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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

 Penelitian ini dilandasi pada teori-teori yang menjelaskan variabel-variabel 

yang akan diteliti. Teori-teori tersebut juga akan merumuskan hipotesis yang akan 

diteliti. 

2.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Manajer memiliki insentif secara sukarela melaporkan informasi kepada 

pasar. Menurut Rahayu & Suaryana (2015) teori sinyal menjelaskan bahwa 

informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik 

untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana dampaknya terhadap 

perusahaan.  

Informasi yang disajikan sangat diperlukan bagi berbagai pihak di luar 

manajemen untuk mengambil keputusan investasi. Ketika informasi diumumkan 

dan diterima oleh para pelaku pasar, mereka akan menginterpretasikan dan 

menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk 

(bad news). Apabila informasi yang diumumkan mengandung nilai positif, 

diharapkan pasar akan bereaksi ketika informasi tersebut telah diterima oleh pasar. 

2.1.2 Teori Stakeholder 

Pertanggungjawaban sosial tak lepas kaitannya dengan teori stakeholder. 

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya merupakan entitas yang 
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beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi 

seluruh stakeholder seperti investor, kreditur, suplier, pemerintah, dan masyarakat 

(Freeman et al, 2002). Hal tersebut menjelaskan bahwa keberadaan suatu 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan stakeholder yang diberikan kepada 

perusahaan. Sementara itu, perusahaan harus mencari dukungan tersebut salah 

satunya dengan cara melaksanakan pertanggungjawaban sosial yang dapat 

memberikan image baik terhadap perusahaan. 

Tujuan dari teori ini adalah untuk membantu manajemen dalam 

meningkatkan nilai perusahaan akibat dampak dari aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan dan meminimalisir kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder, 

sehingga perusahaan dapat terus melanjutkan eksistensinya. Ketika stakeholder 

mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka manajemen 

akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan stakeholder. Manajemen akan 

mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara 

perusahaan dengan stakeholder. 

2.1.3 Earning Response Coefficient (Koefisien Respon Laba) 

 Informasi laba merupakan salah satu instrumen yang digunakan investor 

untuk pengambilan keputusan investasi, namun tidak dapat dijadikan sebagai satu-

satunya instrumen dalam menentukan keputusan investasi. Hal ini ditunjukkan 

oleh hasil penelitian Sayekti & Wondabio (2007) yang menyatakan bahwa ada 

korelasi yang lemah antara return saham dan tingkat laba perusahaan. Oleh karena 

itu, dalam memprediksi return saham yang akan didapatkan investor harus 

mempertimbangkan faktor lain yang bisa mempengaruhi hasil investasi di masa 
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datang. Beberapa peneliti telah menemukan sebuah koefisien yang digunakan 

untuk mengukur kekuatan informasi laba dalam mempengaruhi return saham 

yang diukur dengan menggunakan earnings response coefficient. 

Earning response coefficient atau koefisien respon laba merupakan reaksi 

pasar terhadap pengumuman laba yang dapat diamati dari pergerakan saham 

disekitar tanggal publikasi harga saham. Pada saat diumumkan, pasar telah 

memiliki prediksi laba berdasarkan informasi publik yang tersedia (Suwardjono, 

2005). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya reaksi pasar pada saat 

pengumuman laba menurut Scott (2003), yaitu: 

1. Keyakinan investor didasarkan pada informasi sebelum laba tidak sama 

karena informasi yang tidak informatif dan kemampuan interpretasi yang 

berbeda-beda. 

2. Setelah melihat laba yang diumumkan, investor dapat menilai seberapa 

tepat keyakinannya. Jika informasi yang diberikan berupa “good news” 

investor akan meningkatkan keyakinannya. Jika informasi yang diberikan 

berupa “bad news” sementara ekspektasi terlalu tinggi, maka investor akan 

menurunkan keyakinannya. 

3. Investor yang merevisi ekspektasinya karena “good news” bersedia 

membeli sekuritas pada harga sekarang. Investor yang merevisi ekspektasi 

karena “bad news” akan melepas sekuritas sebelum terjadi kerugian yang 

lebih besar. 

