
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kondisi perekonomian global yang saat ini rentan terhadap krisis 

mengakibatkan para calon investor berhati-hati dalam menanamkan modalnya. 

Sebagai pertimbangan dalam berinvestasi, investor sangat membutuhkan laporan 

keuangan perusahaan. Investor akan menilai bagaimana kondisi perusahaan dan 

untuk mengetahui kelangsungan kehidupan perusahaan. 

Menurut Harrison dkk (2011:2) laporan keuangan adalah dokumen bisnis 

yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya  kepada berbagai 

kelompok pemakai yang dapat meliputi manajer, investor, kreditor, dan agen 

regulator. Laporan keuangan yang menjadi perhatian investor sebagai alat 

informasi untuk pengambilan keputusan yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi 

adalah laporan yang memberikan informasi mengenai laba atau rugi yang dicapai 

oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya selama satu periode pelaporan 

akuntansi. Investor cenderung memilih untuk berinvestasi ke perusahaan yang 

memperoleh laba positif (Maya, 2015). 

Laporan keuangan perusahaan harus dapat mengungkapkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya, sehingga akan sangat bermanfaat bagi para pemakai. 

Informasi akuntansi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan haruslah 

informasi yang mengandung relevansi. Informasi yang relevan adalah terdapat 

reaksi pemodal ketika diumumkannya suatu informasi yang dapat diamati dari 

adanya pergerakan harga saham. 
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Karena laba merupakan informasi yang ditunggu oleh pasar khususnya 

para investor, laba haruslah mencerminkan nilai yang sebenarnya. Menurut 

Dechow dan Scrand (2004) dalam Maya (2015) kualitas laba perusahaan yang 

lebih baik, dapat menyediakan informasi yang lebih baik pula mengenai kinerja 

keuangan perusahaan yang akan digunakan dalam membuat keputusan terkait 

perusahaan. Namun, informasi laba dapat menjadi bias ketika terjadi manipulasi 

laba yang dilakukan oleh pihak manajemen.  

Kasus yang terjadi pada perusahaan Kimia Farma Tbk tahun 2002 

menyatakan bahwa manajemen telah melakukan manipulasi laporan keuangan 

perusahaan. Manajemen Kimia Farma Tbk melaporkan adanya laba bersih tahun 

2001 sebesar Rp 132 Miliar, dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakotta & 

Mustofa (HTM). Akan tetapi Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa 

laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah 

dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 

disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup 

mendasar dan terindikasi melakukan penggelembungan (mark-up) laba bersih di 

laporan keuangan perusahaan (Kencana, 2012). 

Selain itu,  kasus yang terjadi pada Toshiba Corporation tahun 2015 juga 

menjadi perhatian dikalangan dunia usaha. Toshiba terbukti melakukan 

pembohongan publik dan investor dengan melakukan penggelembungan 

keuntungan di laporan keuangan hingga overstated profit  sebesar 1,2 miliar US 

Dollar sejak tahun 2008. Dan yang lebih memprihatinkan skandal tersebut melibat 

top management dari Toshiba Corporation (Minarahayu, 2016). 

Kasus tersebut lantas membuat investor semakin berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan. Investor akan menilai setiap informasi yang 
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dipublikasikan oleh perusahaan. Karenanya penulis termotivasi untuk mengetahui 

bagaimana informasi akan mempengaruhi pasar dan sejauh mana reaksi yang 

ditimbulkan dari informasi yang dipublikasikan tersebut. Informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi return saham perusahaan yang juga dapat 

digunakan sebagai alat analisis dalam mengukur informasi laba yaitu koefisien 

respon laba atau earnings response coefficient (ERC) 

ERC  adalah ukuran besaran abnormal return suatu sekuritas sebagai 

respon terhadap komponen laba kejutan (unexpected earnings) yang dilaporkan 

oleh perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut (Scott, 2006). Koefisien  

respon laba dapat didefinisikan sebagai efek setiap dolar unexpected earnings 

terhadap return saham, dan biasanya diukur dengan slopa koefisien regresi 

abnormal return saham dan unexpected earnings. 

