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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan indikator untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mengelola sumber dayanya melalui informasi laba yang 

terkandung di dalamnya. Risiko investasi dapat diprediksi melalui informasi laba 

guna mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh pengguna informasi 

diperoleh dari laporan keuangan dalam respon pasar. Menurut Scott (2000), salah 

satu penyebab respon pasar terhadap laba yaitu kualitas laba. Wulandari & 

Herkulanus (2015) mengatakan bahwa kualitas laba yang rendah dapat 

menyebabkan terjadinya kesalahan pembuatan keputusan dan berdampak pada 

berkurangnya nilai perusahaan. Kualitas laba dapat diragukan apabila informasi 

laba yang dilaporkan tidak menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. 

Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 dalam 

Nofianti (2014) dinyatakan laba memiliki manfaat untuk menilai kinerja 

manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam 

jangka panjang, memprediksi laba, dan menaksir risiko dalam investasi atau 

kredit. Informasi laba merupakan hal yang paling direspon oleh investor karena 

dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan. 

Informasi laba bukan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk 

menentukan keputusan investasi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Sayekti 

& Wondabio (2007) yang menyatakan bahwa adanya korelasi yang lemah antara 

return saham dan tingkat laba perusahaan. Oleh karena itu, dalam memprediksi 



2 
 

return saham yang akan didapatkan investor harus mempertimbangkan faktor lain 

yang bisa saja mempengaruhi hasil investasi di masa datang. Beberapa peneliti 

telah menemukan sebuah koefisien yang digunakan untuk mengukur kekuatan 

informasi laba dalam mempengaruhi return saham yang diukur dengan 

menggunakan earning response coefficient. 

Earning response coefficient adalah koefisien yang diperoleh dari regresi 

antara harga saham dan laba akuntansi yang diproksikan oleh Cumulative 

Abnormal Return (CAR) dan Unexpected Earning (UE) (Dewi, 2015). Menurut 

Wulandari & Herkulanus (2015), earning response coefficient adalah metode 

yang sering digunakan untuk mengukur kualitas laba. Kualitas laba diindikasikan 

dengan kuatnya respon pasar terhadap informasi laba yang terlihat dari tingginya 

earning response coefficient. Semakin tinggi earning response coefficient, maka 

semakin tinggi pula informasi laba yang didapat untuk membuat keputusan 

investasi. Sebaliknya, semakin rendah earning response coefficient, maka 

semakin rendah pula informasi laba yang didapat untuk membuat keputusan, 

sehingga menyebabkan investor sulit untuk memprediksi laba yang mungkin 

didapatkan dari investasi saham pada suatu perusahaan di masa datang. Sandi 

(2013) menjelaskan bahwa earning response coefficient sangat berguna dalam 

analisis fundamental yaitu analisa untuk menghitung nilai saham sebenarnya 

dengan menggunakan data keuangan perusahaan yang dapat menjadi dasar 

penilaian antar investor untuk menentukan reaksi pasar atas penggunaan informasi 

dalam return saham perusahaan. 
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Kualitas laba yang rendah dapat menyebabkan terjadinya kesalahan 

pembuatan keputusan dan berdampak pada berkurangnya nilai perusahaan 

(Wulandari & Herkulanus, 2015). Pada berita yang berjudul “Lippo Karawaci 

Bagikan Dividen Rp 80 M ke Pemegang Saham” (Riyandi, 2016), menunjukkan 

bahwa Lippo Karawaci memiliki kualitas laba yang tinggi. Hal ini ditandai 

dengan adanya pembagian dividen kepada para pemegang saham sehingga 

menyebabkan nilai perusahaan meningkat dan membantu investor dalam 

pembuatan keputusan. Sementara itu, pada berita “Mereka yang Terlibas Harga 

Komoditas” (Dolorosa & Ihsan, 2016) menunjukkan beberapa perusahaan seperti 

PT Indo Setu Bara Resources Tbk, PT Asia Natural Resources Tbk (Asia), PT 

Leo Investment, dan beberapa perusahaan lainnya mengalami kinerja buruk yang 

mengecewakan investor sehingga menyebabkan rendahnya nilai perusahaan-

perusahaan tersebut. Investor dibuat kebingungan akibat perusahaan tidak 

melaporkan semua informasi yang perlu diketahui oleh para investor sehingga 

investor sulit dalam membuat keputusan. 