4. Investor dapat melakukan observasi terhadap jumlah sekuritas yang 

diperdagangkan saat ini. 
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Jumlah saham yang beredar akan berubah segera setelah perusahaan 

mengumumkan labanya. Apabila mayoritas investor merasakan “good news” atas 

pengumuman laba, maka akan terjadi kenaikan harga pasar dari saham yang 

bersangkutan. Sebaliknya, ketika sebagian besar investor merasakan “bad news” 

dari pengumuman laba tersebut, maka akan terjadi penurunan harga pasar dari 

saham tersebut. Kenaikan atau penurunan harga saham inilah yang akan 

terakumulasi pada cumulative abnormal return (Ambarwati, 2008). 

Menurut Dewi (2015), 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). 

Earnings response coefficient adalah metode yang sering digunakan untuk 

mengukur kualitas laba (Wulandari & Herkulanus, 2015). 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 
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dasar penilaian antar investor untuk menentukan reaksi pasar atas penggunaan 

informasi dalam return saham perusahaan. 

2.1.4 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Suwardjono (2014) menyatakan, pengungkapan merupakan langkah akhir 

dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat 

penuh statemen keuangan. Metode pengungkapan secara teknis berkaitan dengan 

bagaimana menyampaikan pengungkapan tersebut dalam laporan keuangan 

bersama dengan informasi lain yang berkaitan. Metode pengungkapan biasanya 

secara spesifik ditentukan dalam standar akuntansi atau peraturan lainnya 

(Pradipta & Purwaningsih, 2011). Informasi dapat disajikan dalam pelaporan 

keuangan diantaranya pos statemen keuangan, catatan kaki (catatan atas statemen 

keuangan), penggunaan istilah teknis (terminologi), penjelasan dalam kurung, 

lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen 

dalam bentuk surat atau pernyataan resmi (Suwardjono, 2014). 

Berdasarkan sifat pengungkapan, terdapat dua pengungkapan yaitu 

pengungkapan yang bersifat wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan 

yang bersifat sukarela (voluntary disclosure). Mandatory disclosure merupakan 

pengungkapan yang wajib dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk adanya 

campur tangan pemerintah untuk mengatasi adanya potensi kegagalan pasar. 

Voluntary disclosure adalah pengungkapan yang secara sukarela dilakukan oleh 

perusahaan diluar ketetapan standar akuntansi atau peraturan badan pengawas 

(Pradipta & Purwaningsih, 2011). 
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Menurut Imroatussolihah (2013), pengungkapan bertujuan untuk 

mengurangi asimetri informasi terutama pada perusahaan yang memiliki korelasi 

earning/return dengan tingkat pengungkapan. Adanya pengungkapan CSR akan 

memberikan informasi tambahan dan mengurangi asimetri informasi sehingga 

dapat direspon positif oleh para pelaku pasar. Pengungkapan CSR penting bagi 

perusahaan untuk membangun citra, menjaga reputasi, dan legitimasi investor. 

Semakin banyak informasi aktivitas CSR yang diungkapkan akan membuat 

keyakinan tinggi bagi stakeholder mengenai kinerja perusahaan yang bagus. Dewi 

(2015) menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha untuk memperluas cakupan 

pengungkapan CSR agar masyarakat dan investor percaya pada produk 

perusahaan, sehingga peusahaan dapat memiliki kinerja keuangan yang baik. 

2.1.5 Leverage 

Menurut Syamsuddin (2001), leverage adalah kemampuan perusahaan 

untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (fixed cost 

assets or funds) untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi pemilik 

perusahaan. Leverage timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan 

aktiva dan sumber dana yang menimbulkan biaya tetap bagi perusahaan 

(Imroatussolihah, 2013). Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan 

mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru 

yang diperlukan dengan cara lain, termasuk penggunaan hutang yang melebihi 

target struktur modal yang normal (Brigham, Eugene, & Houston, 2001). Stuktur 

modal dapat menjadi pertimbangan investor untuk mengambil keputusan dengan 

melihat bagaimana perusahaan memperoleh modal untuk kontinuitas perusahaan 
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yang diharapkan menarik investor untuk melakukan investasi. Hutang yang 

dimiliki perusahaan berhubungan dengan keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan (Keshtavar, Moeinaddin, & Dehnavi, 2013). Menurut Dira & Astika 

(2014), semakin tinggi hutang perusahaan, maka perusahaan tersebut akan 

semakin dinamis. Investasi yang meningkat merupakan sinyal bagi investor yang 

menunjukkan adanya prospek keuntungan di masa yang akan datang. Pihak 

manajemen akan lebih terpacu untuk meningkatkan kinerjanya agar hutang-

hutang perusahaan dapat terpenuhi sehingga dampak positifnya adalah perusahaan 

akan lebih berkembang. 

