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ABSTRAK 

 

 

Setiap akhir periode perusahaan harus melaporkan kinerjanya yang tertuang 

dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan oleh para pihak yang 

berkepentingan, salah satunya investor untuk pengambilan keputusan. Laporan 

tersebut sebagai sarana komunikasi antara manajemen dengan investor. Investor akan 

merespon baik laporan keuangan suatu perusahaan jika informasi yang terkandung di 

dalamnya berkualitas dan dianggap menarik investor, terutama return yang akan 

diterima kelak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP, 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap koefisien respon laba 

(earning response coefficient).  

Penelitian ini menggunakan 166 sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 hingga 2012 yang telah memenuhi 

syarat dengan menggunakan metode purposive sampling. Data diperoleh dari annual 

report publikasi dan histori harga saham perusahaan. Metode analisis yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap koefisien respon laba, sedangkan ukuran perusahaan 

dan leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap koefisien respon laba. 

 

Kata kunci: ukuran KAP, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, koefisien 

respon laba. 

 

PENDAHULUAN 

Laporan keuangan disusun sebagai upaya untuk memberikan informasi 

keuangan bagi pihak yang berkepentingan guna pengambilan keputusan ekonomi. 

Salah satu indikator yang masih digunakan sampai sekarang adalah laba yang 

diperoleh. Laba perusahaan akan dapat mempengaruhi keputusan investor dalam 

sell-buy decision saham yang diterbitkan perusahaan. Investor dituntut untuk 

mempertimbangkan faktor yang lain sehingga dapat memperkirakan return yang 

akan diperoleh kelak. Salah satu analisis yang dapat dilakukan adalah dengan 

menggunakan Earnings Response Coefficient (ERC)/Koefisien Respon Laba yang 

dapat mengukur kandungan informasi dalam laba. koefisien respon laba 

menunjukkan reaksi pasar terhadap informasi laba yang dilaporkan perusahaan yang 

dapat diamati dari pergerakan harga saham disekitar tanggal publikasi laporan 

keuangan. Nilai ERC akan lebih tinggi jika laba perusahaan lebih persisten di masa 

depan dan mempunyai kualitas laba yang baik. Investor akan mengestimasi laba 

sekarang untuk memprediksi laba dan return saham dimasa datang, maka future 

return ini akan lebih beresiko jika reaksi investor terhadap unexpected earnings 
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perusahaan semakin rendah. Reaksi pasar juga dipengaruhi oleh kualitas laba yang 

dilaporkan. Kualitas laba ini tidak berkaitan dengan tinggi/rendahnya laba yang 

dilaporkan perusahaan, melainkan meliputi understatement dan overstatement dari 

laba bersih, stabilitas komponen dalam laporan laba rugi, realisasi risiko aset, 

pemeliharaan atas modal, dan kemampuan laba menjadi prediktor dimasa datang 

(Diantimala, 2008). 

Penelitian Mulyani, et al (2007) menyatakan bahwa informasi yang 

terkandung dalam laba sangat penting untuk dianalisis. Statement of Financial 

Accounting Concept (SAFC) no. 1 menerangkan bahwa selain sebagai alat untuk 

menilai kinerja manajemen, laba juga digunakan untuk mengestimasi kemampuan 

laba yang representatif, serta menaksir risiko dalam investasi atau kredit. Sejak 

beberapa dekade hubungan antara reaksi pasar dengan variabel-variabel akuntansi 

telah menjadi topik menarik bagi peneliti serta bagi investor dan manajer perusahaan.   

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan ukuran KAP, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap koefisien respon laba. Berbagai 

faktor tersebut berpengaruh besar terhadap suatu perusahaan. Perusahaan yang 

mampu memiliki total aset yang besar, akan lebih cepat direspon oleh pasar daripada 

perusahaan dengan total aset kecil. Perusahaan harus mempunyai kemampuan untuk 

menghasilkan laba yang baik agar bisnis tetap dapat berjalan dengan semestinya. 

