
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fungsi laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai hasil 

dari proses akuntansi adalah memberikan informasi keuangan untuk memenuhi 

kebutuhan para pemakainya, khususnya adalah pihak luar atau eksternal. Pihak 

ekternal adalah investor atau calon investor yang meliputi pembeli saham atau 

obligasi, kreditor atau peminjam dana bank, supplier. Laporan keuangan 

tersebut digunakan sebagai dasar untuk memprediksi dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Disamping itu informasi yang berasal dari laporan 

keuangan juga dapat memperlihatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu 

informasi akuntansi sangat penting untuk salah satu bagian pemakai laporan 

keuangan seperti investor untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 

berinvestasi di pasar modal (Alkartobi, 2017). 

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 

(IAI,2017) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan yang 

diberikan oleh perusahaan kepada publik terutama para investor dan kreditur. 

Salah satu unsur dalam laporan keuangan yang paling banyak diperhatikan dan 

dinanti-nantikan informasinya adalah laporan laba rugi, suatu laporan yang 
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memberikan informasi mengenai laba (earnings) yang dicapai oleh perusahaan 

dalam suatu periode (Nofianti, 2016).   

Salah satu informasi akuntansi tersebut adalah mengenai informasi laba. 

Informasi laba akan direspon oleh investor karena memberikan gambaran 

mengenai kinerja perusahaan. Statement of Financial Accounting Concept 

(SFAC) No.1 menyatakan laba memiliki manfaat untuk menilai kinerja 

manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representative dalam 

jangka panjang, memprediksi laba dan menaksir resiko dalam investasi atau 

kredit. Informasi laba merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang 

banyak mendapat perhatian (Nofianti, 2016). 

Laba merupakan informasi pasar yang diyakini sebagai informasi utama 

karena dapat mempengaruhi investor dalam membuat keputusan membeli, 

menjual atau menahan sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Laba itu 

sendiri memiliki keterbatasan yang dipengaruhi oleh asumsi perhitungan dan 

kemungkinan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga 

dibutuhkan informasi lain selain laba untuk memprediksi return saham 

perusahaan yaitu koefisien respon laba atau disebut juga dengan earnings 

response coefficient (ERC). Koefisien respon laba ini menunjukkan reaksi pasar 

terhadap informasi laba yang dipublikasikan oleh perusahaan yang dapat diamati 

dari pergerakan harga saham disekitar tanggal publikasi laporan keuangan. Nilai 

ERC diprediksi lebih tinggi jika laba perusahaan lebih persisten di masa depan 

dan kualitas laba lebih baik. Dengan asumsi bahwa investor akan menilai laba 

sekarang untuk memprediksi laba dan return dimasa yang akan datang, maka 
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future return tersebut semakin berisiko jika reaksi investor terhadap unexpected 

earnings perusahaan juga semakin rendah (Scott, 2015). 

Nilai ERC diprediksi lebih tinggi jika laba perusahaan lebih persisten di 

masa depan dan kualitas laba lebih baik. Dengan asumsi bahwa investor akan 

menilai laba sekarang untuk memprediksi laba dan return dimasa yang akan 

datang, maka future return tersebut semakin berisiko jika reaksi investor terhadap  

unexpected earnings perusahaan juga semakin rendah. Made Dewi Ayu, dkk 

(2014) menyatakan bahwa pengertian Earnings Response Coefficient (ERC) 

adalah efek setiap dolar unexpected earnings terhadap return saham, yang diukur  

dengan slope koefisien dalam regresi abnormal return saham dan unexpected 

earning.  

Reaksi pasar yang diberikan tergantung kepada kualitas laba. Kualitas laba  

tidak berhubungan dengan tinggi rendahnya laba yang dilaporkan oleh 

perusahaan, melainkan meliputi understatement dan overstatement dari laba 

bersih, stabilitas komponen dalam laporan laba rugi, realisasi risiko aset, 

pemeliharaan atas modal, dan kemampuan laba menjadi prediktor laba masa 

depan (predictive value). Informasi laba menjadi hal penting bagi pemakai laporan  

keuangan untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan investasi karena 

informasi laba yang dikeluarkan perusahaan selain memberikan gambaran 

mengenai kinerja perusahaan juga berguna untuk memprediksi bagaimana kinerja  

perusahaan di masa depan.  