2.1.6 Kebijakan Dividen 

Menurut Warsono (2003), dividen adalah bagian dari laba yang tersedia 

bagi para pemegang saham biasa (earning available for common stakeholders) 

yang dibagikan kepada para pemegang saham biasa dalam bentuk tunai. 

Ambarwati (2010) menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah suatu keputusan 

untuk menentukan berapa besar bagian dari pendapatan perusahaan akan 

dibagikan kepada para pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali 

(reinvestment) atau ditahan (retained) di dalam perusahaan. Dividen per lembar 

saham merupakan sinyal penting bagi investor untuk menilai prospek perusahaan. 

Informasi ini berguna bagi investor dalam melakukan penilaian perusahaan sebab 

pada umumnya manajemen tidak akan mengambil risiko dengan membayar 

dividen yang tinggi pada pada waktu tertentu, apabila perusaahaan memprediksi 

tidak dapat mempertahankannya dimasa yang akan datang. Hal ini dikarenakan 



15 
 

dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi dividen bisa menjadi proksi yang baik 

terhadap trend pendapatan perusahaan.  

Hasil penelitian Skinner (2004) menunjukkan bahwa perusahaan yang 

membayar dividen dalam jumlah besar memiliki kualitas laba yang tinggi. Hal ini 

berarti bahwa kebijakan dividen memberikan informasi mengenai kulalitas laba 

dari laba yang dilaporkan perusahaan. Teori sinyal menghipotesiskan bahwa 

manajer menggunakan sinyal dividen untuk mengirimkan informasi kepada 

investor sehingga membuat investor bereaksi dan percaya bahwa pemberi sinyal 

adalah perusahaan yang memiliki kualitas tinggi. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai earning response 

coefficient. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh Wulandari & Herkulanus 

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

Tahir, & Puspitosarie (2014), Imroatussolihah (2013), Okolie (2014),  Hasanzade, 

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

penelitian tersebut menunjukkan bahwa earning response coefficient dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pengungkapan CSR, ukuran perusahaan, 

leverage, dan kualitas audit. 

Pengungkapan dalam laporan keuangan akan membantu pengguna untuk 

memahami informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Adanya 

pengungkapan CSR akan memberikan informasi tambahan dan mengurangi 

asimetri informasi sehingga dapat direspon positif oleh para pelaku pasar. Sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Herkulanus (2015) 
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menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap earning 

response coefficient. Sebaliknya, Dewi (2015) menyatakan bahwa pengungkapan 

CSR tidak berpengaruh terhadap earning response coefficient. Penelitian tersebut 

menyatakan bahwa pada umumnya investor cenderung menggunakan informasi 

jangka pendek sehingga mereka mengabaikan pengungkapan CSR yang dianggap 

sebagai sumber informasi jangka panjang dan menengah. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan 

oleh investor untuk menilai laba yang dihasilkan perusahaan guna mengambil 

keputusan investasi (Rahayu & Suaryana, 2015). Perusahaan besar dianggap 

memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap earning response coefficient dikarenakan 

perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki aset yang lebih besar untuk 

memperoleh pendanaan, karena investor memandang bahwa perusahaan yang 

besar dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi di dalam industri. Sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Suaryana (2015) dan 

Gunarianto, Tahir, & Puspotosarie (2014) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap earning response coefficient. 

Imroatussolihah (2013) menyatakan bahwa leverage timbul karena 

perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang 

menimbulkan biaya tetap bagi perusahaan. Menurut Dira & Astika (2014), 

semakin tinggi hutang perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin 

dinamis. Pihak manajemen akan lebih terpacu untuk meningkatkan kinerjanya 

agar hutang-hutang perusahaan dapat terpenuhi sehingga perusahaan akan lebih 
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berkembang. Penelitian dengan hasil yang konsisten ditunjukkan oleh Gunarianto, 

Tahir, & Puspotosarie (2014) dan Imroatussolihah (2013) yang menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh terhadap earning response coefficient. Sedangkan, 

hasil yang tidak konsisten disampaikan oleh Hasanzade, Darabi, & Mahfoozi 

(2013) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap earning 

response coefficient. Hal ini diakibatkan karena penelitian tersebut dilakukan di 

negara Iran yang memiliki kondisi perekonomian yang berbeda dengan negara 

Indonesia. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nofianti, 2014 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap earning response 

coefficient karena perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi 

cenderung melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu, sehingga investor 

beranggapan bahwa perusahaan akan lebih mengutamakan pembayaran hutang 

daripada pembayaran dividen. 

