
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara formal pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument 

keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik 

dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah, public authotities, maupun perusahaan swasta. Dengan demikian 

pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan 

(financial market). Dalam financial market, diperdagangkan semua bentuk 

hutang dan modal sendiri, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang, 

baik negotiable ataupun tidak. Pasar modal memiliki peran penting bagi 

perekonomian suatu Negara. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya dua fungsi 

penting dimiliki oleh pasar modal, yaitu; fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. 

Dalam melaksanakan fungsi ekonominya pasar modal menyediakan fasilitas 

untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan menginvestasikan 

kelebihan dana yang mereka miliki, lenders mengharapkan akan memperoleh 

imbalan dari penyerahan dana tersebut. Dari sisi borrowers tersedianya dana 

dari pihak luar memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa harus 

menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan. Dalam proses ini 

diharapkan akan terjadi peningkatan produksi, sehingga akhirnya secara 

keseluruhan akan terjadi peningkatan kemakmuran. Sedangkan untuk fungsi 

keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh para 
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borrowers dan para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung 

dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. Ada 

beberapa daya tarik pasar modal. Pertama, diharapkan pasar modal ini akan 

bisa menjadi alternatif penghimpunan dana selain sistem perbankan. Kedua, 

pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan 

investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. (Hunan, 1996: 3-4). 

Pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar modal yang harga 

sekuritas-sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. Tetapi 

apa yang dimaksud dengan informasi yang relevan? Bukankah banyak sekali 

informasi yang dianggap relevan dan mungkin mempengaruhi harga sekuritas? 

Untuk itu informasi-informasi tersebut diklasifikasikan menjadi tiga tipe. Yang 

pertama adalah informasi dalam bentuk perubahan harga di waktu yang lalu. 

Kedua, informasi yang tersedia kepada publik. Akhirnya, informasi yang 

tersedia baik kepada publik maupun tidak. Ada tiga tingkatan untuk 

menyatakan efisiensi pasar modal. Pertama adalah keadaan di mana harga-

harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu 

yang lalu. Tingkat efisiensi kedua adalah keadaan di mana harga-harga bukan 

hanya mencerminkan harga-harga di waktu yang lalu, tetapi semua informasi 

dipublikasikan. Akhinya bentuk ketiga adalah bentuk efisiensi yang kuat di 

mana harga tidak hanya mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, 

tetapi juga informasi yang bisa diperoleh dari analisa fundamental tentang 

perusahaan dan perekonomian. (Hunan, 1996: 251-252).  
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Investor merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dengan 

laporan keuangan perusahaan dimana mereka menanamkan modalnya, yaitu 

untuk mengetahui prospek keuntungan dan perkembangan perusahaan di masa 

yang akan datang, jaminan investasi mereka, juga kondisi jangka pendek 

perusahaan tersebut. Selain itu, para pelaku pasar biasanya mendasarkan 

keputusan ekonominya berdasarkan informasi dari laporan keuangan. Reaksi 

pasar merupakan keputusan ekonomi yang dibuat oleh pasar berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari laporan keuangan umumnya tercermin dalam 

tindakan pelaku pasar. Reaksi pasar dipicu oleh berbagai hal yang salah 

satunya adalah pengumuman laba. Informasi mengenai laba dan komponennya 

menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan, begitu pula dengan investor yang melakukan penilaian perusahaan 

sebelum melakukan investasinya, karena laba merupakan salah satu parameter 

kinerja perusahaan. (Setyaningtyas, 2009) 

Reaksi pasar ditujukkan dengan adanya perubahan harga pasar (return 

saham) perusahaan tertentu yang cukup mencolok pada saat pengumuman laba. 

Yang dimaksud mencolok adalah terdapat perbedaan yang cukup besar retrun 

yang terjadi (actual retrun) dengan retrun harapan (expected retrun).  Dengan 

kata lain, terjadi retrun kejutan atau abnormal (unexpected atau abnormal 

retrun) pada saat pengumuman laba. (Suwardjono, 2012: 491) 

Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan 

adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, 

ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan 
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adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan 

nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan akhir pun disajikan 

dalam nilai uang. Transaksi yang tidak dapat dicatat dengan nilai uang, tidak 

akan terlihat dalam laporan keuangan. Karena, hal-hal yang belum terjadi dan 

masih berupa potensi, tidak tercatat dalam laporan keuangan. Dengan 

demikian, laporan keuangan merupakan informasi historis. Tetapi, guna 

melengkapi analisis untuk proyeksi masa depan perusahaan, informasi 

kualitatif dan informasi-informasi lain yang sejenis perlu ditambahkan. (Sawir, 

2005: 2) 