Perusahaan yang go public diharuskan untuk menyampaikan pendapat auditor 

independen tentang kewajaran laporan keuangannya, sehingga dapat menjadi acuan 

bagi investor. Perusahaan juga harus mampu mengelola total hutangnya, ketika ingin 

mendapatkan tambahan modal dari para investor. 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pengaruh Ukuran KAP terhadap Koefisien Respon Laba 

Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan 

kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian 

antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan 

hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi tersebut mengandung arti 
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yang sangat luas dan berlaku untuk segala macam jenis pengauditan yang memiliki 

tujuan berbeda (Jusup, 2001:15). 

Ukuran KAP menunjukkan kualitas audit yang diberikan, dikarenakan 

perbedaan sumber daya dan teknologi yang dipakai. Menurut penelitian Riyatno 

(2007), ukuran KAP berpengaruh terhadap koefisien respon laba, yang mana hal ini 

juga didukung oleh penelitian Febiani (2012). Namun hasil berbeda diterangkan oleh 

Mulyani, et al (2007) yang menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh 

terhadap koefisien respon laba. Tingkat signifikansi ukuran KAP menunjukkan 

bahwa perusahaan yang diaudit KAP big four menyampaikan informasi laba dengan 

lebih baik dibanding perusahaan yang diaudit KAP non big four. Oleh karena itu, 

hipotesis yang  dikemukakan adalah: 

H1: Ukuran KAP (auditor) berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Koefisien Respon Laba 

Menurut penelitian Indra, et al (2011), ukuran perusahaan merupakan variabel 

yang mengukur seberapa besar atau kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan juga 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian, sehingga 

investor yang bersikap hati-hati (risk averse) cenderung memperhitungkan besar 

kecilnya perusahaan saat menanamkan dananya dalam bentuk saham.  

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang diukur 

dengan total aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, dan 

sebagainya. Penelitian Diantimala (2008) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap koefisien respon laba, hasil ini sejalan dengan penelitian 

Kusumawardhani dan Nugroho (2010), Mulyani, et al (2007), serta Naimah dan 

Utama (2006). Tetapi, hasil berbeda disampaikan Indra, et al (2011) serta Arfan dan 

Antasari (2008) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba. Hasil signifikansi ukuran perusahaan menunjukkan bahwa 

perusahaan besar memiliki perbedaan respon pasar jika dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Oleh karenanya dapat dirumuskan hipotesis: 

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 
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Pengaruh Profitabilitas terhadap Koefisien Respon Laba 

Menurut Hanafi (2004: 42-43) rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat 

penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Ada tiga rasio yang sering digunakan 

yaitu: profit margin, return on asset (ROA), dan return on equity (ROE). 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan pada periode tertentu. Menurut penelitian Kusumawardhani dan 

Nugroho (2010), profitabilitas berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Hasil ini 

didukung oleh penelitian Naimah dan Utama (2006) yang mengungkapkan simpulan 

yang sama. Namun hasil berbeda diungkapkan oleh Arfan dan Antasari (2008) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Tingkat signifikansi dari profitabilitas menunjukkan bahwa perusahaan dengan 

kemampuan menghasilkan keuntungan yang tinggi akan menarik minat investor 

untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, hipotesis yang dikemukakan adalah: 

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Pengaruh Leverage terhadap Koefisien Respon Laba 

Menurut penelitian Indra, et al (2011) perusahaan yang tingkat leverage-nya 

tinggi berarti memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan modal. Dengan 

demikian jika terjadi peningkatan laba, maka yang diuntungkan adalah debtholders, 

sehingga semakin baik kondisi laba perusahaan, maka semakin negatif respon 

pemegang saham, karena pemegang saham beranggapan bahwa laba tersebut hanya 

menguntungkan kreditur. Jika perusahaan mempunyai hutang yang besar 

menunjukkan kualitas perusahaan serta prospek yang kurang baik kedepannya.  

