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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

 2.1.1  Teori Sinyal (Signalling Theory) 

       Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi 

pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi 

investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya 

menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik dalam keadaan 

masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, 

relevan, akurat dan tepat sangat diperlukan oleh investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Apabila perusahaan memiliki laba 

yang tinggi maka akan memberikan sinyal positif kepada investor.  

 

      2.1.2  Return Saham 

       Return merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah investasi. 

Return saham dibedakan menjadi dua jenis (Jogiyanto, 2009), yaitu 

return realisasi (return yang sudah terjadi dan dihitung berdasarkan 

data historis) dan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh 

investor dimasa yang akan datang). Return abnormal (abnormal 

return) merupakan selisih antara return ekspektasi dan return 
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realisasi. Return abnormal menjadi indikator untuk mengukur 

efisiensi suatu pasar modal. 

 

2.1.3   Reaksi Pasar 

       Jika suatu pengumuman mengandung informasi, maka 

dimaksudkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman 

tersebut diterima oleh pasar. Reaksi tersebut ditunjukkan dengan 

perubahan harga sekuritas yang bersangkutan. Jika suatu 

pengumuman mengandung informasi, maka akan tercermin dengan 

adanya abnormal return yang diterima oleh investor (Andayani, 

2007). 

 

 2.1.4   Earnings Response Coefficient 

       Earnings Response Coefficient (ERC) dapat didefinisikan 

sebagai ukuran atas tingkat return abnormal saham dalam merespon 

komponen unexpected earnings. Secara umum ERC diukur dengan 

menunjukkan slope koefisien dalam regresi abnormal return 

dengan laba atau unexpected earnings (Scott, 2000) dalam Rofika 

(2015).  

       ERC berguna dalam analisis pasar atas informasi laba 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ERC adalah reaksi 

terhadap laba yang diumumkan perusahaan. Tinggi dan rendahnya 
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ERC tergantung dari good news atau bad news yang tergandung 

dalam laba.  

       Nilai Earnings Response Coefficient diprediksi lebih tinggi 

jika perusahaan lebih persistensi di masa depan. Demikian juga jika 

kualitas laba semakin baik, maka diprediksi nilai ERC akan 

semakin tinggi. Investor akan menilai laba sekarang untuk 

memprediksi laba dan return dimasa yang akan datang.  

       ERC dapat diukur dengan beberapa tahapan perhitungan. 

Tahapan pertama dengan menghitung CAR (Cummulative 

Abnormal Return) dan tahapan kedua menghitung UE (Unexpected 

Earnings). 

 

2.1.5   Persistensi laba 

       Persistensi laba merupakan kemampuan laba sekarang yang 

diharapkan mampu menjelaskan laba pada masa yang akan datang 

(Nelvirita, 2013). Persistensi laba memfokuskan pada koefisien 

dari regresi laba sekarang terhadap laba mendatang (Fanani, 2010). 

Hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien slope regresi antara 

laba sekarang dengan laba mendatang. Semakin tinggi (mendekati 

angka 1) koefisiennya menunjukan persistensi laba yang dihasilkan 

tinggi, sebaliknya jika nilai koefisiennya mendekati nol, persistensi 

labanya rendah. 
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2.1.6   Struktur Modal 

       Struktur modal pada penelitian ini diproksikan dengan rasio 

leverage. Menurut Suad (2005), leverage adalah kekuatan 

pengungkit, yaitu dari kata dasar lever yang artinya pengungkit. 

  Ada 2 tipe leverage (Suad, 2005): 

1. Operating Leverage; kemampuan perusahaan di dalam 

menggunakan fixed operating cost untuk memperbesar 

pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap EBIT.  