ERC merupakan perbandingan antara harga saham ekspektasi dan harga 

saham rill yang dikeluarkan oleh perusahaan. ERC menunjukkan reaksi pasar 

terhadap informasi laba yang dipublikasikan oleh perusahaan yang dapat diamati 

dari pergerakan harga saham disekitar tanggal publikasi laporan keuangan. ERC 

perusahaan yang tinggi  menandakan kualitas laba yang baik dan memberikan 

gambaran kinerja perusahaan yang baik pula. Dalam hal menghindari keputusan 

yang salah oleh investor, informasi penting yang perlu diperhatikan dan tidak 

diungkapkan pada informasi laba seperti rasio profitabilitas, konservatisme 

laporan keuangan, siklus kehidupan perusahaan, ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan.  

Rasio profitabilitas merupakan salah satu alat analisis dalam berinvestasi. 

Hampir semua investor berkarakter menjauh dari resiko dan mendekat pada 

keuntungan maksimal. Investor menginginkan keuntungan yang maksimal dari 
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setiap investasi yang dilakukan, dan mengambil keuntungan dari hasil investasi 

tersebut untuk selanjutnya di investasikan ketempat lain dengan tingkat resiko 

yang kecil juga. Kemudian hubungan keuntungan yang di inginkan investor atau 

laba dengan harga saham selalu dikaitkan dengan koefisien respon laba. 

Akuntansi konservatif memiliki peran penting dalam praktik akuntansi 

karena prinsip ini akan mempengaruhi penilaian dalam akuntansi. Watts (2003) 

menjelaskan bahwa pendukung praktik akuntansi konservatif menyatakan 

akuntansi konservatif menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena praktik 

akuntansi konservatif mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-

besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dalam menyajikan laba 

dan aktiva yang tidak overstate. Namun prinsip ini  menyebabkan laporan 

keuangan menjadi bias sehingga tidak dapat dijadikan alat dalam mengevalusi 

resiko perusahaan.  

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia memperbolehkan perusahaan 

untuk memilih salah satu metode akuntansi dari kumpulan metode yang 

diperbolehkan pada situasi yang sama. Seperti PSAK No. 14 tentang persediaan, 

PSAK No. 17 tentang Akuntansi Penyusutan, PSAK No. 19 tentang aset tak 

berwujud dan PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan.  

Penman dan Zhang (2002) dalam Handayani (2016) menjelaskan bahwa 

perusahaan yang menerapkan akuntansi konservatif dan pertumbuhan investasi 

yang berfluktuasi memiliki kualitas laba yang rendah. Praktik akuntansi 

konservatisme diduga secara tidak langsung mempengaruhi koefisien respon laba 

perusahaan. Hasil penelitian Setyaningtyas (2008) menunjukkan bahwa 

konservatisme laporan keuangan dan koefisien respon laba berhubungan positif 

tidak signifikan. Handayani (2016) dalam penelitiannya menemukan 
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konservatisme laporan keuangan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 

koefisien respon laba. Kemudian Diantimala (2008) menyebutkan bahwa 

akuntansi konservatif berpengaruh negatif tidak signifikan. 

Siklus kehidupan perusahaan yang juga dikenal dengan sebutan siklus 

hidup organisasi dihubungkan dengan koefisien respon laba, hal ini dilakukan 

karena unsur ini sering dijadikan sebagai dasar analisis investor dalam 

berinvestasi. Black (1998) dalam Setyaningtias (2009) menyatakan bahwa 

perusahaan yang berada dalam tahap siklus hidup yang berbeda memiliki 

karakteristik yang berbeda seperti laba dan arus kas. Perbedaan ini perlu 

diperhatikan saat menghitung nilai perusahaan. Adapun tahap siklus kehidupan 

perusahaan adalah tahap pendirian (start-up), tahap ekspansi (expantion), tahap 

kedewasaan (mature), dan tahap penurunan (declining). Penelitian mengenai 

siklus hidup perusahaan yang dikaitkan  dengan koefisien respon laba pernah 

diteliti oleh Setyaningtyas (2009) yang menunjukkan siklus hidup perusahaan 

berhubungan positif namun tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Handayani (2016) juga memperoleh hasil yang sama yaitu siklus kehidupan 

perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap koefisien respon 

laba. 