Leverage merupakan kemampuan perusahaan membayar hutangnya dengan 

jaminan aset yang dimiliki. Penelitian Diantimala (2008) menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Penelitian tersebut didukung 

penelitian Mulyani, et al (2007). Namun hasil berbeda diungkapkan oleh Indra, et al 

(2011) yang bersimpulan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap koefisien 

respon laba. Tingkat signifikansi dari leverage menunjukkan bahwa investor akan 

berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena faktor ketidakpastian. Oleh karena 

itu, hipotesis yang dikemukakan adalah: 

H4: Leverage berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 
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METODE PENELITIAN 

Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010 hingga 2012. Dalam 

penelitian ini data yang diperlukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 

ini digunakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek atau persyaratan, sehingga 

akan mendapatkan sampel yang memenuhi syarat yang diinginkan. Adapun syarat 

pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012.  

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

berturut-turut  selama tahun 2010-2012. 

3. Laporan keuangan yang disajikan harus menggunakan mata uang rupiah selama 

tahun 2010-2012. 

4. Perusahaan sampel harus memiliki laba dan total ekuitas positif secara berturut-

turut selama tahun 2010-2012. 

5. Perusahaan sampel tersebut harus mempunyai kelengkapan data yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

Jenis dan Sumber Data 

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

diperoleh peneliti dari laporan keuangan publikasi perusahaan, dan data harga saham 

perusahaan. Data diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan yahoo 

finance dari tahun 2010 hingga 2012. 

 

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

1. Ukuran KAP (KAP) 

Ukuran KAP merupakan suatu indikator untuk menunjukkan seberapa 

besar/kecil kantor akuntan publik (yang berafiliasi dengan KAP the big four). 

Semakin besar KAP, maka semakin bagus kualitas audit yang diberikan dilihat dari 

sisi sumber daya manusia, teknologi, dan hasil yang diperoleh. Instrumen ukuran 

KAP diukur menggunakan variabel dummy, 1 untuk yang berafiliasi dan 0 untuk 

yang tidak berafiliasi. Kelompok KAP the big four yaitu: 
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1) KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Tanudiredja, 

Wibisana, dan Rekan. 

2) KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP 

Sidharta-Sidharta dan Widjaja. 

3) KAP Ernts dan Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono, Suherman, 

dan Surja. 

4) KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Osman Bing 

Satrio. 

 

2. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Ukuran perusahaan adalah suatu indikator untuk menentukan besar/kecilnya 

perusahaan sampel. Salah satu acuan yang digunakan adalah dengan melihat total 

aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar diduga telah 

mencapai suatu tingkat kemapanan dalam berbisnis. 

Instrumen ukuran perusahaan diukur dengan log total aset yang rumusnya adalah: 

  

Keterangan: 

SIZEit : ukuran perusahaan i pada periode (tahun) t 

TAit   : total aset perusahaan i pada periode (tahun) t 

 

3. Profitabilitas (PROFIT) 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada 

periode mendatang. Profitabilitas perusahaan menunjukkan keefektivan 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang selanjutnya dapat mempengaruhi 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

Instrumen profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio Return On Equity 

(ROE). Pengukuran ini dilakukan dengan membagi laba bersih perusahaan dengan 

total ekuitas, atau dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

SIZEit = Log TAit 

   Net income 

ROE =  

    Equity  
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4. Leverage (LEV) 

Variabel ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi pokok utang 

ditambah bunga sebelum jatuh tempo. Instrumen leverage diukur dengan 

membagi total utang terhadap total asetnya, rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Lit = leverage perusahaan i pada tahun t 

Tuit = total hutang perusahaan i pada tahun t 

Tait = total aset perusahaan i pada tahun t 

 

5. Koefisien Respon Laba (ERC) 

ERC diperoleh dari hasil regresi antara proksi harga saham dan laba 

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

menggunakan UE. Ada beberapa tahap dalam menghitung nilai ERC, yaitu: 

a. Tahap pertama 

Tahap pertama yaitu mencari return saham harian dan return pasar harian. Rumus 

untuk menghitung return saham harian yaitu:  

