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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori  Sinyal (Signalling Theory) 

Pasar di dalam melakukan keputusan keuangan membutuhkan informasi 

yang valid, namun terkadang pasar tidak memiliki cukup informasi untuk 

membuat keputusan. Asimetri informasi akan terjadi jika manajemen tidak secara 

penuh menyampaikan semua informasi yang dapat mempengaruhi pasar. Salah 

satu cara untuk mengurangi asimetri informasi yaitu dengan memberikan sinyal 

kepada pasar. Teori sinyal menjelaskan bahwa laporan keuangan dimanfaatkan 

perusahaan untuk memberikan sinyal positif atau negatif kepada para pemakainya 

yang kemudian akan membantu pengambilan keputusan keuangan. Salah satu 

informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman yang dilakukan oleh 

suatu emiten.  

Informasi yang berbentuk pengumuman akan memudahkan melihat reaksi 

pasar berupa perubahan harga saham. Jika informasi memberikan sinyal positif 

terhadap pasar, reaksi pasar akan ditunjukkan dengan adanya perubahan harga 

saham dimana harga saham semakin naik. Sebaliknya, jika informasi memberikan 

sinyal negatif terhadap pasar, reaksi pasar akan ditunjukkan dengan tidak adanya 

perubahan harga saham dimana harga saham tetap atau lebih buruknya mengalami 

penurunan. Teori sinyal mengemukakan seharusnya perusahaan memberikan 

sinyal kepada pengguna  laporan keuangan (Tristiadi, 2012).  

Perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan 

mengenai informasi laba atau rugi. Apabila informasi laba/rugi memiliki 
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kandungan informasi, maka pasar akan bereaksi. Bereaksinya pasar dapat dilihat 

dari naik turunnya harga saham dan diukur dengan koefisien respon laba (ERC). 

 

2.2 Teori Pasar Efisiensi  

Menurut Hanafi dan Abdul (2012:295) informasi pasar adalah informasi 

yang berasal dari pasar yang bisa digunakan untuk analis keuangan. Dalam pasar 

keuangan yang efisien, pasar akan mencerminkan informasi yang relevan. Dengan 

demikian informasi dari pasar bisa dimanfaatkan oleh seorang analis keuangan. 

Suatu pasar modal dikatakan efisien jika ia sepenuhnya dan dengan tepat 

mencerminkan seluruh informasi yang relevan dalam penentuan harga-harga 

saham. Resminya, pasar tersebut dikatakan efisien dalam kaitannya dengan 

beberapa perangkat informasi. Efisiensi dalam kaitannya dengan seperangkat 

informasi memiliki informasi bahwa suatu hal yang mustahil untuk membuat 

keuntungan ekonomi dengan melakukan perdagangan berdasarkan atas perangkat 

informasi tersebut (Malkiel dalam Riahi dan Belkaoui, 2011:140). 

Teori pasar efisiensi atau juga disebut efficiency market hypothesis (EMH) 

menyatakan bahwa pasar akan menyesuaikan diri dengan informasi baru yang 

dikeluarkan mengenai saham (Harahap, 2011:464). Pasar efisiensi adalah 

bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga 

keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi dengan 

cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya 

mencerminkan informasi yang tersedia (Jogiyanto, 2015:585). Efisiensi suatu 

pasar dapat diuji dengan melihat return tidak wajar atau abnormal return yang 

terjadi (Apriliana dalam Handayani, 2016).  
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Fama (1970) dalam Jogiyanto (2015:586) menyajikan tiga macam bentuk 

utama dari efisiensi pasar modal berdasarkan tiga macam bentuk dari informasi, 

yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan dan 

informasi privat sebagai berikut:  

2.2.1 Efisiensi Bentuk Lemah (weak-form)  

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas 

mencerminkan secara penuh informasi masa lalu. Bentuk efisien pasar secara 

lemah berkaitan dengan random walk theory  yang menyatakan bahwa data masa 

lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar dalam bentuk ini, maka 

nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. 

Hal ini berarti bahwa untuk pasar berbentuk lemah, investor tidak dapat 

menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak 

normal.  

Efisiensi bentuk lemah menyebutkan bahwa harga saham telah 

mencerminkan seluruh informasi yang dapat diturunkan dengan menguji data 

perdagangan pasar berupa harga historis, volume perdagangan dan bunga 

pinjaman. Ini berimplikasi bahwa analisis tren sia-sia. Data harga saham masa lalu 

tersedia kepada publik dan bisa didapatkan tanpa biaya (Budie, dkk, 2008:480). 

Disini tidak seorang pun investor yang mampu memperolah tingkat pengembalian 

yang berlebihan dengan cara mengembangkan pedoman yang didasarkan pada 

informasi masa lalu. Perubahan harga masa lalu tidak berhubungan dengan harga 

sekuritas sekarang, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga atau 

return dari sekuritas. 
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2.2.2 Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (Semistrong-Form) 

Efisiensi bentuk semikuat menyebutkan bahwa seluruh informasi yang 

tersedia untuk publik tentang prospek suatu perusahaan seharusnya tercermin 

pada harga pasar saham. Menurut Fama (1970) dalam Jogiyanto (2015:587) pasar 

dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh 

mencerminkan (full reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all publicly 

available information) termasuk informasi yang berbeda di laporan-laporan 

keuangan perusahaan emiten. Salah satu informasi yang dipublikasikan dapat 

berupa informasi yang hanya mempengaruhi harga sekuritas perusahaan tersebut. 