Laporan keuangan yang diterbitkan suatu perusahaan harus dapat 

mengungkapkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga bermanfaat 

bagi masyarakat umum. Informasi yang bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan haruslah informasi yang mempunyai relevansi. Salah satu indikator 

bahwa suatu informasi akuntansi relevan adalah adanya reaksi pemodal pada 

saat diumumkannya suatu informasi yang dapat diamati dari adanya 

pergerakan harga saham. (Naimah Dan Sidharta U., 2006) 

Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi 

keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan 

laba (earning per share). (Ghozali dan Chariri, 2007: 349). Pelaporan 

keuangan berkepentingan dengan informasi tentang kemampuan atau daya 

melaba suatu kesatuan usaha dengan sumber daya (asset) yang dikuasainya 

dalam suatu perioda. Daya melaba merupakan informasi semantik yang 

diharapkan dibawa oleh informasi akuntansi melalui statemen keuangan yaitu 
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objek, ukuran, dan hubungan. Daya melaba akan mempunyai makna kalau laba 

dikaitkan dengan perioda dan sumber daya yang digunakan. Laba dapat 

diinterpretasi sebagai pengukur koefisienan bila dihubungkan dengan tingkat 

investasi karena efisien secara konseptual merupakan suatu hubungan atau 

indeks. Secara umum, efisiensi adalah kemampuan menciptakan keluaran 

tertinggi dengan sumber daya tertentu sebagai masukan. Bila keluaran atau 

sasaran tertentu telah ditentukan, efisiensi adalah kemampuan mencapai 

keluaran tersebut dengan sumber daya terendah yang dimungkinkan. Dalam 

akuntansi, laba dimaknai dan diinterpretasi sebagai pengukur efisiensi oleh 

investor dalam bentuk kembalian atas investasi (Retrun On Investment atau 

ROI). Bagi manajemen, efisiensi dapat diinterpretasi sebagai pengukur 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk kembalian atas asset (Retrun 

On Assets atau ROA). Bagi kreditor, efisiensi dapat ditunjukkan dengan tingkat 

bunga (Retrun On Loan atau ROL). (Suwardjono, 2012: 459) 

Salah satu informasi akuntansi yang sampai saat ini masih merupakan 

perhatian utama bagi investor adalah laba akuntansi. (Arfan dan Ira A., 2008). 

Laba akuntansi (accounting income) secara operasional didefinisikan sebagai 

perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dari transaksi yang terjadi 

selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. 

Dilihat dari struktur akuntansi konvensional, konsep laba akuntansi dapat 

diterima karena objektivitas pengukurannya. Disamping itu, laba akuntansi 

dapat menjadi ukuran prestasi perusahaan, yang dapat digunakan investor dan 
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kreditor untuk memprediksi aliran kas. Laba akuntansi memiliki beberapa 

keunggulan yaitu, 

Pertama, laba akuntansi teruji dalam sejarah dimana pemakai laporan 

keuangan masih percaya bahwa laba akuntansi masih bermanfaat untuk 

membantu pengambilan keputusan ekonomi. Mautz (1973) berpendapat bahwa 

apabila selama ini pihak pembuat keputusan manajemen dan investasi tidak 

menemukan manfaat dari laporan keuangan berbasis cost historis, sudah pasti 

perubahan akuntansi telah dilakukan beberapa tahun yang lalu. 

Kedua, laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara obyektif dapat 

diuji kebenarannya, karena didasarkan pada transaksi fakta aktual, yang 

didukung bukti obyektif. Pada dasarnya akuntansi digunakan untuk 

melaporkan “fakta” bukan melaporkan nilai. Hal ini didukung oleh Kohler 

(1963) yang mengatakan bahwa akuntansi bukanlah media untuk”mengukur 

nilai terkini”, “perubahan nilai” atau nilai dari aktiva/kelompok aktiva. 

Ketiga, atas dasar prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba 

akuntansi memenuhi kriteria konservatisme. Artinya, akuntansi tidak mengakui 

perubahan nilai tetap hanya mengakui untung yang direalisaskan. 

Keempat, laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan 

pengendalian terutama pertanggungjawaban manajemen. Bukti obyektif yang 

melandasi cost historis merupakan sarana untuk mendukung pertanggung 

jawaban. ( Ghozali dan Chariri, 2007: 347-348) 

Penelitian ini berfokus pada pengujian koefisien yang berhubungan 

dengan informasi laba akuntansi. Koefisien ini mengukur respon harga saham 
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terhadap informasi yang terkandung dalam laba akuntansi. Penelitian-

penelitian yang menguji koefisien laba atau Earning Response Coefficient 

(ERC) menemukan bahwa ERC bervariasi secara cross-section. Variasi 

tersebut dapat dijelaskan oleh beberapa faktor seperti ukuran perusahaan, 

pertumbuhan, dan profitabilitas perusahaan. (Naimah dan Siddharta U., 2006). 