 

 

Keterangan: 

Rit = return saham perusahaan i pada hari t 

Pit = harga penutupan saham i pada hari t  

Pit-1 = harga penutupan saham i pada hari t-1 

Rumus untuk menghitung return pasar harian yaitu: 

 

 

Keterangan: 

Rmt  = return pasar harian 

IHSGt  = indeks harga saham gabungan pada hari t  

 IHSGt-1 = indeks harga saham gabungan pada hari t-1 

 

   Tuit 

Lit    =  

    Tait  

 (Pit – Pit-1) 

Rit  =  

      Pit-1 

 (IHSGt  – IHSGt-1) 

Rmt  =  

         IHSGt-1 
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b. Tahap kedua 

Tahap kedua dilakukan dengan menghitung abnormal return yang menggunakan 

model sesuaian pasar (market adjusted model) dengan rumus:  

  

Keterangan: 

ARi,t = abnormal return perusahaan i pada periode ke-t 

Ri,t = return perusahaan pada periode ke-t 

Rm,t = return pasar pada periode ke-t 

c. Tahap ketiga 

Tahap ketiga adalah menghitung variabel Cumulative Abnormal Return (CAR) 

yang rumusnya adalah:  

 

Keterangan: 

CARi(-3,+3) = abnormal return kumulatif perusahaan i selama periode 

pengamatan kurang lebih tiga hari dari tanggal publikasi laporan 

keuangan (tiga hari sebelum, satu hari tanggal publikasi, dan tiga 

hari setelah tanggal publikasi laporan keuangan) 

  ARit = abnormal return perusahaan i pada hari t 

d. Tahap keempat 

Tahap keempat yaitu Unexpected Earnings (UE) dengan model random walk. UE 

dapat diartikan sebagai selisih laba akuntansi yang diharapkan oleh pasar. Adapun 

rumus untuk mencari UE adalah: 

 

 

Keterangan: 

UEit = Unexpected Earnings perusahaan i pada periode t 

EPSit = earnings per share perusahaan i pada periode t 

EPSit-1 = earnings per share perusahaan i pada periode t-1 

Pit-1 = harga saham perusahaan i pada periode t-1 

e. Tahap kelima 

Tahap kelima dilakukan untuk menghitung koefisien respon laba. Koefisien 

respon laba dicari dari hasil regresi antara proksi harga saham dan laba akuntansi. 

ARi,t = Ri,t – Rm,t 

CARi(-3,+3) =  𝐴𝑅+3
−3 it 

    (EPSit  – EPSit-1) 

UEit  =  

         Pit-1 
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Besarnya koefisien respon laba dihitung dengan persamaan regresi atas data tiap 

perusahaan, yaitu:  

 

Keterangan: 

CARit = cumulative abnormal return perusahaan I pada periode t 

UEi,t = laba yang tidak diekspektasi perusahaan I pada periode t 

β0 = konstanta 

β1 = koefisien laba kejutan, adalah ERC 

e = error term 

 

Model Regresi  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier 

berganda. Variabel independennya adalah ukuran KAP, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage, sedangkan variabel dependennya adalah koefisien respon 

laba. Adapun persamaan regresinya yaitu: 

 

Keterangan:  

ERC = Earning Response Coefficient α = Konstanta 

KAP = Ukuran KAP β = Koefisien arah regresi 

SIZE = Ukuran perusahaan e = error terms 

PROFIT = Profitabilitas 

LEV = Leverage 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel  N  Minimum  Maksimum  Mean  Std. Deviasi 