Kualitas audit merupakan sebuah informasi akurat yang dihasilkan oleh 

auditor kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan khususnya 

investor. Kualitas audit dianggap sebagai kemampuan seorang auditor dalam 

mendeteksi dan menghilangkan salah saji material dan praktik manipulasi di 

laporan keuangan. Semakin berkualitas auditor yang mengaudit laporan keuangan 

suatu perusahaan, maka investor beranggapan bahwa kualitas dari laporan 

keuangan tersebut juga semakin baik. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Okolie (2014) dan Zakaria & Daud(2013) bahwa kualitas audit berpengaruh 

positif terhadap earning response coefficient. 
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Kebijakan dividen memberikan informasi mengenai kualitas laba yang 

dilaporkan perusahaan dan berguna bagi investor maupun calon investor. Hal ini 

tidak konsisten dengan hasil penelitian Nofianti (2014) yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap earning response coefficient. Hasil 

penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori persinyalan yang digunakan untuk 

menjelaskan fenomena reaksi harga saham terhadap perubahan dividen. Teori ini 

menghipotesiskan bahwa manajer yang memiliki lebih banyak informasi tentang 

perusahaan, menggunakan dividen untuk memberi informasi kepada investor 

tentang kualitas laba. Oleh karenanya investor bereaksi pada sinyal dividen sebab 

mereka percaya pemberi sinyal perusahaan merupakan perusahaan berkualitas 

tinggi (Nofianti, 2014). 

Beberapa hasi penelitian menunjukkan hasil yang konsisten, antara lain 

penelitian dari Gunarianto, Tahir, & Puspotosarie (2014), Rahayu & Suaryana 

(2015), dan Nofianti (2014), yang menyatakans bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap earning response coefficient. Hasil konsisten lainnya juga 

ditunjukkan oleh penelitian dari Okolie (2014) dan Zakaria & Daud (2013). 

Penelitian tersebut mengungkapkan kualitas audit berpengaruh positif terhadap 

earning response coefficient. Hasil yang tidak konsisten ditunjukkan oleh 

penelitian dari Wulandari & Herkulanus (2015) yang mengungkapkan bahwa 

variabel pengungkapan CSR berpengaruh terhadap earning response coefficient, 

sedangkan menurut Dewi (2015) pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap 

earning response coefficient. Selain itu, penelitian dari Gunarianto, Tahir, & 

Puspotosarie(2014), Imroatussolihah (2013), dan Hasanzade, Darabi, & Mahfoozi 



19 
 

(2013) juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Gunarianto, Tahir, & 

Puspotosarie (2014) dan Imroatussolihah (2013) menyatakan leverage 

berpengaruh terhadap earning response coefficient, sedangkan menurut 

Hasanzade, Darabi, & Mahfoozi (2013) leverage tidak berpengaruh terhadap 

earning response coefficient. Dari beberapa penelitian tersebut juga ditemukan 

hasil yang tidak signifikan. Sebagai contoh variabel kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap earning response coefficient (Nofianti, 2014). 

Imroatussolihah (2013) menyarankan untuk meneliti variabel-variabel 

lainnya seperti ukuran perusahaan dan kualitas audit, akan tetapi 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-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan tersebut dirangkum 

dalam tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

PENULIS JUDUL VARIABEL HASIL 

Wulandari & 

Herkulanus 

(2015) 

Konservatisme 

Akuntansi, Good 

Corporate 

Governance, dan 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility pada 

Earning Response 

Coefficient 

Dependen: ERC 

 

Independen: 

Konservatisme 

akuntansi, GCG, 

Pengungkapan 

CSR 

Variabel konservatisme 

akuntansi, GCG, dan 

pengungkapan CSR 

berpengaruh positif terhadap 

ERC 

Dewi(2015) The Role of CSRD 

on Company’s 

Financial 

Performance and 

Earning Response 

Coefficient 

Dependen: 

Kinerja Keuangan 

Perusaaan (ROA, 

ROE) dan ERC 

 

Independen: 

CSRD 

-CSRD tidak berpengauh 

terhadap ROA. 