Koefisien Respon Laba (Earning Response Coefficient) menurut Cho dan Jung 

(1991) adalah koefisien respon laba didefinisikan sebagai efek setiap dolar 

unexpected earning terhadap return saham, dan biasanya diukur dengan slope 

koefisien dalam regresi abnormal retrun saham dan unexpected earning. 

Penelitian mengenai koefisien respon laba berkembang cepat dan 

menarik untuk diamati karena koefisien respon laba berguna dalam analisis 

fundamental oleh investor dalam model penilaian untuk menentukan reaksi 

pasar atas informasi laba suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui 

kemungkinan besar kecilnya respon harga saham atas informasi laba 

perusahaan tersebut. (Erkasi, 2009). Koefisien respon laba sering dijadikan 

objek penelitian, terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Sejumlah penelitian yang melakukan analisis terhadap koefisien respon laba di 

antaranya adalah: Penelitian Arfan dan Ira A., 2008 yang berjudul ”Pengaruh 

Ukuran, Pertumbuhan, dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Keofisien 

Respon Laba Pada Emiten Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta”, yang 

menggunakan ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas 

perusahaan sebagai variabel dependen, menyatakan bahwa Ukuran, 

Pertumbuhan, dan Profitabilitas Perusahaan secara simultan mempunyai 
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pengaruh yang signifikan terhadap Koefisien Respon Laba pada Emiten 

Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, Sedangkan secara parsial hanya 

Pertumbuhan Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Koefisien Respon Laba, sedangkan Ukuran dan Profitabilitas perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Koefisien Repon Laba pada 

Emiten Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. 

Penelitian Erkasi (2009) dengan penelitiannya mengenai Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koefisien Respon Laba Pada Saham-

Saham Syariah (Studi Empiris Pada Daftar Efek Syariah BEI), penelitian ini 

menggunakan Presistensi laba, pertumbuhan laba, besaran perusahaan, risiko 

beta dan leverage sebagai variabel independen. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa Presistensi laba berpengaruhi terhadap koefisien respon 

laba, pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap Koefisien Respon Laba, 

Default risk berpengaruh signifikan negatif terhadap Koefisien Respon Laba. 

Serta memiliki arah negatif. Hal ini dikarenakan rentang waktu yang digunakan 

dalam penelitian adalah dalam jangka pendek dan merupakan fungsi balik dari 

Koefisien Respon Laba, Risiko beta berpengaruh signifikan negatif terhadap 

Koefisien Respon Laba, Besaran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

Koefisien Respon Laba, Sedangkan hasil pengujian secara simultan 

menunjukkan bahwa presistensi laba, pertumbuhan laba, besaran perusahaan, 

risiko beta dan default risk secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Koefisien Reapon Laba dengan nilai sig. lebih kecil dari 0,05 atau sebesar 

0,000. Adapun besarnya adjusted R square menunjukkan bahwa Koefisien 
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Respon Laba dipengaruhi presistensi laba, pertumbuhan laba, leverage, risiko 

beta dan besaran perusahaan sebesar 59% sedangkan sisanya 41% dipengaruhi 

oleh faktor atau variabel lain yang tidak diujikan dalam penelitian ini. 

Penelitian Setyaningtyas (2009) yang berjudul Pengaruh 

Konservatisme Laporan Keuangan Dan Siklus Hidup Perusahaan  Terhadap 

Koefisien Respon Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEJ periode 

2002-2006) menyatakan pengujian profitabilitas sebagai variabel kontrol 

menghasilkan hubungan positif dan signifikan terhadap Koefisien Respon 

Laba. Dalam penelitian Indra, et al. (2011) yang berjudul Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Earning Respons Coefficient (ERC) Studi Pada 

Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI menyatakan 

secara empiris terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

faktor meliputi leverage, beta, market to book value ratio, serta from size 

terhadap kualitas laba secara bersama-sama pada perusahaan property yang 

listing di BEI pada tahun 2004-2008.  

Penelitian Diantimala yang berjudul Pengaruh Akuntansi Konservatif, 

Ukuran Perusahaan dan Default Risk Terhadap Koefisien Respon Laba (ERC), 

menyimpulkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa akuntansi 

konservatif berpengaruh negatif signifikan terhadap Koefisien Respon Laba. 

Untuk variabel kedua yaitu ukuran perusahaan, diperoleh hasil bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Koefisien Respon Laba. 

