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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Informasi laba merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang 

banyak mendapatkan perhatian. Informasi laba dapat dijadikan referensi bagi 

investor untuk menanamkan investasinya kepada perusahaan. 

       Pentingnya informasi laba secara tegas telah disebutkan dalam Statement 

of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1 yang menyatakan bahwa 

selain untuk menilai kinerja manajemen, laba juga membantu mengestimasi 

kemampuan laba yang representatif, serta untuk menaksir risiko dalam 

investasi atau kredit (FASB, 1985) dalam Andyani (2007).  

       Perusahaan yang memiliki laba yang baik maka dapat dijadikan sebagai 

salah satu ukuran untuk menilai kinerja perusahaan dan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan oleh para investor atau kreditur dalam mengambil keputusan 

untuk melakukan investasi atau untuk memberikan kredit. 

       Untuk mengetahui laba yang baik, maka dapat diukur dengan 

menggunakan Earnings Response Coefficient (ERC), yaitu alat ukur yang 

digunakan untuk dapat mengetahui kualitas laba yang terkandung di dalam 

informasi laporan keuangan perusahaan. Menurut Scott (2000) dalam Rofika 

(2015) menyatakan bahwa ERC didefinisikan sebagai ukuran atas tingkat 

return abnormal saham dalam merespon komponen unexpected earnings. 

Pengertian Earnings Response Coefficient (ERC) menurut Cho dan Jung 
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(1991) dalam Suaryana (2005) adalah pengaruh dari satu dolar laba kejutan 

terhadap return saham, yang diukur dengan slope dalam regresi abnormal 

return saham dan unexpected earning. Hal ini menunjukkan bahwa earnings 

response coefficient adalah reaksi terhadap laba yang diumumkan oleh 

perusahaan. Reaksi yang diberikan tergantung dari kualitas laba yang 

dihasilkan perusahaan laba yang diumumkan oleh perusahaan. 

       Faktanya sering kali terjadi permasalahan kredibilitas atas informasi laba 

yang menyebabkan turunnya kepercayaan investor terhadap kualitas laba yang 

terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Contohnya kasus yang 

terjadi di Amerika Serikat yang melibatkan perusahaan perusahaan besar 

seperti Enron, WorldCom, Xerox, dan perusahaan Merck pada awal bulan Juli 

2002. Meskipun perusahaan tersebut telah diaudit oleh kantor akuntan publik 

(KAP) yang berukuran besar dan mempunyai reputasi yang baik, hal itu tidak 

menjamin bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan kualitas laba 

yang baik dan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Hal yang sama juga 

terjadi di Indonesia yaitu pada perusahaan Telkom dan Kimia Farma, yang 

mengharuskan penilaian kembali (restatement) laba yang dilaporkan 

perusahaan pada periode-periode yang lalu. 

       Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ERC telah banyak 

dilakukan oleh beberapa peneliti, namun hasilnya masih beragam. Pada 

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi Earnings Response Coefficient (ERC) adalah (1) persistensi 
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laba (2) struktur modal (3)  risiko sistematik (4) kesempatan bertumbuh(5) 

ukuran perusahaan dan (6) kualitas auditor. 

Pada penelitian Andayani (2007), menguji persistensi laba, struktur modal, 

risiko sistematik, kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan, dan kualitas 

auditor terhadap Earnings Response Coefficient(ERC). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa persistensi laba, kesempatan bertumbuh, dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ERC, struktur modal, 

risiko sistematik berpengaruh negatif signifikan terhadap ERC, dan kualitas 

auditor tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ERC. 

Penelitian Rosianawati (2012), menguji kesempatan bertumbuh, risiko 

sistematik, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap Earnings 

Response Coefficient (ERC). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ERC, risiko 

sistematik berpengaruh negatif signifikan, struktur modal tidak berpengaruh 

negatif signifikan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap ERC.  

Penelitian Febiani (2012), menguji kualitas audit terhadap Earnings 

Response Coefficient. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas audit 

berpengaruh positif signifikan terhadap Earnings Response Coefficient. 

Penelitian Olivia (2012), menguji leverage, pertumbuhan perusahan, dan 

ukuran perusahaan terhadap Earnings Response Coefficient. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa leverage dan ukuran perusahaan 
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berpengaruh negatif signifikan, dan pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap Earnings Response Coefficient. 