Dalam hal ini investor menggunakan gabungan antara analisis teknis 

dengan analisis fundamental dalam proses menghitung nilai saham, yang akan 

dijadikan sebagai pedoman dalam tawaran harga beli dan tawaran harga jual. 

2.2.3 Efisiensi Bentuk Kuat (strong-form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (full reflect) semua informasi yang tersedia termasuk 

informasi yang privat. Jika pasar dalam bentuk ini, maka tidak ada individual 

investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal 

(abnormal return) karena mempunyai informasi privat.  

Sementara Hanafi dan Abdul (2012:315) menyatakan pasar dikatakan 

efisiensi bentuk kuat apabila harga saham mencerminkan semua informasi yang 

dipublikasikan dan informasi yang privat (tidak dipublikasikan).Tidak ada aturan-

aturan perdagangan yang didasarkan pada informasi apapun, termasuk informasi 

orang dalam, dapat dipergunakan untuk mendapatkan kelebihan pengembalian. 

Investor akan menggunakan data yang lebih lengkap untuk mengambil keputusan 

investasi. 
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2.3 Koefisien Respon Laba (Earnings Response Coefficient) 

Umumnya dalam mengetahui kualitas laba yang baik dapat diukur dengan 

menggunakan koefisien respon laba (ERC), yang merupakan bentuk pengukuran 

kandungan informasi dalam laba. Menurut Cho dan Jung (1991) dalam Handayani 

(2016) mendefinisikan pengertian koefisien  respon laba adalah sebagai efek 

setiap dolar unexpected earnings terhadap return saham, dan biasanya diukur 

dengan slopa koefisien regresi abnormal return saham dan unexpected earnings. 

Hal ini menunjukkan bahwa ERC adalah reaksi atas laba yang diumumkan 

perusahaan. Reaksi yang diberikan tergantung dari kualitas laba yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Tinggi rendahnya ERC tergantung  dari “good news” atau “bad 

news” yang terkandung dalam laba. 

Kualitas laba mengacu pada relevansi dalam mengukur tingkat kinerja 

perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan 

kelanjutan laba dimasa yang akan datang yang ditentukan oleh komponen akrual 

dan aliran kasnya (Wijayanti, 2006). Ardhariani (2005) dalam Enjelica dan 

Prasetyawan (2014) 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 resiko aset, pemeliharaan atas modal, dan kemampuan laba menjadi 

prediktor laba masa depan. 

Pengukuran kualitas laba menimbulkan kebutuhan untuk membandingkan 

laba antar perusahaan dan keinginan untuk mengakui perbedaan kualitas untuk 
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tujuan penilaian. Menurut Subramanyam (2010:134) 3 faktor yang biasanya 

diidentifikasi sebagai penentu kualitas laba:  

1. Prinsip akuntansi. Salah satu penentu kualitas laba adalah kebebasan 

manajemen dalam memilih prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Kualitas 

laba yang ditentukan secara konservatif diangggap lebih tinggi karena lebih 

kecil kemungkinan kinerja kini dan perkiraan kinerja masa depan dinyatakan 

terlalu tinggi dibandingkan dengan laba yang ditentukan dengan cara yang 

lebih agresif.  

2. Aplikasi akuntansi. Manajemen memiliki kebebasan terhadap jumlah laba 

yang dilaporkan melalui aplikasi prinsip akuntansi untuk menentukan 

pendapatan dan beban. Beban yang bebas seperti beban iklan, penelitian dan 

pengembangan dan lain-lain dapat ditentukan waktunya untuk mengelola 

tingkat laba yang akan diperoleh. Laba yang mencerminkan elemen waktu 

yang tidak terkait dengan operasi atau kondisi usaha dapat mengurangi 

kualitas laba.  

3. Risiko usaha. Penentu kualitas laba adalah hubungan antara laba dan risiko 

usaha. Hal ini mencakup dampak siklus dan kekuatan usaha lain terhadap 

tingkat, stabilitas, sumber dan variabilitas laba. Kualitas laba yang tinggi 

dikaitkan dengan perusahaan yang lebih terlindung dari resiko usaha. 

Menurut Nayar dan Rozeff (1992) dalam Setyaningtias (2009) koefisien 

respon laba merupakan suatu koefisien yang menunjukkan seberapa besar respon 

pasar yang terkandung dalam harga saham (return saham ataupun unexpected 

return) atas perubahan yang terjadi pada laba (laba kejutan). Scott (2006: 132) 

dalam Diantimala (2008) mendefinisikan ERC sebagai berikut: “ An earnings 



17 

 

response coefficient measures the extant of a security’s abnormal market return in 

response to the unexpected component of reporting earning of the firm issuing 

that security”. Koefisien respon laba merupakan reaksi pasar terhadap informasi 

laba yang dipublikasikan oleh perusahaan yang dapat diamati dari pergerakan 

harga saham disekitar tanggal publikasi laporan keuangan.  

Koefisien respon laba sangat berguna dalam analisis fundamental yaitu 

analisa untuk menghitung nilai saham sebenarnya dengan menggunakan data 

keuangan perusahaan yang dapat menjadi dasar penilaian para investor untuk 

menentukan reaksi pasar atas informasi laba dalam return saham perusahaan 

(Sandi, 2013).  

