage 

pada tahun 2013 sebesar 0,1285 dimiliki 

oleh perusahaan Duta Pertiwi Nusantara 

Tbk. Nilai maksimal leverage tahun 2013 

sebesar 0,8809 dimiliki oleh perusahaan 

Jembo Cable Company Tbk. Nilai leverage 

terendah pada tahun 2014 sebesar 0,1222 

yang dimiliki oleh perusahaan Duta Pertiwi 

Nusantara Tbk. Nilai maksimal leverage 

tahun 2014 sebesar 0,8683 dimiliki oleh 

perusahaan Indal Aluminium Industry Tbk. 

Nilai leverage terendah pada tahun 2015 

sebesar 0,0018 dimiliki oleh perusahaan 

Mandom Indonesia Tbk. Nilai maksimal 

leverage tahun 2015 sebesar 0,8197 dimiliki 

oleh perusahaan Indal Aluminium Industry 

Tbk. Nilai terendah untuk leverage dimiliki 

oleh perusahaan Mandom Indonesia Tbk 

sebesar 0,0018 dimana perusahaan ini 

memiliki tingkat hutang yang kecil. Ratna 

Wijayanti, (2012) menjelaskan penggunaan 

pada tingkat tertentu akan mengurangi biaya 

modal perusahaan, 

 

 

 

 

 

 

karena pembiayaan dengan hutang dapat 

mengurangi pajak perusahaan dan dapat 

meningkatkan saham perusahaan tersebut. 

Maka penggunaan hutang sangat efektif dan 

efisien untuk meningkatkan nilai 

perusahaan.Nilai maksimal leverage tahun 

2013 sebesar 0,8809 dimiliki oleh 

perusahaan Jembo Cable Company Tbk. 

Pembiayaan hutang digunakan secara 

berlebihan tanpa diimbangi dengan laba yg 

baik dan kinerja yang baik pula hal tersebut 

akan mengakibatkan perusahaan 

menyandang risiko kebangkrutan yang 

tinggi akibat tidak mampunya perusahaan 

membayar kewajibannya. Bila penggunaan 

hutang dapat meningkatkan saham dan 

meningkatkan nilai perusahaan tentu para 

investor akan tertarik untuk berinvestasi. 

Namun bila penggunaan tingkat hutang 

secara berlebihan tanpa adanya kontrol yg 

baik dari perusahaan maka perusahaan 

tersebut dapat mengalami resiko 

kebangkrutan. 

 

UKURAN PERUSAHAAN 

Ukuran perusahaan didefinisikan 

sebagai total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. Setiap perusahaan 

Tahun 
Leverage 

Min Max 

Data Keseluruhan 0,0018 0,8809 

2013 0,1285 0,8809 

2014 0,1222 0,8683 

2015 0,0018 0,8197 
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manapun pasti menginginkan jumlah laba 

bersih yang besar setelah dikurangi pajak 

karena hal tersebut akan menambah modal 

dari perusahaan. ukuran perusahaan diukur 

dengan cara menghitung total aktiva, karena 

total aktiva dapat menggambarkan ukuran 

perusahaan. 

 

Tabel 4.6 

Ringkasan Variabel Ukuran Perusahaan 

Tahun 
Ukuran Perusahaan 

Min Max 

Data Keseluruhan 213.994 11.315.061.275.026 

2013 213.994 11.315.061.275.026 

2014 502.990 10.297.997.020.540 

2015 653.224 11.342.715.686.221 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 nilai minimal 

dan maksimal untuk ukuran perusahaan 

jatuh pada tahun 2013. Nilai minimal 

sebesar 12,2737 di miliki oleh perusahaan 

Astra International Tbk dengan nilai rupiah 

213.994. Nilai maksimal sebesar 30,1519 

dimiliki oleh perusahaan Kalbe Farma Tbk 

dengan nilai rupiah 11.315.061.275.026. 