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai earning response 

coefficient. Di Indonesia penelitian sejenis dilakukan oleh Wulandari & 

Herkulanus (2015), Rahayu & Suaryana (2015), Nofianti (2014), Dewi (2015), 

Gunarianto, Tahir, & Puspitosarie (2014), dan Imroatussolihah (2013). Sementara 

itu, penelitian dari luar Indonesia dilakukan oleh Okolie (2014), Hasanzade, 

Darabi, & Mahfoozi (2013), dan Zakaria & Daud (2013). Secara umum, 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa earning response coefficient dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. 
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Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa earning response coefficient 

secara signifikan dipengaruhi oleh faktor pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR) (Wulandari & Herkulanus, 2015), faktor leverage 

(Gunarianto, Tahir, & Puspotosarie, 2014; Imroatussolihah, 2013; dan Nofianti, 

2014), faktor ukuran perusahaan (Rahayu & Suaryana, 2015; Gunarianto, Tahir, 

& Puspotosarie, 2014; dan Nofianti, 2014), dan faktor kualitas audit (Okolie, 2014 

dan Zakaria & Daud, 2013). Akan tetapi, penelitian sebelumnya juga 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sebagai contoh, menurut Wulandari & 

Herkulanus (2015) variabel pengungkapan CSR berpengaruh terhadap earning 

response coefficient, sedangkan menurut Dewi (2015) pengungkapan CSR tidak 

berpengaruh terhadap earning response coefficient. Selain itu, menurut 

Gunarianto, Tahir, & Puspotosarie (2014), Imroatussolihah (2013), dan Nofianti, 

2014 variabel leverage berpengaruh terhadap earning response coefficient, 

sedangkan Hasanzade, Darabi, & Mahfoozi (2013) menyatakan bahwa leverage 

tidak berpengaruh terhadap earning response coefficient.  

Hasil variabel yang tidak konsisten dan tidak signifikan pada penelitian 

sebelumnya mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Sebagai contoh, 

kecenderungan investor berpengaruh dalam pengambilan keputusan terhadap 

pengungkapan CSR. Menurut Utaminingtyas, Hesti & Ahalik (2010), investor 

mengapresisasi informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan 

perusahaan. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015), 

investor cenderung menggunakan informasi jangka pendek untuk membuat 

keputusan, sehingga mengabaikan pengungkapan CSR yang merupakan informasi 
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jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, kemungkinan adanya konflik 

kepentingan antara investor dan kreditur juga menyebabkan hasil penelitian yang 

tidak konsisten dan tidak signifikan. Investor berusaha mengambil keuntungan 

dari dana kreditur melalui pembayaran dividen yang berlebihan, transfer aktiva, 

perolehan aktiva, dan penggantian aktiva, sedangkan kreditur mempunyai 

kepentingan terhadap keamanan dananya yang diharapkan akan menghasilkan 

keuntungan bagi dirinya di masa mendatang (Nofianti, 2014). Sementara itu, 

perusahaan yang memiliki prosentase utang tinggi akan mengalokasikan laba 

untuk kreditur dari pada pemegang saham (Nofianti, 2014). 

Imroatussolihah (2013) menyarankan untuk meneliti variabel-variabel 

lainnya seperti ukuran perusahaan dan kualitas audit. Namun, beberapa penelitian 

menunjukkan hasil yang konsisten terhadap dua variabel tersebut. Sebagai contoh 

penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Suaryana (2015) dan Gunarianto, Tahir, 

& Puspotosarie (2014) menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap earning response coefficient. Begitu juga penelitian asing 

yang dilakukan oleh Okolie (2014) dan Zakaria & Daud (2013) yang menyatakan 

bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap earning response coefficient. 

Sementara itu, peneliti Kurniawati (2014) menyarankan untuk meneliti variabel 

lain seperti kebijakan dividen untuk penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini mengkombinasikan penelitian dari Wulandari & Herkulanus 

(2015), Dewi (2015), Gunarianto, Tahir, & Puspotosarie (2014), Imroatussolihah 

(2013), Hasanzade, Darabi, & Mahfoozi (2013), dan Nofianti (2014). Peneliti 

melihat ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian terdahulu, sehingga peneliti 
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ingin meneliti lebih lanjut mengenai variabel pengungkapan CSR dan leverage. 

Selain itu, berdasarkan saran Kurniawati (2014), peneliti akan meneliti lebih 

lanjut mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap earning response 

coefficient. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH PENGUNGKAPAN CSR, LEVERAGE, 

DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP EARNING RESPONSE 

COEFFICIENT (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 Tahun 2011-2014 yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah variabel pengungkapan CSR berpengaruh terhadap variabel 

earning response coefficient? 

2. Apakah variabel leverage berpengaruh terhadap variabel earning response 

coefficient? 

3. Apakah variabel kebijakan dividen berpengaruh terhadap earning response 

coefficient? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh variabel pengungkapan CSR terhadap variabel 

earning respone coefficient. 

2. Mengetahui pengaruh variabel leverage terhadap variabel earning 

response coefficient. 
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3. Mengetahui pengaruh variabel kebijakan dividen terhadap variabel 

earning response coefficient. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak terkait, antara lain: 

1. Investor 

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor untuk 

pengambilan keputusan investasi. 

2. Akademisi 

 Diharapkan dapat menambah daftar pustaka penelitian-penelitian yang 

sudah ada dan menjadi referensi penelitian selanjutnya. 

3. Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan penulis 

khususnya mengenai pengaruh pengungkapan CSR, leverage, dan 

kebijakan dividen terhadap earning response coefficient. 

  