Pengumuman informasi laba saat diterbitkan atau dipublikasikan respon 

pasar terhadap informasi tersebut berbeda-beda antara satu perusahaan dengan 
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perusahaan lainnya. Informasi yang dilaporkan dapat bersifat bad news (kabar 

buruk) dan good news (kabar baik). Pada waktu perusahaan mengumumkan laba 

tahunan, bila laba aktual lebih tinggi dibandingkan dengan hasil prediksi laba 

yang selama ini dibuat, maka yang terjadi adalah good news, sehingga investor 

akan melakukan revisi terhadap laba dan kinerja perusahaan dimasa mendatang 

serta memutuskan membeli saham tersebut. Sebaliknya, jika hasil prediksi lebih 

tinggi dari laba aktualnya, yang berarti bad news, maka investor akan melakukan 

revisi dan menjual saham perusahaan tersebut karena kinerja perusahaan tidak 

sesuai dengan diperkirakan. 

Naik turun nya harga saham dipasar modal yang tidak normal akibat dari 

laba yang dihasilkan dipasar modal menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk  

dibicarakan. Disisi lain fenomena yang terjadi pada kinerja saham-saham pada 

sektor pertambangan masih tertinggal dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor  

saham pertambangan melemah hingga 14,00% hingga 21 Desember 2015. 

Penurunan sektor saham pertambangan melemah cukup tajam dibandingkan 

sektor saham lain sepanjang 2015 (www.tribunnews.com,2015). Namun sampai 

tahun 2017 saham sektor tambang masih terlihat lemah. Secara sektoral, sebagian 

besar sektor saham memerah yang dipimpin sektor saham pertambangan yang 

melemah 2,52%. Disusul sektor saham keuangan dan infrastruktur yang turun 

0,90%. (http://bisnis.liputan6.com,2017). 

Fenomena yang bersifat bad news terjadi pada PT Elnusa Tbk (ELSA ) 

yang mengalami anjloknya laba bersih pada 2017. Laba bersih perseroan turun Rp 

63,771 miliar atau sekitar 20% dibandingkan periode yang sama di tahun 

http://bisnis.liputan6.com/
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sebelumnya. Sementara akibat laba yang turun, laba bersih per saham ELSA juga 

mengalami penurunan menjadi Rp 33,86 dari sebelumnya Rp 42,60. 

Mengutip laporan keuangan ELSA yang dipublikasikan. Penurunan laba ini, 

tidak terlepas dari penurunan pendapatan perseroan menjadi Rp 3,62 triliun dari 

sebelumnya Rp 4,97 triliun. Sementara itu total utang perseroan mengalami 

kenaikan menjadi Rp 1,8 triliun dari sebelumnya Rp 1,31 triliun. Utang tersebut, 

terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp 1,75 triliun dan utang jangka panjang 

sebesar Rp 45,66 miliar. Di sisilain, asset perseroan tercatat mengalami kenaikan 

menjadi Rp 4,85 triliun dari sebelumnya Rp 4,19 triliun. Adapun asset tidak 

lancar perseroan yakni sebesar Rp 2,47 triliun dan asset lancar Rp 2,37 triliun 

(economy.okezone.com, 2018). 

Selain fenomena bad news di atas terjadi juga pada emiten pertambangan 

emas PT J Resources Tbk (PSAB) membukukan penurunan laba bersih sebesar 

24,76% dari sebelumnya Rp 264,20 miliar di sepanjang 2016 menjadi Rp 198,78 

pada 2017. Penurunan laba bersih tersebut didorong oleh penurunan penjualan 

usaha PSAB sebesar 6,69% menjadi Rp 3,01 triliun pada 2017 dibandingkan 

dengan penjualan pada 2016 sebesar Rp 3,23 triliun. Sedangkan beban penjualan 

mengalami penurunan 2,83% pada 2017 menjadi Rp 1,28 triliun dibandingkan 

dengan beban penjualan pada 2016 sebesar Rp 1,32 triliun. Di sepanjang periode 

2017, liabilitas PSAB naik sebesar 11,82% menjadi Rp 7,85 triliun dibandingkan 

dengan liabilitas pada 2016 sebesar Rp 7,02 triliun. 