Hasil uji t untuk variabel default risk, menyatakan bahwa default risk 

mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Koefisien Respon Laba. 
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Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penulis mencoba 

menganalisis pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Profitabilitas Perusahaan 

terhadap Koefisien Respon Laba. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan 

menganalisis apakah Ukuran, Pertumbuhan, dan Profitabilitas Perusahaan  

berpengaruh terhadap Koefisien Respon Laba. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian Arfan dan Ira A. (2008), Naimah dan Siddharta U. (2006) dan 

Setyaningtyas (2009). Namun pada penelitian ini terdapat perbedaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Arfan dan Ira A. (2008) adalah bahwa penelitian ini menggunakan data seluruh 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2009-2011, sedangkan Arfan dan Ira A. (2008) menggunakan data pada Emiten 

Manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2003-2005. Variabel 

Independen penelitian ini meliputi: Ukuran, Pertumbuhan dan Profitabilitas 

Perusahaan dan variabel dependen yang digunakan adalah Koefisien Respon 

Laba (ERC). 

Motivasi dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

Ukuran, Pertumbuhan, dan Profitabilitas Perusahaan berpengaruh terhadap 

Koefisien Respon Laba. Sedangkan kontribusi dari penelitian ini adalah 

memberikan informasi bagi pihak internal dan eksternal perusahaan mengenai 

pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Profitabilitas Perusahaan terhadap 

Koefisien Kespon Laba, oleh karena itu penulis mengambil judul dalam 

penelitian ini dengan judul : 
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 “Analisis Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Profitabilitas 

Perusahaan Terhadap Koefisien Respon Laba” (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk 

Tahun 2009-2011) 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka dapat disimpulkan beberapa rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Koefisien Respon 

Laba? 

2. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Koefisien Respon 

Laba? 

3. Apakah Profitabilitas Perusahaan berpangaruh terhadap Koefisien Respon 

Laba? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan disini adalah sebagai berikut : 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Koefisien Respon Laba. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap 

Koefisien Respon Laba. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas Perusahaan terhadap 

Koefisien Respon Laba. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan, Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bukti-

bukti yang empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Koefisien 

Respon Laba. 

2. Bagi Investor, Diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi Koefisien Respon Laba pada industri jasa, perdagangan 

dan investasi sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan 

transaksi di pasar modal dan penelitian diharapkan mampu memberikan 

masukan mengenai pentingnya melakukan analisis karakteristik 

perusahaan dan keinformatifan laba akuntansi sebelum melakukan 

investasi. 

3. Bagi kalangan akademik, Dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya 

tentang Koefisien Respon Laba pada industri jasa, perdagangan dan 

investasi. 

4. Bagi para penelitian terdahulu, Dapat digunakan untuk mengetahui 

konsistensi hasil penelitian sehingga bermanfaat sebagai pembanding 

hasil-hasil penelitian sejenis, serta sebagai bahan referensi lebih lanjut 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

5. Bagi BAPEPAM, (Badan Pengawas Pasar Modal) dan Penyusunan SAK, 

untuk membantu mengembangkan, mengubah, menambah dan 

menjelaskan standar akuntansi yang berlaku untuk menciptakan pasar 

modal yang efisien. 
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E. Pembatasan Masalah 

Penulis menggunakan suatu pembatasan masalah dengan tujuan agar 

penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga hasil yang diperoleh 

dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pembatasan masalah tersebut 

adalah : 

Bahwa Koefisien Respon Laba (ERC) dalam penelitian ini hanya 

sebagai alat yang digunakan untuk mengukur kualitas laba. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
BAB I    PENDAHULUAN 

Bab I menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan, manfaat, pembatasan masalah dan diakhiri dengan 

sistematika penulisan. 

 
 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisi teori-teori yang relevan mengenai pengertian  

Koefisien Respon Laba, ukuran perusahaan , pertumbuhan, dan 

profitabilitas perusahaan, penelitian terdahulu dan hipotesis, 

kerangka teoritis. 

 
BAB III    METODE PENELITIAN 
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Bab III berisi mengenai metodologi penelitian yang meliputi, 

jenis penelitian, desain penelitian, populasi, sampel, dan 

pengambilan sampel, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

 
BAB IV    ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Bab IV berisi analisis data dan hasil penelitian. Pada bagian ini 

menguraikan sejumlah analisis penelitian yang membahas hasil 

uji asumsi klasik, uji regresi, uji hipotesis, serta pembahasan 

hasil penelitian. 

 
BAB V    PENUTUP 

Bab V merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi 

kesimpulan, keterbatasan, dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