Abnormal return (Samsul, 2006:275) adalah selisih antara return aktual 

dan return yang diharapkan yang dapat terjadi sebelum informasi resmi 

diterbitkan atau telah terjadi kebocoran informasi sesudah informasi resmi 

diterbitkan. Abnormal return digunakan untuk mengetahui seberapa besar reaksi 

pasar terhadap informasi dari suatu pengumuman. Menurut Riahi dan Belkaoui 

(2011:156) kandungan informasi dari laba umumnya diuji oleh hubungan antara 

pengembalian surat berharga dan laba yang tidak diperkirakan. Analisis yang 

digunakan dalam melihat pengaruh suatu peristiwa terhadap saham yaitu 

cumulative abnormal return (CAR).  

Menurut Samsul (2006:277) CAR adalah akumulasi abnormal return 

harian AR dari hari pertama sampai dengan hari-hari berikutnya untuk semua 

jenis saham. CAR digunakan untuk membandingkan setiap jenis saham yang 

berpengaruh pada sebelum dan sesudah peristiwa terjadi. CAR merupakan proksi 
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harga saham yang menunjukkan besarnya respon pasar terhadap informasi 

akuntansi yang dipublikasikan dihitung dengan model pasar disesuaikan karena 

dianggap sebagai penduga terbaik. Rumus yang digunakan adalah: 

      ∑    

  

  

 

Menurut Jogiyanto (2010:350) rumus yang digunakan untuk memperolah 

nilai AR adalah: 

                

Aktual return merupakan keuntungan yang dapat diterima atas investasi 

saham pada suatu periode tertentu. Rumus yang digunakan adalah: 

    
       

    
 

Model disesuaikan pasar beranggapan bahwa estimasi yang terbaik 

mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indek pasar. Return sekuritas 

yang diestimasikan sama dengan return indek pasar. Rumus:  

    
             

       
 

Dimana : 

CARit : Cumulative abnormal return 

ARit : Abnormal Return untuk perusahaan i pada periode (hari) ke t 

Rit : Return perusahaan i pada periode (hari) ke t 

E(Rit) : Return sekuritas pada periode (hari) ke t 

IHSGt : Indeks harga saham gabungan pada periode t 

IHSGt-1 : Indeks harga saham gabungan pada periode t-1 

Pit : Harga saham perusahaan i pada periode t 

Pit-1 : Harga saham perusahaan i pada periode t-1 

Beberapa penelitian tentang ERC menunjukkan  bahwa semakin tinggi 

ERC perusahaan, semakin akurat informasi yang diungkapkan oleh perusahaan 
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tersebut. Penelitian berbagai macam faktor yang mempengaruhi kualitas laba atau 

ERC menunjukkan bahwa reliabilitas dan prediktibilitas laba sangat berpengaruh 

terhadap ERC dan ketidakpastian di sekitar nilai-nilai dasar perusahaan juga akan 

mempengaruhi ERC. 

2.4 Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 

2008:10). Rasio profitabilitas mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan 

dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan 

maupun nilai ekonomis atau penjualan, aset bersih perusahaan maupun modal 

sendiri (Putra, 2009:205). Sementara Hanafi dan Abdul (2012:81) rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat penjualan, aset dan 

modal saham yang tertentu. 

Pertumbuhan profitabilitas mengindikasikan pertumbuhan profitabilitas 

dalam suatu perusahaan atau organisasi yang memberikan investor gambaran 

tentang kemampuan perusahaan atau organisasi dalam menghasilkan dan 

meningkatkan keuntungan (Wibisono, 2011:42). Investor yang potensial akan 

menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya 

untuk mendapatkan keuntungan, karena mereka mengharapkan deviden dan harga 

pasar dari sahamnya. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva perusahaan. Efisiensi dapat dikaitkan dengan penjualan yang 

berhasil diciptakan (Fahmi, 2013:116).  
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Ada tiga rasio yang sering dibicarakan dalam rasio ini yaitu profit margin, 

return on aset (ROA), dan return on equity (ROE).  

2.4.1 Profit Margin 

Profit margin menghitung sejauh mana perusahaan menghasilkan laba 

bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa diinterprestasikan juga 

sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di 

perusahaan pada periode tertentu.  

Rasio ini dapat dihitung sebagai berikut: 

Penjualan 

bersih Laba
 margin Profit   

Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin yang 

rendah menandakan penjualan tertalu rendah untuk tingkat biaya yang tertentu, 

atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan yang tertentu, ada 

kombinasi dari dua hal tersebut. Secara umum rasio yang rendah bisa 

menunjukkan ketidakefisienan manajemen. 

2.4.2 Return on Asset (ROA) 

Analisis return on asset mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.  Menurut Darsono 

dan Ashari (2008:57) return on asset menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan. 

Rasio ini akan menilai apakah perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan 
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aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ROA dapat dihitung 

sebagai berikut: 

aset  Total

bersih Laba
 ROA   

2.4.3 Return on Equity (ROE) 

Return on Equity adalah tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh 

perusahaan untuk setiap satuan mata uang yang menjadi modal perusahaan. ROE 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham 

tertentu. Rasio ini dapat dihitung sebagai berikut: 

 saham Modal

bersih Laba
  ROE   

ROE perusahaan dikatakan baik apabila mampu berada diatas nilai rata-

rata industrinya. Membandingkan ROE dengan perusahaan yang berbeda jenis 

dapat menghasilkan informasi yang bias. ROE tidak hanya untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan, namun juga efisiensi perusahaan dalam mengelola 

modal yang dimiliki. ROE yang meningkat dapat diartikan bahwa perusahaan 

mampu menghasilkan profit yang besar tanpa harus membesarkan modal. 