KAP 166 0 1 0,48 0,501 

SIZE 166 4,89320 8,26070 6,1889645 0,64382754 

PROFIT 166 0,00290 1,37460 0,2158117 0,20335726 

LEV 166 0,09767 0,88274 0,4356498 0,17979796 

ERC 166 -6,48177 4,30155 -0,2579873 1,79021560 

Sumber: Hasil olah data, 2014 

CARit = β0 + β1 UEi,t + e 

ERC = α + β1 KAP + β2 SIZE + β3 PROFIT + β4 LEV + e 
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Menurut hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah sampel 

yang digunakan berjumlah 166. Ukuran KAP mempunyai nilai minimum 0, nilai 

maksimum 1, dan rata-ratanya (mean) 0,48. Ukuran perusahaan (SIZE) mempunyai 

nilai minimum sebesar 4,89320, nilai maksimum 8,26070, dan rata-rata (mean) 

sebesar 6,1889645. Profitabilitas (PROFIT) memiliki nilai minimum sebesar 

0,00290, nilai maksimum 1,37460, dan rata-ratanya sebesar 0,2158117. Leverage 

(LEV) didapatkan nilai minimum sebesar 0,09767, nilai maksimum 0,88274, serta 

rata-ratanya 0,4356498. Koefisien respon laba (ERC) diperoleh nilai minimum 

sebesar -6,48177, nilai maksimum 4,30155, serta rata-rata sebesar -0,2579873. 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas 

Variabel 
Nilai 

K-S 

Asymp. Sig (2-

tailed) 
Keterangan 

Unstandardized 

Residual 
0,795 0,552 

Data terdistribusi 

normal 

Sumber: Hasil olah data, 2014 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampel memiliki nilai signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,552. Jika dibandingkan dengan 0,05, maka data ini 

telah terdistribusi normal dikarenakan nilai hitungnya telah lebih besar dari tarif 

signifikansinya (0,552 > 0,05). Data telah terdistribusi normal. 

 

2. Hasil Uji Multikolonieritas 

Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel  Tolerance  VIF Simpulan  

Ukuran KAP/KAP 0,706 1,416 
Tidak terjadi masalah 

multikolonieritas 

Ukuran perusahaan/SIZE 0,710 1,408 
Tidak terjadi masalah 

multikolonieritas 

Profitabilitas/PROFIT 0,910 1,099 
Tidak terjadi masalah 

multikolonieritas 

Leverage/LEV 0,884 1,131 
Tidak terjadi masalah 

multikolonieritas 

Sumber: Hasil olah data, 2014 
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Berdasarkan hasil pengujian tersebut terlihat bahwa keempat variabel 

mempunyai nilai tolerance diatas 0,1 (tolerance value > 0,1). Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai KAP yaitu 0,706 > 0,1; nilai SIZE yaitu 0,710 > 0,1; nilai PROFIT 

sebesar 0,910 > 0,1; dan LEV senilai 0,884 > 0,1. Keempat variabel juga mempunyai 

nilai VIF dibawah 10 (VIF ≤ 10). KAP bernilai 1,416; SIZE bernilai 1,408; PROFIT 

mempunyai nilai VIF 1,099; dan LEV sebesar 1,131, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel juga terbukti bebas multikolonieritas, maka tidak terjadi 

hubungan antar variabel independen. 

 

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel  thitung ttabel Sign Kriteria  Simpulan  

Ukuran 

KAP/KAP 
1,771 1,975 0,078 P > 0,05 

bebas 

heteroskedastisitas 

Ukuran 

perusahaan/SIZE 
1,692 1,975 0,093 P > 0,05 

bebas 

heteroskedastisitas 

Profitabilitas/ 

PROFIT 
1,085 1,975 0,280 P > 0,05 

bebas 

heteroskedastisitas 

Leverage/LEV -0,789 1,975 0,431 P > 0,05 
bebas 

heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil olah data, 2014 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil bahwa semua thitung < ttabel yaitu: 

KAP 1,771 < 1,975; SIZE 1,692 < 1,975; PROFIT 1,085 < 1,975; dan LEV -0,789 < 

1,975. Hasil lain yang dapat diperoleh adalah semua variabel mempunyai nilai 

signifikansi > 0,05 yaitu: KAP 0,078 > 0,05; SIZE 0,093 > 0,05; PROFIT 0,280 > 

0,05; dan LEV 0,431 > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas.  

