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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data pada penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan LQ45 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Jumlah perusahaan 

LQ45 yang terdaftar pada periode tersebut berjumlah 78 perusahaan. Dari jumlah 

tersebut, sampel yang digunakan untuk penelitian ini berjumlah 28 perusahaan. 

Sampel tersebut diambil berdasarkan metode purposive sampling yang kriterianya 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut adalah tabel rincian perolehan 

sampel pada penelitian ini. 

Tabel 4.1 Pemilihan Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan LQ45 2011-2014 78 

Perusahaan yang tidak tergabung dalam LQ45 secara berturut-

turut tahun 2011-2014 

(48) 

Perusahaan yang tidak mengeluarkan dividen secara berturut-

turut tahun 2011-2014 

(2) 

Jumlah perusahaan yang masuk kriteria  28 

Total data selama 4 tahun (28x4) 112 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013). 

Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CSR 112 0,00 1,00 0,2143 0,41217 

LVG 112 0,07 11,17 2,1897 2,96898 

DIV 112 0,08 1,09 0,4237 0,19790 

ERC 112 -0,073 0,474 0,03830 0,102335 

Sumber: Data diolah, 2016 

Variabel pengungkapan CSR pada tabel 4.2 memiliki skor minimal 0,00, 

nilai maksimal 1,00, mean sebesar 0,2143, dan nilai standar deviasi sebesar 

0,41217. Hasil ini menunjukkan variabel pengungkapan CSR perusahaan 

cenderung bernilai rendah yang berarti tidak semua perusahaan sampel 

memberikan perhatian terhadap pengungkapan CSR. 

Variabel leverage pada tabel 4.2 memiliki skor minimal 0,07, nilai 

maksimal 11,17, mean sebesar 2,1897, dan nilai standar deviasi sebesar 2,96898. 

Hasil ini menunjukkan variabel leverage cenderung bernilai rendah yang berarti 

tidak semua perusahaan sampel menggunakan hutang untuk membiayai 

operasional perusahaan. 

Variabel kebijakan dividen pada tabel 4.2 mempunyai skor minimal 0,08, 

nilai maksimal 1,09, mean sebesar 0,4237, dan nilai standar deviasi sebesar 

0,19790. Hasil ini menunjukkan variabel kebijakan dividen cenderung bernilai 

tinggi yang berarti bahwa informasi terkait kebijakan dividen mendapat respon 

yang baik dari investor. 

Sedangkan untuk variabel earning response coefficient mempunyai skor 

minimal -0,073, nilai maksimal 0,474, mean sebesar 0,03830, dan nilai standar 

deviasi sebesar 0,102335. Hasil ini menunjukkan variasi respon pasar cenderung 
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bernilai rendah yang berarti bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan 

sampel kurang mendapat respon yang baik dari pasar. 

4.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Uji 

normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan kolmogorov-smirnov test. Suatu 

model dikatakan normal bila signifikansi residual lebih besar dari 0,05. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 

  Standardized 

Residual 

N 112 

Normal Parameters Mean -0,0714286 

Std. Deviation 0,96960529 

Most Extreme Differences Absolute 0,108 

Positive 0,107 

Negative -0,108 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,147 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,144 

Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.3, dapat dilihat bahwa hasil 

uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig adalah 0,144. Hal ini menunjukkan 

bahwa semua data pada model regresi berdistribusi normal (0,144 > 0,05). 

4.3 Uji Multikolinearitas 

Pengujian adanya gejala multikolinearitas pada penelitian ini 

menggunakan TOL (Tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai 
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VIF lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan tidak ada gejala multikolinearitas 

pada model regresi. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

  Std. Error Β Tolerance VIF 

1 (Constant) -0,098 0,024  -4,103 0,000   

CSR 0,005 0,022 0,020 0,223 0,824 0,857 1,167 

LVG 0,010 0,003 0,279 3,187 0,002 0,890 1,124 

DIV 0,270 0,049 0,523 5,567 0,000 0,776 1,288 

Sumber: Data diolah, 2016 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel pengungkapan 

CSR sebesar 1,167, nilai VIF variabel leverage sebesar 1,124, dan nilai VIF 

variabel kebijakan dividen sebesar 1,288. Hal ini berarti bahwa variabel 

independen dalam penelitian ini memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala 

multikolinearitas. 

4.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Hasil uji autokorelasi 

menggunakan uji Durbin Watson (DW) dapat dilihat pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 0,511 0,261 0,241 0,089177 1,779 

Sumber: Data diolah, 2016 

Angka Durbin-Watson untuk model regresi adalah 1,779. Nilai tersebut 

berada diantara 1,736 (dU) dan 2,264 (4-dU), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi bebas dari autokorelasi. 

4.5 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

digunakan model Glejser. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka 

dikatakan model regresi bebas dari heteroskedastisitas. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Β Std. Error Β 

1 (Constant) 0,342 0,160  2,137 0,035 

CSR -0,092 0,148 -0,064 -0,621 0,536 

LVG 0,008 0,020 0,042 0,416 0,678 

DIV 0,614 0,324 0,204 1,896 0,061 

Sumber: Data diolah, 2016 

Pada tabel 4.6 menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel 

pengungkapan CSR sebesar 0,536, nilai signifikansi variabel leverage sebesar 

0,678, dan nilai signifikansi variabel kebijakan dividen sebesar 0,061. Dari data 
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tersebut dapat disimpulan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini 

bebas dari heteroskedastisitas dimana nilai signifikansi tiap-tiap variabel 

independen lebih besar dari 0,05. 