 

2.5 Konservatisme Laporan Keuangan 

Konservatisme akuntansi menyatakan bahwa apabila ada beberapa 

alternatif akuntansi maka alternatif yang seharusnya dipilih adalah alternatif yang 

paling kecil kemungkinannya untuk melaporkan aset atau pendapatan yang lebih 

besar dari yang seharusnya (overstate). Konservatisme timbul karena adanya 

kecenderungan dari pihak manajemen untuk menaikkan nilai aset dan pendapatan 

suatu perusahaan. 
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Menurut Riahi dan Belkaoui (2006:288) konservatisme akuntansi adalah 

suatu prinsip pengecualian atau modifikasi dalam arti bahwa prinsip tersebut 

bertindak sebagai batasan terhadap penyajian data akuntansi yang relevan dan 

andal. Konservatisme menyatakan bahwa akuntan harus melaporkan informasi 

akuntansi yang terendah dari beberapa kemungkinan nilai untuk aktiva dan 

pendapatan, serta yang tertinggi dari beberapa kemungkinan nilai kewajiban dan 

beban. Untuk mencapai tujuan guna memahami laba dan aktiva sekarang, prinsip 

konservatisme dapat mengarah pada perlakuan yang merupakan penyimpangan 

terhadap pendekatan yang dapat diterima atau teoritis.  

Saat ini konsevatisme dikritik karena konservatisme cenderung melahirkan 

antikonservatisme pada periode sesudah konservatisme dilakukan, selain itu 

konservatisme bisa bertentangan dengan karakteristik kualitatif seperti kenetralan. 

Sebagai contoh, konservatisme dalam penilaian aset akan menguntungkan calon 

pembeli saham dengan korban pemegang saham saat ini. Hal ini bisa tercermin 

dari rendahnya harga pasar saham perusahaan, yang menguntungkan calon 

pembeli saham, tetapi tidak menguntungkan dari segi pemegang saham saat ini 

(Hanafi dan Abdul, 2012:41). 

Konservatisme sering dikaitkan dengan kehati-hatian. Konservatisme 

merupakan reaksi yang berhati-hati atas ketidakpastian yang ada, sedemikian rupa 

agar ketidakpastian tersebut dan resiko yang berkaitan dalam situasi bisnis bisa 

dipertimbangkan dengan cukup memadai. Prinsip konservatisme membuat 

pembatasan pada penyajian data akuntansi yang relevan dan terpercaya.  
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Konservatisme terkait dengan melaporkan pandangan yang paling tidak 

optimis saat menghadapi ketidakpastian pengukuran. Hal yang paling sering 

terjadi sehubungan dengan konsep ini adalah keuntungan tidak diakui sampai 

benar-benar terjadi. Konservatisme mengurangi tingkat keterandalan dan relevansi 

informasi akuntansi melalui dua cara. Pertama, konservatisme menyajikan aset 

dan laba terlalu rendah. Kedua, konservatisme menyebabkan penundaan 

pengakuan kabar baik pada laporan keuangan namun secepatnya mengakui kabar 

buruk. Namun praktik akuntansi konservatisme akan meningkatkan kualitas laba 

yang dihasilkan perusahaan.  

2.6 Siklus Kehidupan Perusahaan 

Terdapat sejumlah teori mengenai siklus kehidupan perusahaan. Brigham 

(1981) dalam Setyaningtyas (2009) menyatakan bahwa siklus hidup suatu 

perusahaan atau industri akan cenderung digambarkan seperti bentuk kurva S (S-

shaped curve) seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar II.1 

Siklus kehidupan perusahaan 
 

sales  

 

        decline 

   mature 

 

   growth 

start  

 1  2  3     4      5 
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Anthony dan Ramesh (1988) dalam Setyaningtyas (2009), setiap 

perusahaan pasti mengalami tahapan siklus kehidupan. Siklus kehidupan 

perusahaan mempunyai kesamaan dengan siklus kehidupan produk. Adapun tahap 

dari siklus kehidupan produk yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap 

kedewasaan, dan tahap penurunan.  

Pada tahap perkenalan pertumbuhan penjualan mungkin akan sangat tinggi 

jika pasar menanggapi dengan positif produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Menurut Martalena dan Maya (2011:48) umumnya perusahaan yang go publik 

telah melewati tahap perkenalan. Sehingga dalam analisis ini dikelompokkan 

menjadi tiga tahap yaitu tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap 

penurunan. Pada tahap pertumbuhan, produk mulai diterima oleh konsumen dan 

permintaan mulai tambah pesat. Karena tingginya pertumbuhan penjualan, laba 

yang diperolah mungkin tidak cukup untuk membiayai ekspansi yang diperlukan 

sangat mungkin perusahaan memiliki dividen payout ratio yang rendah, dan 

memerlukan pendanaan eksternal untuk membiayai ekspansinya.   

Tahap kedewasaan, pada tahap ini pertumbuhan penjualan masih terjadi, 

tetapi sudah dalam tingkatan yang lebih rendah dari pada tahap pertumbuhan. 

Karena produksi sudah dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi 

permintaan pasar, umumnya laba yang diperolah cukup untuk membiayai 

pertumbuhan usaha dan membayar dividen. Pada tahap penurunan, permintaan 

akan produk mengalami penurunan sehingga penjualan menjadi negatif.  

Siklus operasi bersinggungan langsung dengan laba yang dihasilkan 

perusahaan, hal ini dikarenakan ada faktor penjualan siklus operasi. Laba ini 
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nantinya akan digunakan untuk memprediksi aliran kas dimasa yang akan datang. 