Meski laba Timah tergerus, ekuitas perusahaan naik 2,32% dari sebelumnya 

Rp 4,70 triliun pada 2016 menjadi Rp 4,81 triliun pada 2017 dan aset perusahaan 
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naik 8,01% sepanjang periode 2017 menjadi Rp 12,67 triliun dibandingkan 

dengan aset PSAB pada 2016 sebesar Rp 11,73 triliun. Sebelumnya pada tahun 

ini, PSAB mengalokasikan belanja modal US$ 300 juta untuk menyelesaikan 

pengembangan dua wilayah tambang, di Doup, Kabupaten Bolaang Mangondow 

dan Pani, di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Perseroan juga menargetkan bisa 

memproduksi emas 185 ribu troy ons. Naik dibandingkan 2017 yang mencapai 

175 ribu troy ons. (cnbcindonesia.com, 2018). 

Sektor pertambangan menjadi unit analisis penelitian dikarenakan sektor 

pertambangan menjadi sektor primadona di kalangan investor. Fenomena ini tidak 

mengherankan, sebab perusahaan-perusahaan pertambangan Indonesia dianggap 

memiliki keunggulan kompetitif untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan yang 

relatif tinggi. Oleh karenanya menarik untuk dikaji, perusahaan-perusahaan 

pertambangan Indonesia memiliki keunggulan kompetitif  di pasar global, sebab 

Indonesia masuk kedalam jajaran produsen terbesar dunia untuk beberapa 

komoditas tambang. Indonesia juga dinilai sebagai negara yang memiliki sumber 

daya alam yang sangat menjanjikan. Posisi Indonesia dalam hal potensi sumber 

daya komoditas pertambangan, mengalahkan Peru, Australia, Mexico, dan Afrika 

Selatan. 

Sektor pertambangan mengalami kondisi yang terus melemah bahkan 

mengalami penurunan, dan terdapat perusahaan yang gulung tikar. Pada awal 

tahun 2012-2014 saja sektor pertambangan sudah mengalami penurunan seperti 

penurunan harga komoditas, berkurangnya permintaan ekspor, dan bahkan ekspor 

komoditas pertambangan juga dipengaruhi oleh penerapan UU Minerba pada awal 
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tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas 

pertambangan melalui pembatasan ekspor mineral tambang mentah, tetapi dalam  

penerapannya hal ini bahkan berdampak pada terhentinya ekspor komoditas 

mineral tambang hingga pertengahan tahun 2014 serta laba yang mengalami 

penurunan yang signifikan membuat perusahaan mengalami kebangkrutan. 

(www.ekonomi.inilah.com) 

Penelitian mengenai koefisien respon laba berkembang cepat dan menarik 

untuk diamati karena koefisien respon laba berguna dalam analisis fundamental 

oleh investor dalam model penilaian untuk menentukan reaksi pasar atas 

informasi laba suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui kemungkinan besar 

kecilnya respon harga saham atas informasi laba perusahaan tersebut. 

Walaupun informasi laba merupakan hal yang paling direspon oleh investor 

karena memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan, namun informasi 

laba saja kadang tidak cukup untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan karena ada kemungkinan informasi tersebut bias. Untuk menghindari 

pengambilan keputusan yang salah, investor juga harus memperhatikan hal-hal 

lain yang tidak diungkapkan pada informasi laba, seperti persistensi laba, ukuran 

perusahaan, risiko kegagalan (default risk) dan kesempatan bertumbuh. 