 

-CSRD berpengaruh 

terhadap ROE. 

 

-CSRD tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ERC. 

Rahayu & 

Suaryana(2015) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan dan 

Risiko Gagal Bayar 

pada Koefisien 

Respon Laba 

Dependen: 

ERC 

 

Independen: 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Risiko Gagal 

Bayar 

-Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif pada 

koefisien respon laba. 

 

-Risiko gagal bayar 

berpengaruh negatif pada 

koefisien respon laba. 

Gunarianto, 

Tahir, & 

Puspitosarie 

(2014) 

The Analysis of 

Earning 

management and 

Earning Response 

Coefficient : 

Empirical Evidence 

from 

Manufacturing 

Companies Listed 

in Indonesian Stock 

Exchange 

Dependen: 

Manajemen Laba 

dan ERC 

 

Independen: 

Profitabilitas, 

Leverage, Skala 

Perusahaan, 

Memberikan 

Bonus kepada 

Manajer, 

Komposisi Modal 

Kerja Perusahaan, 

dan Kepemilikan 

Perusahaan oleh 

Manajer 

Profitabilitas, leverage, 

skala perusahaan, 

memberikan bonus kepada 

manajer, komposisi modal 

kerja perusahaan, dan 

kepemilikan perusahaan 

oleh manajer, baik secara 

simultan dan parsial 

berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba dan ERC. 
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PENULIS JUDUL VARIABEL HASIL 

Zakaria & Daud 

(2013) 

Does Big 4 Affect 

the Earnings 

Response 

Coefficient (ERC)? 

Evidence From 

Malaysia 

Dependen: 

ERC 

 

Independen: 

Kualitas Audit 

Kualitas audit berpengaruh 

positif terhadap ERC. 

Imroatussolihah 

(2013) 

Pengaruh Risiko, 

Leverage, Peluang 

Pertumbuhan, 

Persistensi Laba 

dan Kualitas 

Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

Terhadap Earning 

Response 

Coefficient pada 

Perusahaan High 

Profile 

Dependen: 

ERC 

 

Independen: 

Pengaruh Risiko, 

Leverage, 

Peluang 

Pertumbuhan, 

Earning 

Persistence, dan 

CSR 

Pengaruh risiko, leverage, 

peluang pertumbuhan, 

earning persistence, dan 

CSR berpengaruh pada 

ERC. 

 

Hasanzade, 

Darabi, & 

Mahfoozi 

(2013) 

Factors Affecting 

the Earnings 

Response 

Coefficient : An 

Empirical study for 

Iran 

Dependen: 

ERC 

 

Independen: 

Kualitas Laba, 

Financial 

Leverage, 

Peluang 

Pertumbuhan, 

Profitabilitas, dan 

Risiko Sistematis 

-Ada hubungan yang 

signifikan antara kualitas 

laba dan ERC. 

-Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara financial 

leverage dan ERC. 

-Ada hubungan yang 

signifikan antara peluang 

pertumbuhan dan ERC. 

-Ada hubungan yang 

signifikan antara 

profitabilitas dan ERC. 

-Ada hubungan yang 

signifikan antara risiko 

sistematis dan ERC. 

Nofianti (2014) Pengaruh Struktur 

Modal, Ukuran 

Perusahaan, dan 

Kebijakan Dividen 

terhadap Koefisien 

Respon Laba 

Dependen: 

ERC 

 

Independen: 

Struktur Modal, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

Kebijakan 

Dividen 

-Struktur modal dan ukuran  

perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap ERC. 

 

-Kebijakan dividen tidak 

memiliki pengaruh terhadap  

ERC. 
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PENULIS JUDUL VARIABEL HASIL 

Okolie (2014) Audit Quality and 

Earnings Response 

Coefficients of 

Quoted Companies 

in Nigeria 

Dependen: 

ERC 

 

Independen: 

Kualitas Audit 

Kualitas audit berpengaruh 

positif terhadap ERC. 