Karena itu laba yang digunakan untuk memprediksi aliran kas haruslah laba yang 

berkualitas. Perusahaan dengan siklus operasi yang lama dapat menimbulkan 

ketidakpastian, estimasi dan kesalahan estimasi yang semakin besar yang 

menimbulkan kualitas laba rendah dan kurang membantu dalam memprediksi 

aliran kas dimasa yang akan datang (Purwanti, 2010). 

 

2.7 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Perusahaan manufaktur yang tergolong dalam ukuran 

perusahaan besar, sehingga upaya mencari, mendapatkan, mengembangkan, 

memanfaatkan, mempertahankan, serta mengungkapkan sumber daya-sumber 

daya strategis akan semakin maksimal. Ukuran perusahaan menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, 

rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Besar kecilnya ukuran 

perusahaan akan mempengaruhi akses perusahaan ke pasar modal sehingga akan 

mempengaruhi kemampuannya dalam memperoleh tingkat keuntungan yang lebih 

besar dibandingkan perusahaan dengan ukuran kecil. Semakin besar ukuran 

perusahaan, ia akan memberikan informasi yang luas. Hal ini memberikan bentuk 

yang konsensus yang lebih baik mengenai laba ekonomis perusahaan.  

Berdasarkan peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia No: 

46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, kriteria 

perdagangan tergolong dalam perdagangan besar apabila memiliki jumlah 

kekayaan bersih lebih dari 10 miliar rupiah. Khusus untuk perusahaan baru berdiri 
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dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) nilai kekayaan bersih mengacu kepada 

jumlah modal disetor yang tercantum didalam akta pendirian perusahaan.  

Ahmad (2002) dalam Josua (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Investor menganggap bahwa perusahaan besar relatif lebih 

stabil dan lebih mampu menghasilkan laba lebih besar dari pada perusahaan kecil. 

Dengan semakin stabilnya perusahaan maka resiko yang harus ditanggung 

investor semakin rendah. 

 

2.8 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing 

dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian (Yularto dan 

Chariri, 2003). Dengan mengetahui umur perusahaan, maka akan diketahui sejauh 

mana perusahaan tersebut dapat survive. Semakin panjang umur perusahaan akan 

semakin memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas 

dibanding perusahaan lain yang umurnya lebih pendek dengan alasan perusahaaan 

tersebut memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan 

(Wallace, et al 1994).  

Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi 

kesulitan dan hambatan yang dapat mengancam kehidupan perusahaan sehingga 

semakin lama perusahaan berdiri, maka semakin mampu perusahaan tersebut 

meningkatkan kepercayaan investor (Santioso dan Erline, 2012). Umur 

perusahaan dihitung dari sejak tahun berdirinya perusahaan sampai dengan tahun 

penelitian dilakukan. 
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2.9 Koefisien Respon Laba dalam Pandangan Islam 

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang dianjurkan, 

karena investasi akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. 

Investasi yang sebaik-baiknya menurut Islam yaitu investasi yang diniatkan untuk 

mencari ridha Allah dan dilakukan dengan jalan yang benar. Allah SWT 

berfirman dalam QS. An-Nisa: 29  yaitu sebagai berikut: 

                            

                        

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. 

 

Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk selalu berusaha 

mendapatkan keuntungan dan menghindarkan diri dari segala perbuatan yang 

mengarah kepada kerugian. Dalam firmannya QS. Al’Ashr: 1-3 Allah SWT 

menjelaskan sebagai berikut: 

                                   

              

Artinya:  “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 

menasehati supaya menetapi kesabaran”. 

 

Firman Allah SWT dalam QS. Al Jumuah: 10 
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung”. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus menyeimbangkan urusan 

dunia dan akhirat. Dalam hal bermuamalah, melakukan jual beli saham untuk 

mendapatkan keuntungan harus mengingat kepada Allah. Sehingga transaksi yang 

dilakukan akan diridhai Allah dan diberikan keuntungan yang berlipat ganda. 

Dalam QS Faathir ayat 29, Allah mengajarkan kepada manusia untuk selalu 

menegakkan agama, mendirikan shalat dan banyak-banyak bersedekah. Sehingga 

nanti Allah akan memberikan balasan. Firman Allah QS Faathir:29 

                                  

         

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami 

anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 

mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. 

 

Firman Allah QS. Al-Hasyr :18 

                                     

       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 

Ayat ini diartikan bahwa manusia diperintahkan untuk selalu melakukan 

instropeksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik. Secara 
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tidak langsung, ayat ini mengajarkan hal yang mendasar dari time management 

dalam cakupan waktu yang luas yaitu waktu didunia dan diakhirat. 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pengaruh rasio profitabilitas, konservatisme laporan 

keuangan, siklus kehidupan perusahaan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan 

terhadap koefisien respon laba (ERC) dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel II.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No Nama (tahun) Judul 
Variabel 

independen 
Hasil 

Perbedaan dan 

persamaan 

penelitian 

1.  Sherlly Putri 

Handayani 

(2016), Skripsi 

Pengaruh Rasio 

Profitabilitas, 

Konservatisme 

Laporan 

Keuangan, 

Siklus 

Kehidupan 

Perusahaan dan 

Ukuran 

perusahaan 

terhadap 

Koefisien 

respon laba 

(ERC) 

- rasio profitabilitas, 

- konservatisme 

laporan keuangan, 

- siklus kehidupan 

perusahaan, 

- ukuran perusahaan 

Secara parsial 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, siklus 

kehidupan perusahaan 

dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap koefisien respon 

laba. 