 

4. Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

0,418 0,175 0,154 1,64617486 1,964 

Sumber: Hasil olah data, 2014 
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Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai DW 1,964, selanjutnya nilai ini 

harus dibandingkan dengan nilai tabel dU. Nilai tabel dU didapat nilai 1,810, maka 

dapat kita proses untuk mengetahui hasilnya dengan cara perbandingan sesuai 

persamaannya (dU < DW < 4-dU), sehingga didapatkan hasil 1,810 < 1,964 < 2,19, 

maka nilai DW berada tepat diantara dU dan 4-dU. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel  Coefficient  Beta  thitung P 

(Constant) 2,280  1,697 0,092 

Ukuran KAP/KAP -0,605 -0,169 -1,988 0,049 

Ukuran perusahaan/SIZE -0,266 -0,096 -1,128 0,261 

Profitabilitas/PROFIT -2,570 -0,292 -3,891 0,000 

Leverage/LEV -0,108 -0,011 -0,142 0,887 

Adj R
2 

0,154    

Fhitung 8,535    

Sumber: Hasil olah data, 2014 

Nilai konstanta untuk persamaan regresi sebesar 2,280 dengan parameter 

positif. Hal ini menandakan jika variabel ukuran KAP, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage diasumsikan konstan/tidak berubah, maka besarnya 

koefisien respon laba akan naik sebesar 2,280. Koefisien ukuran KAP menunjukkan 

nilai negatif sebesar 0,605. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan satu 

satuan ukuran KAP, maka akan menurunkan nilai koefisien respon laba sebesar 

0,605 satuan, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Besarnya nilai koefisien 

ukuran perusahaan menunjukkan nilai negatif sebesar 0,266. Hal ini berarti setiap 

terjadi kenaikan satu satuan ukuran perusahaan, maka akan menurunkan nilai 

koefisien respon laba sebesar 0,266 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. 

Besarnya nilai koefisien profitabilitas menunjukkan nilai negatif senilai 2,570. Hal 

ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan profitabilitas, 

maka akan menurunkan nilai koefisien respon laba sebesar 2,570 satuan, dengan 

asumsi variabel lain konstan. Besarnya nilai koefisien leverage menunjukkan nilai 

negatif sebesar 0,108. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan 
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leverage, maka akan menurunkan nilai koefisien respon laba sebesar 0,108 satuan, 

dengan asumsi variabel yang lain konstan. 

 

PENGUJIAN HIPOTESIS 

1. Uji F 

Diperoleh nilai Fhitung sebesar 8,535 lebih besar dari Ftabel yaitu 2,428 (8,535 > 

2,428), dan juga diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model 

regresi telah fit, sehingga secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 

2. Uji t 

Ukuran KAP mempunyai thitung -1,988 lebih kecil dari ttabel sebesar -1,975 (-

1,988 < -1,975) dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,049 lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05 (0,049 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ukuran 

KAP berpengaruh secara statistik signifikan terhadap koefisien respon laba, sehingga 

H1 diterima. Ukuran perusahaan mempunyai thitung  -1,128 lebih besar dari ttabel 

sebesar -1,975 (-1,988 > -1,975) dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,261 lebih 

besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,261 > 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba, 

sehingga H2 ditolak.  

Profitabilitas mempunyai thitung -3,891 lebih kecil dari ttabel sebesar -1,975 (-

3,891 < -1,975) dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ukuran 

KAP berpengaruh secara statistik signifikan terhadap koefisien respon laba, sehingga 

H3 diterima. Leverage mempunyai thitung  -0,142 lebih besar dari ttabel sebesar -1,975 (-

0,142 > -1,975) dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,887 lebih besar dari taraf 

signifikansi 0,05 (0,887 > 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa leverage 

tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba, sehingga H4 ditolak. 
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3. Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dari hasil pengujian didapat nilai koefisien determinasi (Adj R
2
) sebesar 

0,154. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa ukuran KAP, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage memberikan kontribusi sebesar 15,4% terhadap koefisien 

respon laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2010-2012, sedangkan sisanya 84,6% dipengaruhi oleh faktor yang lain di luar model 

penelitian. 