2. Financial Leverage; penggunaan sumber dana yang memiliki 

beban tetap yang diharapkan dapat memberikan keuntungan 

yang lebih besar. Financial leverage dianggap menguntungkan 

apabila laba yang di peroleh lebih besar dari pada beban tetap 

yang timbul akibat penggunaan utang tersebut. Financial 

leverage di anggap merugikan apabila laba yang diperoleh 

lebih kecil dari pada beban tetap yang timbul akibat 

penggunaan utangnya tersebut. 

       Perusahaan yang tingkat leverage-nya tinggi berarti memiliki 

hutang yang lebih besar dibandingkan dengan modal. Berbagai 

rasio finansial dapat dipergunakan untuk mengukur risiko dalam 

hubungannya dengan perusahaan yang menggunakan leverage 

dalam struktur modalnya seperti rasio utang (Debt Ratio), rasio 

utang terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio), rasio laba terhadap 

beban bunga (Time Interest Earned), dan rasio penutupan beban 
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tetap (Fixed Charge Coverage). Akan tetapi penelitian ini 

menggunakan pengukuran rasio utang terhadap ekuitas (DER) 

dalam perhitungannya. 

 

2.1.7    Risiko Sistematik 

       Risiko merupakan besarnya penyimpangan antara expected 

return dengan actual return (Nelvirita, 2013). Beberapa faktor 

yang menyebabkan timbulnya risiko yaitu risiko suku bunga, risiko 

pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, dan risiko 

likuiditas. 

       Menurut Halim (2005), risiko sistematik merupakan risiko 

yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, 

karena dipengaruhi oleh beberapa faktor makro. 

       Semua perusahaan akan terkena dampak dari adanya risiko 

sistematik hanya saja intensitasnya berbeda antara satu perusahaan 

dengan perusahaan yang lain. Perusahaan yang memiliki risiko 

yang lebih tinggi akanmenyebabkan pengharapan investor terhadap 

laba perusahaan akan semakin kecil.Ini berarti semakin tinggi 

risiko suatu perusahaan maka semakin rendah reaksi investor 

terhadap unexpected earnings sehingga menyebabkan Earnings 

Response Coefficiennya akan semakin rendah pula. Demikian pula 

sebaliknya (Rofika, 2015). 
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       Dalam hal ini, beta merupakan pengukur risiko sistematik 

perusahaan yang diestimasi dengan model pasar. Koefisien beta 

diperoleh dari regresi antara return saham dan return pasar (Suad, 

2005).  

 

2.1.8   Kesempatan Bertumbuh 

       Perusahaan yang memiliki kesempatan tumbuh yang lebih 

besar akan memiliki ERC yang tinggi (Collin dan Kothari (1989) 

dalam Rofika, 2015)). Dapat dikatakan bahwa semakin besar 

kesempatan bertumbuh perusahaan maka semakin tinggi juga 

kesempatan perusahaan untuk menambah laba pada masa 

mendatang. Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan oleh 

perusahaan untuk lebih berkembang sehingga laba dan aset 

perusahaan pada masa yang akan datang meningkat. 

 

2.1.9    Ukuran Perusahaan 

       Ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur besar atau 

kecilnya perusahaan tersebut menjadi sampel. Selain itu ukuran 

perusahaan juga merupakan kemampuan dalam menghadapi 

ketidakpastian, sehingga investor yang bersikap hati-hati 

cenderung memperhitungkan besar kecilnya perusahaan saat 

menanamkan modalnya dalam bentuk saham (Rosianawati, 2011).  
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       Ukuran perusahaan akan berpengaruh positif terhadap ERC 

karena semakin besar perusahaan maka ERC perusahaan akan 

semakin besar pula (Jogiyanto, 2009). 

 

2.1.10    Kualitas Auditor 

       Kualitas auditor merupakan indikator yang digunakan untuk 

menunjukkan reputasi auditor. Semakin tinggi kualitas auditor 

maka semakin baik reputasi auditor tersebut. 