Persamaan: 

- Ukuran perusahaan, 

- Rasio Profitabilitas, 

- Konservatisme 

laporan keuangan, 

siklus kehidupan 

perusahaan 

Perbedaan: 

- Umur perusahaan 

2.  Keishia 

Anjelica dan 

Albertus Fani 

Prasetyawan 

(2014), jurnal 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Umur 

Perusahaan, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kualitas Audit, 

dan Struktur 

Modal 

Terhadap 

Kualitas laba 

- Profitabilitas, umur 

perusahaan, ukuran 

perusahaan, 

kualitas audit, 

struktur modal. 

Hasil uji parsial penelitian 

adalah Umur perusahaan 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

kualitas laba. kemudian 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kualitas laba. 

Profitabilitas, kualitas 

audit, dan struktur modal 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laba. 

Secara simultan, umur 

perusahaan, ukuran 

perusahaan, kualitas 

audit, dan struktur modal 

Persamaan: 

- Rasio profitabilitas, 

Umur perusahaan, 

Ukuran perusahaan 

Perbedaan: 

Konservatisme 

laporan perusahaan, 

Siklus kehidupan 

perusahaan. 
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No Nama (tahun) Judul 
Variabel 

independen 
Hasil 

Perbedaan dan 

persamaan 

penelitian 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laba. 

3.  Zahroh 

Naimah dan 

Siddharta 

Utama (2006), 

Jurnal 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Pertumbuhan, 

dan 

Profitabilitas 

Perusahaan 

terhadap 

Koefisien 

Respon Laba 

dan Koefisien 

Respon Nilai 

Buku Ekuitas : 

Studi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur di 

Bursa Efek 

Jakarta 

- Ukuran 

perusahaan, 

- Pertumbuhan 

perusahaan, 

- Profitabilitas 

perusahaan. 

Hasil pengujian 

menunjukkan koefisien 

respon laba pada 

perusahaan besar lebih 

meningkat dibanding 

perusahaan kecil. Namun, 

ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai buku 

ekuitas. Pada perusahaan 

yang mengalami 

pertumbuhan tinggi, 

pengaruh laba akuntansi 

terhadap harga saham 

akan lebih besar 

dibandingkan dengan 

perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan 

lebih rendah. Pengaruh 

nilai buku ekuitas 

terhadap harga saham 

antara perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan 

tinggi dengan perusahaan 

yang mengalami 

pertumbuhan rendah, 

tidak signifikan. Pada  

perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi, 

pengaruh laba akuntansi 

terhadap harga saham 

akan lebih besar 

dibanding dengan 

perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan 

rendah. Pengaruh nilai 

buku ekuitas terhadap 

harga saham antara 

perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan 

tinggi dan pertumbuhan 

rendah tidak signifikan 

Persamaan:  

- Ukuran perusahaan, 

- Profitabilitas 

perusahaan 

Perbedaan: 

- Umur perusahaan, 

- Konservatisme 

laporan keuangan, 

- Siklus hidup 

perusahaan. 

4.  

 

Yossi 

Diantimala 

(2008), Jurnal 

Pengaruh 

Akuntansi 

Konservatif, 

Ukuran 

Perusahaan, 

dan Default 

Risk Terhadap 

koefisien 

Respon Laba 

(ERC) 

- Akuntansi 

konservatif, 

- Ukuran 

perusahaan, 

- Default risk. 

Hasil uji parsial 

menjelaskan bahwa 

akuntansi konservatif, 

ukuran perusahaan dan 

default risk berpengaruh 

negatif terhadap ERC. 

Berdasarkan uji simultan 

akuntansi konservatif, 

ukuran perusahaan dan 

default risk berpengaruh 

terhadap ERC. 

Persamaan : 

- Akuntansi 

konservatif 

- Ukuran perusahaan 

Perbedaan : 

- Rasio profitabilitas, 

- Umur perusahaan, 

siklus kehidupan 

perusahaan 

5.  

 

Muhammad 

Arfan dan Ira 

Antasari 

Pengaruh 

Ukuran, 

Pertumbuhan, 

- ukuran perusahaan, 

- pertumbuhan 

perusahaan, 

Berdasarkan uji simultan 

ukuran, pertumbuhan, dan 

profitabilitas berpengaruh 

Persamaan: 

- ukuran perusahaan, 

- profitabilitas 
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No Nama (tahun) Judul 
Variabel 

independen 
Hasil 

Perbedaan dan 

persamaan 

penelitian 

(2008), Jurnal dan 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Terhadap 

Koefisien 

Respon Laba 

pada Emiten  

Manufaktur di 

Bursa Efek 

Jakarta 

- profitabilitas 

perusahaan. 

terhadap koefisien respon 

laba. Sedangkan 

berdasarkan uji parsial 

hanya pertumbuhan 

perusahaaan yang 

berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba 

perusahaan 

perbedaan: 

- konservatisme 

laporan keuangan, 

- umur perusahaan, 

siklus kehidupan 

perusahaan. 

6.  Tara 

Setyaningtyas 

(2009), Skripsi 

Pengaruh 

Konservatisme 

Laporan 

Keuangan dan 

Siklus 

Kehidupan 

Perusahaan 

Terhadap 

Koefisien 

Response Laba 

- konservatisme 

laporan keuangan, 

- siklus kehidupan 

perusahaan. 

Konservatisme laporan 

keuangan dan siklus 

kehidupan perusahaan 

berhubungan positif tidak 

signifikan 

Persamaan: 

- konservatisme 

laporan keuangan, 

siklus kehidupan 

perusahaan 

perbedaan : 

- rasio profitabilitas, 

- umur perusahaan, 

- ukuran perusahaan 

 

7.  Fajar Bayu 

Pamungkas 

(2014), 

Naskah 

Publikasi 

Pengaruh 

Ukuran KAP, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

dan Leverage 

Terhadap 

Koefisien 

Response Laba 

- ukuran KAP, 

- ukuran perusahaan, 

- profitabilitas, 

- leverage. 