Penelitian Nelvirita (2013), menguji risiko sistematik, leverage, dan 

persistensi laba terhadap Earnings Response Coefficient (ERC). Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa risiko sistematik berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ERC, leverage tidak berpengaruh negatif signifikan 

terhadap ERC, dan persistensi laba berpengaruh positif signifikan terhadap 

ERC. 

Penelitian Khoerul (2013), menguji ukuran perusahaan, kesempatan 

bertumbuh, struktur modal, dan kualitas auditor terhadap Earnings Response 

Coefficient. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap Earnings Response Coefficient, 

kesempatan bertumbuh dan kualitas auditor tidak berpengaruh negatif 

signifikan, dan struktur modal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

Earnings Response Coefficient. 

Penelitian Rofika (2015), menguji persistensi laba, pertumbuhan 

perusahaan, risiko sistematik, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap 

Earnings Response Coefficient (ERC). Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa pertumbuhan perusahaan dan struktur modal berpengaruh positif 

signifikan terhadap ERC, persistensi laba dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh negatif signifikan, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh 

positif signifikan terhadap ERC. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian Andayani (2007) karena terdapat 

variabel kualitas auditor yang tidak terdapat pada penelitian-penelitian yang 

lainnya serta hasil penelitiannya masih sangat beragam. 

Penelitian ini menggunakan objek penelitian dan periode pengamatan yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengggunakan 

perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian pada periode pengamatan 

2000-2005. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah 

perusahaan food and beveragesyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan 

peneliti menggunakan perusahaan food and beverages karena perusahaan 

tersebut merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan di Indonesia. 

Selain dikarenakan berkembang semakin pesat, perusahaan tersebut memiliki 

peluang yang sangat besar untuk terus bertumbuh sehingga respon laba yang 

diberikan investor pun tinggi. Penelitian ini menggunakan periode 

pengamatan 2012-2014 karena untuk memperbarui data dan untuk dapat 

dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya. 

Perbedaan hasil dalam penelitian Andayani (2007), Rosianawati (2012), 

Febiani (2012), Olivia (2012), Khoerul (2013), Nelvirita (2013), dan Rofika 

(2015) mendorong peneliti untuk menguji kembali secara empiris mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien respon laba serta sejauh mana 

perusahaan mampu menunjukkan kualitas labanya kepada para investor dalam 

pengambilan keputusan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dapat merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apakah persistensi laba berpengaruh positif signifikan terhadap ERC? 

2. Apakah struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap ERC? 

3. Apakah risiko sistematik berpengaruh negatif signifikan terhadap ERC? 

4. Apakah kesempatan bertumbuh berpengaruh positif signifikan terhadap 

ERC? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ERC? 

6. Apakah kualitas auditor berpengaruh positif signifikan terhadap ERC? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

       Penelitian ini diharapkan tetap berada didalam lingkup pembahasan dan 

analisis yang dilakukan jelas, oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan 

ruang lingkup dan pembahasan dalam penelitian. Pembatasan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014 

2. Memliki laba selama periode penelitian. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif persistensi laba terhadap 

ERC. 

2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif struktur modal terhadap 

ERC. 

3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif risiko sistematik 

terhadap ERC. 

4. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif kesempatan bertumbuh 

terhadap ERC. 

5. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif ukuran perusahaan 

terhadap ERC. 

6. Untukmenemukan bukti empiris pengaruh positif kualitas auditor terhadap 

ERC. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

       Manfaat penelitian ini adalah :  

1. Bagi peneliti 

       Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

hal persistensi laba, struktur modal, risiko sistematik, kesempatan 

bertumbuh, ukuran perusahaan, dan kualitas auditor dalam kaitannya 

dengan Earnings Response Coefficient.  
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2. Bagi perusahaan 

       Memberikan masukan kepada perusahaan tentang seberapa besar 

tingkat Earnings Response Coefficient yang dipengaruhi oleh persistensi 

laba, struktur modal, risiko sistematik, kesempatan bertumbuh, ukuran 

perusahaan, dan kualitas auditor. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

       Menjadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat 

masalah serupa pada penelitian selanjutnya. 
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