 

2.2   Penelitian Terdahulu 

       Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian 

terdahulu. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain : 

       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 

Analisis Faktor-Faktor..., Bunga Mahardhika, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016



16 
 

 
 

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

ukuran perusahaan terhadap Earnings Response Coefficient. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa leverage dan ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif signifikan, dan pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap Earnings Response Coefficient. 

       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 
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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. 

 

2.3   Kerangka Pemikiran 

       Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan 

diatas dapat dijelaskan bahwa Earnings Response Coefficient merupakan 

suatu respon yang diberikan oleh investor kepada perusahaan yang memiliki 

laba yang tinggi. Apabila perusahaan tersebut memiliki laba yang tinggi 

maka investor akan memberikan respon yang tinggi pula. Tinggi rendahnya 

respon yang diberikan investor tergantung dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, seperti persistensi laba, struktur modal, risiko sistematik, 

kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan, dan kualitas auditor. 

       Persistensi laba dianggap dapat mempengaruhi tingginya respon laba 

karena perusahaan yang memiliki laba persisten akan cenderung 

mendapatkan respon yang tinggi dari investor karena perusahaan tersebut 

mampu mempertahankan labanya dari waktu ke waktu.  
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       Struktur modal merupakan tingkat penggunaan hutang yang bersumber 

dari dana perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat hutang lebih tinggi 

dari modal maka akan mengurangi respon laba yang diberikan investor, 

karena investor menganggap bahwa perusahaan lebih mengutamakan hutang 

daripada return yang diberikan kepada investor. 

       Risiko sistematik merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan 

dengan cara diversifikasi. Apabila perusahaan memiliki tingkat risiko yang 

tinggi maka respon laba yang diberikan akan rendah karena investor tidak 

menginginkan risiko yang besar dari investasi yang dilakukan. 

       Kesempatan bertumbuh merupakan salah satu faktor yang mendukung 

tingginya respon laba yang diberikan. Perusahaan yang memiliki 

kesempatan bertumbuh yang tinggi maka investor mempercayai bahwa 

perusahaan tersebut mampu menghasilkan return yang tinggi. 

       Ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya 

perusahaan tersebut. Selain itu ukuran perusahaan juga merupakan 

kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian, sehingga investor yang 

bersikap hati-hati cenderung memperhitungkan besar kecilnya perusahaan 

saat menanamkan modalnya dalam bentuk saham (Rosianawati, 2011). 

Namun perusahaan yang besar cenderung mendapatkan reaksi yang tinggi 

dari investor. 

       Kualitas auditor merupakan indikator yang mempengaruhi investor 

dalam melakukan investasi. Perusahaan yang diaudit oleh auditor 

berkualitas tinggi maka respon yang diberikan investor juga tinggi karena 
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H3(-) 

H4(+) 

H5(+) 

H6(+) 

laporan keuangan yang telah diaudit tersebut lebih akurat dan mampu 

menggambarkan nilai ekonomi yang sesungguhnya. 

       Berdasarkan uraian diatas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

Earnings Response Coefficient (ERC) yaitu persistensi laba, struktur modal, 

risiko sistematik, kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan dan kualitas 

auditor. Berikut ini kerangka pemikiran teoritis penelitiannya disajikan pada 

Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran 
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2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Persistensi laba terhadap Earnings Response Coefficient 

       Persistensi laba merupakan kemampuan laba sekarang yang 

diharapkan dapat memprediksi atau menggambarkan laba dimasa 

mendatang. 

       Pada penelitian Andayani (2007) dan Nelvirita (2013) 

menunjukkan bahwa persistensi laba berpengaruh positif signifikan 

terhadap ERC. Semakin permanen perubahan laba dari waktu ke 

waktu maka semakin tinggi tingkat koefisien labakarena kondisi ini 

menunjukkan bahwa laba yang diperoleh perusahaan meningkat 

secaraterus menerus dan dapat meningkatkan respon laba. Dengan 

demikian, hipotesis pertama yang akan diuji pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H1: Persistensi laba berpengaruh positif signifikan terhadap Earnings 

Response Coefficient (ERC) 

 

2.4.2 Struktur Modal terhadap Earnings Response Coefficient 

       Struktur modal pada penelitian ini diproksikan dengan rasio 

leverage. Leverage adalah penggunaan asset yang bersumber dari  

dana perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan keuntungan 

potensial pemegang saham. 