Ukuran KAP dan 

profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap 

koefisien respon laba 

sedangkan ukuran 

perusahaan dan leverage 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

koefisien respon laba 

Persamaan: 

- ukuran perusahaan, 

- rasio profitabilitas 

perbedaan : 

- konservatisme 

laporan keuangan, 

- umur perusahaan, 

siklus kehidupan 

perusahaan 

 

8.  Fitri Apriliana 

(2014), Jurnal  

Analisis 

Pengaruh 

Ukuran, 

Pertumbuhan, 

dan 

Profitabilitas 

Perusahaan 

terhadap 

Koefisien 

Respon Laba  

- ukuran perusahaan, 

- pertumbuhan 

perusahaan, 

- profitabilitas 

perusahaan. 

Ukuran, pertumbuhan, 

dan profitabilitas secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

koefisien respon laba. 

Secara parsial ukuran dan 

profitabilitas perusahaan 

berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba, 

sedangkan pertumbuhan 

perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

koefisien respin laba. 

Persamaan: 

- ukuran perusahaan, 

- rasio profitabilitas 

perbedaan : 

- konservatisme 

laporan keuangan, 

- umur perusahaan, 

siklus kehidupan 

perusahaan 

 

9.  Adjeng 

Nurdiah K 

(2015), 

Naskah 

Publikasi 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Ukuran KAP, 

Profitabilitas 

dan Leverage 

Terhadap 

Earning 

Response 

Coeficient 

- Ukuran  

perusahaan, 

- Ukuran KAP, 

- Profitabilitas, 

- Leverage. 

Ukuran perusahaan, 

ukuran KAP, 

profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap ERC 

sedangkan leverage tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap ERC 

Persamaan: 

Ukuran perusahaan, 

- Profitabilitas 

-  

Perbedaan: 

- Konservatisme 

laporan keuangan, 

- Umur perusahaan, 

siklus kehidupan 

perusahaan 

 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sherly Putri Handayani 

(2016). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sherly Putri 
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Handayani terletak pada objek penelitian yaitu pada perusahaan manufaktur sektor 

dasar dan kimia, selanjutnya tahun penelitian yaitu tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2015, kemudian peneliti menambah variabel independen yaitu umur 

perusahaan. Leverage, default risk, dan ukuran KAP tidak dijadikan variabel 

independen dalam penelitian ini. Leverage merupakan kemampuan perusahaan 

dalam melunasi hutangnya, dalam hal ini pihak yang diuntungkan adalah para 

kreditur. Default risk merupakan resiko yang dihadapi oleh perusahaan,  default 

risk tidak akan mempengaruhi return saham perusahaan. Perusahaan dengan 

resiko yang tinggi juga bisa menjanjikan return yang tinggi. Ukuran KAP 

merupakan indikator untuk menunjukkan seberapa besar atau kecil kantor akuntan 

publik. Investor akan merespon laporan keuangan yang diaudit oleh KAP yang 

berafiliasi dengan KAP big four. Tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan 

melakukan penyimpangan dalam mengungkapkan informasi akuntansi.  

 

2.11 Hipotesis Penelitian 

2.11.1 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan suatu indikator yang digunakan untuk 

mengukur persentase keuntungan perusahaan yang dihasilkan dari produktivitas 

penggunaan aset. Rasio profitabilitas yang tinggi mencerminkan kinerja 

manajemen yang baik dan kelangsungan perusahaan untuk masa yang akan 

datang. Profitabilitas sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana 

investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberikan 

return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan investor (Setyaningtyas, 

2009). Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menarik investor dalam 
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menanamkan modalnya, tentu jika laba perusahaan telah disajikan dengan sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. Informasi laba yang dipublikasikan perusahaan 

haruslah laba yang berkualitas yang dapat diukur dengan koefisien respon laba.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naimah dan 

Siddharta (2006) menyatakan bahwa profitabilitas yang tinggi mempunyai 

koefisien respon laba yang tinggi pula. Pamungkas (2014), Apriliana (2015), 

Nurdiah (2015) dan Handayani (2016) juga memperolah hasil penelitian yang 

sama yaitu profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap koefisien respon laba 

(ERC). Sementara Arfan dan Ira (2008) menyatakan bahwa rasio profitabilitas 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap koefisien respon laba. Sehingga 

dapat dirumuskan hipotesa pertama yang akan diuji yaitu: 

H1:  Rasio profitabilitas berpengaruh terhadap koefisien respon laba (ERC). 

 

2.11.2 Konservatisme Laporan Keuangan 

Konservatisme merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaporan 

keuangan yang dimaksudkan agar pengakuan dan pengukuran aset, pendapatan 

dan juga beban dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Penman dan Zhang (1999) 

dalam Setyaningtyas (2009) menyatakan praktek konservatisme akuntansi 

menghasilkan laba dengan mutu yang lebih tinggi. Laba dengan mutu yang tinggi 

menunjukkan bahwa terdapat koefisien respon laba yang tinggi. 

Beberapa penelitian yang membahas konservatisme akuntansi terhadap 

koefisien respon laba telah dilakukan. Diantimala (2008) menyatakan bahwa 

konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap koefisien respon laba. 