Salah satu faktor yang memiliki kaitan erat dengan earnings response 

coeffisient adalah persistensi laba. Persistensi laba merupakan suatu ukuran yang 

menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang 

diperoleh saat ini sampai saat mendatang. Semakin besar persistensi laba suatu 

perusahaan maka semakin besar pula laba yang dapat diharapkan oleh investor 

http://www.ekonomi.inilah.com/
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dimasa yang akan datang dan selanjutnya akan mempengaruhi para investor untuk 

menanamkan modalnya diperusahaan tersebut (Ngadiman dan Hartini, 2011). 

Perusahaan yang memiliki nilai persistensi yang tinggi akan memiliki koefisien 

respon laba yang tinggi. Penelitian mengenai persistensi laba terhadap koefisien 

respon laba yang telah dilakukan oleh Mulyani (2007), Arif (2016) dan Lestari 

(2016) menunjukkan persistensi laba berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Hal ini bertentangan dengan Imroatussolihah (2013), Dalimunthe (2016), 

Alkartobi (2017) dan Ratnasari, dkk (2017) menyatakan persistensi laba tidak 

berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Faktor lain yang mempengaruhi earnings response coeffisient adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat 

dilihat melalui jumlah aset secara keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat menentukan baik buruknya kinerja perusahaan. 

Perusahaan dengan ukuran besar dianggap dapat memberikan informasi yang 

lengkap dibandingkan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan, itu 

artinya semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor. Investor akan merespon 

informasi termasuk laba yang diumumkan perusahaan. Nantinya mengakibatkan 

ERC meningkat (Muthingah, 2017). Penelitian mengenai ukuran perusahaan 

terhadap koefisien respon laba yang telah dilakukan oleh Mulyani (2007), 

Diantimala (2008), Erkasi (2009), Rahayu dan Suaryana (2015), Lestari (2016), 

dan Dewi dan Putra (2017) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap koefisien respon laba. Sedangkan hal ini bertentangan dengan Fitri 

(2013), Lukman (2013), Farizky (2016), Mahendra (2017), Ratnasari, dkk (2017) 
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dan Alkartobi (2017) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba. 

Selain persistensi laba dan ukuran perusahaan, faktor lain yang 

mempengaruhi ERC adalah default risk. Risiko kegagalan (default risk) 

merupakan resiko kegagalan perusahaan dalam melunasi bunga dan pokok 

pinjaman tepat pada waktunya (Diantimala,2008). Risiko gagal bayar suatu 

perusahaan mempengaruhi keinginan investor untuk menanamkan modal. 

Walaupun perusahaan dengan risiko tinggi bisa menjanjikan return yang tinggi 

namun di sisi lain tingkat ketidakpastiannya juga tinggi (Scott, 2015). Hal ini 

menyebabkan investor akan berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan 

dengan perusahaan yang berisiko tinggi. Sikap hati-hati ini akan menyebabkan 

investor lebih lambat bereaksi atas informasi laba perusahaan. Jadi, semakin 

tinggi risiko gagal bayar perusahaan maka akan semakin kecil koefisien respon 

laba, begitu juga sebaliknya semakin rendah risiko gagal bayar perusahaan maka 

akan semakin besar koefisien respon laba. Dengan kata lain, risiko gagal bayar 

perusahaan mempunyai pengaruh negatif atas koefisien respon laba (Rahayu dan 

Suaryana, 2015). Penelitian mengenai risiko kegagalan terhadap koefisien respon 

laba yang telah dilakukan oleh Diantimala (2008), Erkasi (2009), Nasihah (2014), 

Rofika (2015), Rahayu dan Suaryana (2015) dan Ratnasari (2017) menyatakan 

risiko kegagalan berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Dan hal ini 

bertentangan dengan Farizky (2016) menunjukkan risiko kegagalan tidak 

berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ratnasari, dkk, 
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(2017) yang melakukan penelitian tentang pengaruh persistensi laba, ukuran 

perusahaan dan default risk terhadap earnings response coefficient (ERC) pada 

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persistensi laba tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC, 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC, sedangkan default 

risk berpengaruh signifikan terhadap ERC.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambah 

variabel kesempatan bertumbuh sebagai variabel independen. Kesempatan 

bertumbuh menjelaskan adanya prospek pertumbuhan perusahaan dimasa depan. 