 

2.3 Kerangka Penelitian dan Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan tersebut, gambar berikut merupakan kerangka 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menguji 

pengungkapan CSR, leverage, dan kebijakan dividen terhadap earning response 

coefficient.   

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 H1 = (+) 

 

 

 

 

 H2 = (+) 

 

 

 

 

 H3 = (+) 

 

 

 

 

  

Pengungkapan CSR 

(Variabel 

Independen) 

Leverage 

(Variabel 

Independen) 

Kebijakan Dividen 

(Variabel 

Independen) 

Earning Response 

Coefficient 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan 

dan tujuan yang ingin dicapai diuraikan sebagai berikut: 

2.4.1 Pengungkapan CSR 

Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu 

penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan 

(Suwardjono, 2014). Pengungkapan bertujuan mengurangi asimetri informasi 

terutama pada perusahaan yang memiliki korelasi earning/return dengan tingkat 

pengungkapan (Imroatussolihah, 2013). Adanya pengungkapan CSR akan 

memberikan informasi tambahan dan mengurangi asimetri informasi sehingga 

dapat direspon positif oleh para pelaku pasar. Pengungkapan CSR penting bagi 

perusahaan untuk membangun citra, menjaga reputasi, dan legitimasi investor. 

Semakin banyak informasi aktivitas CSR yang diungkapkan akan membuat 

keyakinan tinggi bagi stakeholder mengenai kinerja perusahaan yang bagus. 

Perusahaan akan berusaha untuk memperluas cakupan pengungkapan CSR agar 

masyarakat dan investor percaya pada produk perusahaan, sehingga perusahaan 

dapat memiliki kinerja keuangan yang baik (Dewi, 2015). Hal ini sesuai dengan 

teori stakeholder bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap earning 

response coefficient. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap earning response 

 coefficient. 
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2.4.2 Leverage 

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau 

dana yang mempunyai beban tetap (fixed cost assets or funds) untuk memperbesar 

tingkat penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan (Syamsuddin, 2001). 

Leverage timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan 

sumber dana yang menimbulkan biaya tetap bagi perusahaan (Imroatussolihah, 

2013). 

Signal atau isyarat adalah suatu tindakan yang diambil manajemen 

perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen 

memandang prospek perusahaan (Brigham, Eugene, & Houston, 2001). Menurut 

Brigham, Eugene, & Houston (2001), perusahaan dengan prospek yang 

menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan 

setiap modal baru yang diperlukan dengan cara lain, termasuk penggunaan hutang 

yang melebihi target struktur modal yang normal. Hutang yang dimiliki 

perusahaan berhubungan dengan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 

(Keshtavar et al., 2013). Menurut Dira & Astika (2014), semakin tinggi hutang 

perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin dinamis. Investasi yang 

meningkat digunakan sebagai sinyal untuk menunjukkan adanya prospek 

keuntungan di masa mendatang. Pihak manajemen akan lebih terpacu untuk 

meningkatkan kinerjanya agar hutang-hutang perusahaan dapat terpenuhi 

sehingga perusahaan akan lebih berkembang. Hal ini sesuai dengan teori sinyal 

karena informasi merupakan unsur penting bagi para pelaku bisnis karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik 
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untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana dampaknya terhadap 

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap earning response coefficient. 

2.4.3 Kebijakan Dividen 

Dividen adalah bagian dari laba yang tersedia bagi para pemegang saham 

biasa (earning available for common stakeholders) yang dibagikan kepada para 

pemegang saham biasa dalam bentuk tunai (Warsono, 2003). Kebijakan dividen 

adalah suatu keputusan untuk menentukan berapa besar bagian dari pendapatan 

perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham dan akan diinvestasikan 

kembali (reinvestment) atau ditahan (retained) di dalam perusahaan (Ambarwati, 

2010). Manajer menggunakan sinyal dividen untuk mengirimkan informasi 

kepada investor sehingga membuat investor bereaksi dan percaya bahwa pemberi 

sinyal adalah perusahaan yang memiliki kualitas tinggi. Hal ini sesuai dengan 

teori sinyal karena informasi yang disajikan sangat diperlukan bagi berbagai pihak 

di luar manajemen untuk mengambil keputusan investasi. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H3:  Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap earning response 

coefficient. 

  