Sedangkan Setyaningtyas (2009) menyatakan bahwa konservatisme laporan 
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keuangan berhubungan positif namun tidak berpengaruh terhadap ERC. 

Sementara Handayani (2016) menyatakan bahwa konservatisme laporan keuangan 

tidak berpengaruh terhadap ERC. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan 

hipotesa kedua yang akan diuji yaitu: 

H2:  Konservatisme laporan keuangan berpengaruh terhadap koefisien 

respon laba (ERC). 

2.11.3 Siklus Kehidupan Perusahaan 

Siklus kehidupan perusahaan sering dikaitkan dengan siklus hidup produk. 

Adapun tahap siklus hidup produk yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, 

tahap kedewasaan dan tahap penurunan. Juniarti dan Limanjaya (2005) dalam 

Handayani (2016) menyatakan bahwa karakteristik dari masing-masing tahapan 

siklus hidup perusahaan berbeda. Pada tahap star-up, pertumbuhan penjualan dan 

keuntungan relatif lamban karena perusahaan masih merupakan pendatang baru di 

dalam industri. Pada umumnya perusahaan go publik telah melewati tahap 

perkenalan.  

Pada tahap growth perusahaan mengalami tahap penjualan, keuntungan 

yang baik dan likuiditas yang baik. Pada tahap mature perusahaan mengalami 

puncak tingkat penjualan dan tingkat likuiditas yang sangat tinggi. Kemudian 

pada tahap decline penjualan mengalami penurunan dengan persaingan yang 

tajam. Tahapan dalam siklus hidup perusahaan selalu berhubungan dengan 

penjualan dan tingkat keuntungan yang dihasilkan perusahaan dan tentunya 

menjadi pertimbangan bagi pasar.  

Handayani (2016) yang menguji siklus kehidupan perusahaan menyatakan 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap koefisien respon laba. Sejalan 

dengan hasil Setyaningtias (2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa siklus 
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hidup perusahaan berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap koefisien 

respon laba. Sehingga dapat dirumuskan hipotesa ketiga yang akan diuji yaitu: 

H3:  Siklus kehidupan perusahaan berpengaruh terhadap koefisien respon 

laba (ERC). 

 

2.11.4 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang diukur 

dengan melihat aset, penjualan, dan lain sebagainya. Perusahaan dengan skala 

besar akan memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Menurut Indriani (2005) dalam Diantimala (2008) perusahaan 

besar menunjukkan bahwa  perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan 

dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki 

prospek yang baik dalam jangka waku yang relatif lama. Selain itu juga 

mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan ukuran kecil.  

Ukuran perusahaan merupakan ukuran dari keinformatifan harga. Semakin 

informatif harga saham maka akan semakin kecil pula muatan informasi current 

earnings. Semakin banyak ketersediaan informasi akan meningkatkan ERC dalam 

jangka panjang.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Diantimala (2008) menunjukkan 

bahwa  ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap koefisien respon laba 

(ERC). Kemudian Handayani (2016) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap koefisien respon laba. Berbeda dengan Pamungkas (2014) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap koefisien respon laba. Selanjutnya penelitian Arfan dan Ira 
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(2008) menemukan hasil yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

ERC. Berdasarkan uraian tersebut hipotesa keempat yang akan diuji yaitu: 

H4:  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap koefisien respon laba (ERC). 

 

2.11.5 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan dapat 

menjalankan aktivitas bisnisnya. Semakin lama umur perusahaan maka semakin 

banyak informasi yang diperoleh perusahaan  tersebut sehingga dapat 

memperkecil ketidakpastian dimasa yang akan datang (Maya, 2015). Umur 

perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Umur secara progresif 

dapat menurunkan proforma. Perusahaan baru merupakan yang terbaik, tetapi 

kemudian laba akan mulai turun dan pada akhirnya perusahaan baru tersebut tidak 

akan mampu untuk bersaing dengan perusahaan menengah. Sejalan dengan itu, 

harga pokok penjualan dan biaya overhead akan naik dengan meningkatnya umur 

perusahaan. 

Marwata (2001) umur perusahaan diperkirakan memiliki hubungan positif 

dengan kualitas laba. Hasil yang diperoleh Maya (2015) bahwa umur perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Sedangkan Anjelica dan Prasetyawan 

(2014) menyatakan umur perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kualitas laba. Purwanti (2010) menunjukkan umur perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba. Sehingga dapat dirumuskan hipotesa kelima 

yang akan diuji yaitu: 

H5:  Umur perusahaan berpengaruh terhadap koefisien respon laba (ERC). 
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2.11.6 Rasio Profitabilitas, Konservatisme Laporan Keuangan, Siklus 

Kehidupan Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan 

Handayani (2016) menemukan bahwa rasio profitabilitas, konservatisme 

laporan keuangan, siklus kehidupan perusahaan, ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Kemudian penelitian Diantimala (2008) memperoleh hasil bahwa akuntansi 

konservatif, ukuran perusahaan, dan default risk berpengaruh terhadap ERC. 

Sehingga dapat dirumuskan hipotesa keenam yang akan diuji yaitu: 

H6:  Rasio Profitabilitas, Konservatisme Laporan Keuangan, Siklus 

Kehidupan Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Umur perusahaan 

berpengaruh terhadap Koefisien Respon Laba (ERC). 

 

2.12 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hipotesis yang telah dibangun pada bagian sebelumnya, 

berikut ini akan digambarkan kerangka pemikiran antar variabel  sebagai berikut: 

Gambar II.2 

Kerangka Pemikiran 
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