Kesempatan bertumbuh perusahaan bisa dinilai dari pertumbuhan labanya. Bagi 

perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba yang bagus hal ini akan 

meningkatkan kesempatan bertumbuh bagi perusahaan tersebut. Kesempatan 

untuk tumbuh akan mempengaruhi ERC lebih tinggi dibanding perusahaan yang 

tidak tumbuh (Collins dan Khotari, 1989 dalam Fitri, 2013). Dengan adanya 

pertumbuhan laba berarti laba yang akan diperoleh untuk kedepannya juga akan 

terus meningkat. Investor akan lebih suka pada perusahaan yang dapat 

meningkatkan kemakmuran mereka di masa datang, karena informasi laba 

tersebut merupakan berita baik sehingga dapat meningkatkan respon pasar. 

Penelitian mengenai kesempatan bertumbuh terhadap koefisien respon laba yang 

telah dilakukan oleh Mulyani (2007), Lukman (2014), Rofika (2015) dan Lestari 

(2016) menunjukkan kesempatan bertumbuh berpengaruh terhadap koefisien 

respon laba. Dan hal ini bertentangan dengan Fitri (2013), Imroatussolihah 
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(2013), Farizky (2016) dan Alkartobi (2017) menyatakan kesempatan bertumbuh 

tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsitenan hasil dari penelitian terdahulu 

yang telah diuraikan di atas,  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Persistensi Laba, Ukuran Perusahaan, Risiko Kegagalan 

(Default Risk), Dan Kesempatan Bertumbuh Terhadap Koefisien Respon 

Laba (Earnings Response Coefficient) Pada Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka perumusan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah persistensi laba, ukuran perusahaan, risiko kegagalan dan 

kesempatan bertumbuh berpengaruh secara parsial terhadap koefisien 

respon laba? 

2. Apakah persistensi laba, ukuran perusahaan, risiko kegagalan dan 

kesempatan bertumbuh berpengaruh secara simultan terhadap koefisien 

respon laba? 

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh persistensi laba, ukuran perusahaan, risiko 

kegagalan dan kesempatan bertumbuh berpengaruh secara parsial terhadap 

koefisien respon laba. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh persistensi laba, ukuran perusahaan, risiko 

kegagalan dan kesempatan bertumbuh berpengaruh secara simultan terhadap 

koefisien respon laba. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Mengacu pada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang 

telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

lembaga penelitian, praktisi yang bergerak dalam bidang pasar modal dan 

lembaga lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambahin 

formasi dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh 

Persistensi Laba, Ukuran Perusahaan, Risiko Kegagalan (Default Risk), dan 

Kesempatan Bertumbuh terhadap Koefisien Respo Laba (Earnings Response 

Coefficient). Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan 

referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut 

mengenai topic ini. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Perusahaan Pertambangan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi bagi para manajer dalam upaya memaksimalkan kualitas 

laba yang akan memaksimalkan nilai perusahaan sebagai tujuan utama 

perusahaan. Koefisien respon laba (ERC) merupakan sebuah ukuran 
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untuk mengetahui kuatnya reaksi pasar terhadap informasi laba yang 

dilaporkan.  

b. Manfaat Bagi Investor 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang dapat digunakan untuk sebagai dasar pengambilan keputusan 

investasi di pasar modal. Salah satunya dengan mengamati faktor-

faktor yang mempengaruhi ERC. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi 

masing-masing bab dengan sistematik sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II  : LANDASAN TEORITIS  

Bab ini merupakan landasan teoritis yang digunakan untuk dapat  

melakukan pembahasan dimana berbagai teori yang berkaitan 

yaitu earnings response coefficient, persistensi laba, ukuran 

perusahaan, default risk dan kesempatan bertumbuh dengan 

pandangan islam, hipotesis dan pengembangan hipotesis, dan 

disain penelitian. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, populasi, sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel operasional 

serta metode analisis data. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang 

kemudian menganalisa dan mengevaluasi permasalahan yang 

ditemukan berdasarkan hasil dan teori-teori yang berhubungan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian dan juga saran. 

   DAFTAR PUSTAKA 