       Pada penelitian Andayani (2007), dan Cicilia (2012) 

menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap 
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Earnings Response Coefficient. Perusahaan yang tingkat leverage-nya 

tinggi berarti memiliki hutang yang lebih besar dari modal. Sehingga 

investor beranggapan bahwa perusahaan akan mengutamakan 

pembayaran hutang daripada pembayaran deviden dan respon yang 

diberikan akan rendah. Dengan demikian, hipotesis kedua yang akan 

diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2: Struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Earnings 

Response Coefficient (ERC) 

 

2.4.3 Risiko Sistematik terhadap Earnings Response Coefficient 

       Risiko sistematik merupakan risiko yang berkaitan dengan 

perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Jika perusahaan 

memiliki risiko yang tinggi, informasi mengenai pengumuman laba 

sedikit mendapatkan reaksi dari investor, sehingga Earnings Response 

Coefficient (ERC) akan semakin rendah. 

       Pada penelitian Andayani (2007), dan Nelvirita (2013) 

menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Earnings Response Coefficient (ERC). Dengan demikian, 

hipotesis ketiga yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H3 : Risiko sistematik berpengaruh negatif signifikan terhadap Earnings 

Response Coefficient (ERC) 
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2.4.4 Kesempatan Bertumbuh terhadap Earnings Response Coefficient 

       Kesempatan bertumbuh merupakan prospek pertumbuhan 

perusahaan di masa depan. Perusahaan yang memiliki kesempatan 

bertumbuh diharapkan memberikan profitabilitas yang tinggi 

sehingga perusahaan tersebut memiliki ERC yang tinggi. 

       Pada penelitian Rosianawati (2012), Andayani (2007) dan 

Rofika (2015) menunjukkan bahwa kesempatan bertumbuh 

berpengaruh positif signifikan terhadap ERC. Perusahaan yang 

memiliki kesempatan tumbuh yang besar maka perusahaan memiliki 

kesempatan yang tinggi untuk mendapatkan atau menambahkan laba 

perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian, hipotesis keempat 

yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4:Kesempatan bertumbuh berpengaruh positif signifikan terhadap 

Earnings Response Coefficient (ERC) 

 

2.4.5  Ukuran Perusahaan terhadap Earnings Response Coefficient 

       Perusahaan besar dianggap memiliki informasi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat 

diukur dengan keinformatifan harga. 

       Pada penelitian Andayani (2007) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan bepengaruh positif terhadap Earnings Response 

Coefficient. Semakin besar ukuran perusahaan akan mempunyai 
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informasi yang lebih. Dengan demikian, hipotesis kelima yang akan 

diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Earnings Response  

Coefficient (ERC) 

 

2.4.6 Kualitas auditor terhadap Earnings Response Coefficient  

                Auditor merupakan peranan penting untuk dalam pengesahan 

laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga kualitas auditor 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh auditor dalam 

pengauditan.  

       Pada penelitian Febiani (2012), menunjukkan bahwa kualitas 

auditor berpengaruh positif signifikan terhadap Earnings Response 

Coefficient(ERC). Respon laba yang diberikan oleh investor akan 

tinggi apabila perusahaan tersebut diaudit oleh auditor yang memiliki 

kualitas tinggi karena investor menganggap bahwa laporan keuangan 

yang telah diaudit oleh auditor yang berkualitas tinggi lebih akurat dan 

dapat mencerminkan nilai ekonomi sesungguhnya. Dengan demikian, 

hipotesis keenam yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H6:Kualitas auditor berpengaruh positif signifikan terhadap Earnings 

Response Coefficient (ERC) 
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