Nilai minimal ukuran perusahaan tahun 

2014 dimiliki oleh perusahaan Akasha Wira 

International Tbk sebesar 13,1283 dengan 

nilai rupiah 502.990.000. Nilai maksimal 

ukuran perusahaan tahun 2014 sebesar 

29,9630 dimiliki oleh perusahaan Mayora 

Indah Tbk dengan nilai rupiah 

10.297.997.020.540. Nilai minimal ukuran 

perusahaan tahun 2015 sebesar 13,3897 

dengan nilai rupiah 653.224 dimiliki oleh 

perusahaan Akasha Wira International Tbk. 

Nilai maksimal ukuran perusahaan tahun 

2015 sebesar 30,0596 dengan nilai rupiah 

11.342.715.686.221  dimiliki oleh 

perusahaan Mayora Indah Tbk.  

Besarnya aset yang dimiliki oleh 

perusahaan dapat menunjang serta 

memberikan inovasi baru bagi produk 

perusahaan tersebut sehingga perusahaan 

yang memiliki nilai ukuran perusahaan yang 

besar seperti perusahaan Kalbe Farma Tbk 

sebesar 30,1519 dapat bersaing sehingga 

mampu menciptakan laba yang 

menguntungkan bagi perusahaan serta para 

pemegang saham begitu juga dengan par 

investor baru. Nilai ukuran perusahaan atau 

aset yang kecil seperti perusahaan Astra 

International Tbk memiliki nilai ukuran 

perusahaan sebesar 12,2737 membuat 

perusahaan tersebut susah untuk berinovasi 

dalam produk yang mereka pasarkan 

sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap 

penjualan serta laba yang dihasilkan 

perusahaan tersebut yang dinilia tidak 

menguntungkan bagi para pemegang saham 

serta para investor baru. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, 

DAN SARAN 

Penelitian ini bertujuan  untuk 

menguji pengaruh dari struktur modal, 

leverage, dan ukuran perusahaan terhadap 

earning response coefficient. Data yang 

digunakan dalam penelitian merupakan data 

sekunder yang didapat dari Bursa Efek 

Indonesia atauwww.idx.co.id. Sampel 

penelitian ialah perusahaan sektor 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015. Berdasarkan hasil pengujian dan 

pembahasan yang telah dijelaskan maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

http://www.idx.co.id/
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1. Variabel struktur modal berpengaruh 

terhadap earning response coefficient. 

2. Variabel leverage berpengaruh terhadap 

earning response coefficient. 

3. Variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap earning response 

coefficient. 

Sebagaimana umumnya, sebuah 

penelitian memiliki keterbatasan dalam 

pelaksanaannya. Agar penelitian selanjutnya 

mendapatkan hasil yang lebih baik, perlu 

diperhatikan beberapa hal yang dijelaskan 

berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

data dalam penelitian ini mengandung 

autokorelasi sehingga hasil uji asumsi 

klasik tidak terpenuhi. 

2. Terdapat 1 data outlier yang di hapus 

secara manual di karenakan nilai data 

tersebut terlalu ekstrim sehingga data 

tersebut pada saat pengujian uji 

normalitas membuat hasil tabel Anova 

menjadi tidak fit. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 3 

tahun penelitian, tahun penelitian ini 

masih relatif pendek, dan masih belum 

dikatakan baik untuk mengeneralisasi 

untuk melihat keadaan perusahaan.  

Adanya keterbatasan penelitian yang 

dipaparkan di atas maka saran yang 

diberikan untuk penilitian berikutnya yaitu : 

1. Lebih baik lagi bila data pada saat 

outlier jangan dihapus secara manual 

jika data tersebut tidak memiliki nilai 

yang begitu ekstrim. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk 

mempertimbangkan menambah variabel 

independen dalam penelitian seperti: 

Corporate Social Responbility, Risiko. 

3. Variabel leverage berpengaruh terhadap 

earning response coefficient. 

4. Variabel \ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap earning response 

coefficient. 
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