4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Model regresi dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda yang 

digunakan untuk mengetahui pengungkapan CSR (X1), leverage (X2), dan 

kebijakan dividen (X3) yang diukur dengan earning response coefficient (Y) 

perusahaan LQ45 tahun 2011-2014 yang terdaftar di BEI. 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig.   Std. Error Β 

1 (Constant) -0,098 0,024  -4,103 0,000 

CSR 0,005 0,022 0,020 0,223 0,824 

LVG 0,010 0,003 0,279 3,187 0,002 

DIV 0,270 0,049 0,523 5,567 0,000 

Adjusted R
2
 0,241 

Sumber: Data diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.7 dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

Y = -0,098 + 0,005 X1 + 0,010 X2 + 0,270 X3 + e 

Hasil regresi linier berganda dapat diuraikan sebagai berikut: 
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α  = nilai konstanta sebesar -0,098 menunjukkan bahwa apabila seluruh 

variabel independen konstan atau sama dengan nol (0), maka earning 

response coefficient adalah sebesar –0,098. 

 X1 = variabel pengungkapan CSR sebesar 0,005 menunjukkan bahwa apabila 

pengungkapan CSR bertambah 1%, maka earning response coefficient 

akan bertambah sebesar 0,005 satuan. 

 X2 = variabel leverage sebesar 0,010 menunjukkan bahwa apabila leverage 

bertambah 1%, maka earning response coefficient akan bertambah 

sebesar 0,010 satuan.  

 X3 = variabel kebijakan dividen sebesar 0,270 menunjukkan bahwa apabila 

kebijakan dividen bertambah 1%, maka earning response coefficient 

akan bertambah sebesar 0,270 satuan. 

Hasil uji koefisien determinasi dijelaskan dalam tabel 4.7. Berdasarkan 

tabel tersebut, koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai Adjusted R
2
 

sebesar 0,241 mempunyai arti bahwa respon pasar dapat dijelaskan oleh 

pengungkapan CSR, leverage, dan kebijakan dividen sebesar 24,1%. Sedangkan 

75,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian. 

4.6.2 Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Earning Response Coefficient 

 Nilai signifikansi variabel pengungkapan CSR menunjukkan lebih besar 

dari 0,05 yaitu 0,824 dengan nilai   sebesar 0,005 sehingga pengungkapan CSR 

memiliki hubungan positif dan tidak signfikan terhadap earning response 



41 
 

coefficient. Dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 

ditolak. 

 Menurut teori sinyal, 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 (Rahayu & Suaryana, 2015). Informasi yang 

disajikan sangat diperlukan bagi berbagai pihak di luar manajemen untuk 

mengambil keputusan investasi. Investor tidak mempercayai laporan CSR yang 

diungkapkan oleh manajemen karena para investor lebih melihat informasi laba 

dalam keputusan investasi. Informasi laba mengandung pengumuman pembayaran 

dividen sehingga menjadi salah satu informasi yang paling direspon oleh investor 

(Karuniawan & Nugrahanti, 2012). Menurut Silalahi (2014), pada umumnya 

investor berorientasi pada kinerja jangka pendek, sedangkan CSR dianggap 

menunjukkan kinerja jangka menengah dan jangka panjang. Menurut Hidayati & 

Murni (2009), investor hanya membeli saham untuk diperjualbelikan sehingga 

tidak menahannya dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, investor tidak 

memperhitungkan adanya informasi pengungkapan CSR. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari & Herkulanus (2015) dan Utaminingtyas, Hesti & Ahalik (2010) 

bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap earning response 

coefficient. Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Dewi (2015) dan Hidayati & Murni (2009) menyatakan bahwa 

pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap earning response coefficient. 

4.6.3 Pengaruh Leverage terhadap Earning Response Coefficient 

 Nilai   variabel leverage menunjukkan angka 0,010 dengan signifikansi 

sebesar 0,002. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap earning response coefficient, sehingga hipotesis H2 

diterima. Menurut Keshtavar et al. (2013), hutang yang dimiliki perusahaan 

berhubungan dengan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. 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. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dira & Astika (2014) dan Eka (2012) yakni 

leverage berpengaruh positif terhadap earning response coefficient. Sementara itu, 

hasil penelitian ini tidak didukung oleh Murwaningsari (2008) dan Nofianti 

(2014) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap 

earning response coefficient. 

4.6.4 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Earning Response Coefficient 

Nilai signifikansi variabel kebijakan dividen menunjukkan angka 0,000 

yang berarti kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap earning 

response coefficient, sehingga hipotesis H3 diterima. Dividen digunakan untuk 

mengirimkan informasi kepada investor sehingga membuat investor bereaksi dan 
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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. Hasil penelitian ini didukung oleh Skinner (2004) dan Kallapur (1994) 

yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap earning 

response coefficient, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nofianti (2014) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap earning response coefficient. 

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 kualitas 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. 

  