Ukuran perusahaan dapat menentukan baik buruknya kinerja dari 

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, dan 

nantinya mengakibatkan ERC meningkat. Naimah dan Siddharta (2006) dalam 

penelitiannya menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap koefisien respon 
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laba. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pengaruh laba terhadap harga 

mempunyai perbedaan yang signifikan antara perusahaan kecil dan perusahaan 

besar. Hasil penelitian Handayani (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap koefisien respon laba.  

Umur perusahaan merupakan seberapa lama perusahaan menjalankan 

kegiatannya dan tetap eksis. Umur perusahaan akan menjadi alat pertimbangan 

bagi investor, karena perusahaan dianggap berpengalaman dalam hal menjalankan 

bisnisnya dan dapat memberikan informasi yang lengkap. Perusahaan yang 

berpengalaman, akan mengetahui kebutuhan konstituennya akan informasi 

tentang perusahaan. Semakin lama umur perusahaan maka akan sangat rentan 

perusahaan  melakukan tindakan manajemen laba, sehingga berpengaruh terhadap 

kualitas laba yang diukur dengan koefisien respon laba. Penelitian mengenai 

pengaruh umur perusahaan terhadap kualitas laba telah dilakukan oleh Maya 

(2015) menunjukkan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 

Sedangkan Anjelica dan Prasetyawan (2014) menyatakan umur perusahaan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Handayani (2016) yang 

melakukan penelitian tentang pengaruh rasio profitabilitas, konservatisme laporan 

keuangan, siklus kehidupan perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap koefisien 

respon laba (ERC) pada perusahan retail. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rasio profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

koefisien respon laba, sedangkan konservatisme laporan keuangan dan siklus 

kehidupan perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap koefisien 

respon laba. Secara simultan rasio profitabilitas, konservatisme laporan keuangan, 
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siklus kehidupan perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap koefisien respon laba. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti 

menambah variabel umur perusahaan sebagai variabel independen. Menurut 

Marwata (2001) umur perusahaan diperkirakan memiliki hubungan positif dengan 

kualitas laba. kualitas laba yang tinggi dapat diukur menggunakan koefisien 

respon laba (ERC). Umur perusahaan diyakini akan mempengaruhi koefisien 

respon laba.  

Penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan manufaktur sektor  

industri dasar dan kimia. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia merupakan emiten terbesar bagi investor dalam 

menanamkan modalnya. Sehingga perusahaan ini selalu mendapatkan perhatian 

dari para investor. Selain itu juga sektor industri dasar dan kimia  merupakan 

penyumbang laba bersih terbesar kedua setelah sektor keuangan dan bank dengan 

persentase 132,31% selama kuartal kedua tahun 2016. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Profitabilitas, Konservatisme 

Laporan Keuangan, Siklus Kehidupan Perusahaan,  Ukuran Perusahaan Dan 

Umur Perusahaan Terhadap Koefisien Respon Laba (Earnings Response 

Coefficient).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap koefisien respon laba? 
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2. Apakah konservatisme laporan keuangan berpengaruh terhadap koefisien 

respon laba? 

3. Apakah siklus kehidupan perusahaan berpengaruh terhadap koefisien respon 

laba? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap koefisien respon laba? 

5. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap koefisien respon laba? 

6. Apakah rasio profitabilitas, konservatisme laporan keuangan, siklus kehidupan 

perusahaan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap 

koefisien laba? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas terhadap koefisien respon 

laba.  

2. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme laporan keuangan terhadap 

koefisien respon laba. 

3. Untuk mengetahui pengaruh siklus kehidupan perusahaan terhadap koefisien 

respon laba. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap koefisien respon 

laba. 

5. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap koefisien respon laba. 

6. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas, konservatisme laporan 

keuangan, siklus kehidupan perusahaan, ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan terhadap koefisien respon laba. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 

yang telah dikemukakan di atas, 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. Bagi praktisi, dapat memudahkan investor dalam mengambil keputusan dan 

sebagai informasi tambahan sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi 

dan membuat kebijakan. 

2. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

tambahan informasi dan bahan acuan bagi penelitian sejenis. 

 

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 

dengan permasalahan akan memperjelas hipotesis penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, variabel penelitian, 

operasionalisasi variabel, populasi, sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, 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 

 