 

PEMBAHASAN  

1. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Koefisien Respon Laba 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ukuran KAP memberikan 

hasil mempunyai pengaruh secara statistik signifikan terhadap koefisien respon laba. 

Investor akan merespon laporan keuangan yang yang diaudit oleh KAP yang 

berafiliasi dengan KAP big four. Hal ini dikarenakan laporan keuangan tersebut lebih 

akurat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laba yang diumumkan perusahaan 

menunjukkan laba yang berkualitas, yang mana hal ini ditunjukkan dengan pendapat 

wajar yang diberikan auditor dalam laporan auditor independen. 

Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan, dan konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2007) dan Febiani (2012). 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Koefisien Respon Laba 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan 

yang dibuat investor tidak berdasarkan besar/kecilnya perusahaan tersebut. Investor 

akan membuat keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan berbagai macam 

faktor. Perusahaan besar/kecil tidak menjadi masalah bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi, karena investor akan sangat memikirkan return 

dan risiko yang akan diperoleh kelak. 

Hasil ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan, tetapi konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indra, et al (2011) serta Arfan dan Ira (2008). 

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Koefisien Respon Laba 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa profitabilitas mempunyai 

pengaruh secara statistik signifikan terhadap koefisien respon laba. Tujuan utama 
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investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh return yang besar, atas dasar 

ini investor akan mencari perusahaan yang memberikan pengembalian investasi yang 

besar. Keuntungan atas kenaikan saham yang dimiliki menjadi harapan investor di 

masa mendatang 

Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan, dan konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Naimah dan Utama (2006) serta Kusumawardhani 

dan Nugroho (2010). 

4. Pengaruh Leverage terhadap Koefisien Respon Laba 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan hasil bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

yang mempunyai utang yang lebih besar tidak direspon pasar/bahkan tidak diminati 

oleh investor. Investor akan berkonsentrasi terhadap perusahaan yang memberikan 

return yang besar, daripada kemampuan membayar kewajiban. Tingginya rasio 

leverage ini akan sangat bermanfaat bagi kreditor dalam pengambilan keputusan 

pemberian kredit, karena dana mereka dijamin oleh  aset perusahaan. 

Hasil ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan, tetapi konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indra, et al (2011). 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan 

bahwa ukuran KAP dan profitabilitas berpengaruh secara statistik signifikan terhadap 

koefisien respon laba, sedangkan ukuran perusahaan dan leverage tidak berpengaruh 

terhadap koefisien respon laba.  

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah (1) 

Penelitian ini hanya menggunakan kelompok industri manufaktur saja, sehingga 

tidak dapat digeneralisasi untuk jenis industri lain, (2) Periode tahun data dalam 

penelitian ini hanya tiga tahun saja, sehingga hasil yang diperoleh tidak konsisten 

dengan hasil penelitian sebelumnya, (3) Variabel independen hanya terbatas terhadap 

ukuran KAP, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage, sehingga kurang 

komprehensif untuk menduga variabel yang berpengaruh terhadap variabel 
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dependen, (4) Variabel koefisien respon laba menghasilkan banyak nilai negatif dan 

dipakai dalam penelitian, sehingga membuat hasil kurang konsisten dengan 

penelitian terdahulu. 

 

SARAN 

Berdasarkan keterbatasan masalah yang telah diungkapkan, maka penulis 

dapat menyarankan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: (1) Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh industri yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, (2) Untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil periode tahun data 

yang lebih panjang, (3) Pada penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel 

independen, diharapkan selanjutnya dapat ditambah variabel lain seperti: beta, 

persistensi laba, dan kesempatan bertumbuh, (4) Untuk penelitian selanjutnya dapat 

memakai nilai koefisien respon laba yang bernilai positif saja. 
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