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BAB II 

TELAAH LITERATUR &  

PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Positif Akuntansi  

Menurut Godfrey et al., (2010) penelitian yang dilakukan oleh Ball dan Brown 

(1968) merupakan batu pondasi dari akuntansi positif. Tujuan dari teori positif 

akuntansi adalah untuk menentukan konten informasi yang dimiliki laba akuntansi 

untuk pasar saham. Ball dan Brown (1968) menguji kegunaan figur biaya dan laba 

historis untuk pengambilan keputusan investasi. Mereka berargumentasi bahwa jika 

informasi yang terkandung di dalam laba berguna dan informatif dalam pembuatan 

keputusan investasi, maka harga saham akan menyesuaikan untuk merefleksikan 

informasi tersebut.  

Ball dan Brown (1968) di dalam Godfrey et al., (2010) berargumentasi bahwa 

kenaikan laba yang mengejutkan mewakili informasi baru bagi pasar. Pada pasar 

modal yang efisien, setiap perubahan pada aliran kas ekspektasi perusahaan akan 

mengarahkan pada perubahan harga saham dan hal ini akan terjadi sebelum, atau 

sedini mungkin setelah laba dipublikasikan. Lebih lanjut, return ekonomis yang 
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signifikan dapat diharapkan untuk didapatkan setelah tanggal pengumuman karena 

pada pasar efisien semi-strong, pasar akan bergerak dengan cepat untuk memperoleh 

informasi tersebut.   

Menurut Harahap (2008) teori positif akuntansi merupakan bagian dari 

hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien ini menyatakan bahwa pasar akan 

menyesuaikan diri dengan setiap informasi baru yang dikeluarkan mengenai saham. 

Beberapa hal yang dibahas berkaitan dengan hal ini adalah: 

1. Melihat hubungan antara pengumuman informasi akuntansi kepada publik dan 

reaksi pasar terhadap informasi itu yang dilihat dari indikator harga saham di 

bursa. 

2. Melihat pengaruh perubahan kebijakan akuntansi terhadap harga pasar.  

Fama (1969) di dalam Harahap (2008) menyatakan bahwa beberapa syarat untuk 

menciptakan pasar yang efisien adalah sebagai berikut: 

1. Tidak ada biaya transaksi dalam perdagangan saham. 

2. Semua informasi tersedia secara cuma-cuma bagi semua peserta pasar.  

3. Semua sepakat terhadap implikasi informasi saat ini terhadap harga sekarang 

dan distribusi harga masa yang akan datang dari tiap saham.  

Menurut Fama (1969) terdapat tiga set informasi: 

1. Gerakan harga saham masa lalu 
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2. Informasi yang tersedia bagi publik 

3. Seluruh informasi baik uang tersedia bagi publik maupun milik perusahaan.  

Menurut Fama (1969) di dalam Harahap (2008) ketiga set informasi di atas dapat 

mempengaruhi harga saham sebagai berikut: 

1. Bentuk lemah (weak form) dari pasar efisiensi. Di sini harga pasar saham pada 

periode tertentu secara penuh merupakan refleksi dari informasi yang berasal 

dari harga saham masa lalu. Di sini tidak ada strategi dagang berdasarkan 

siklus harga, pola harga, atau peraturan lainnya. 

2. Bentuk semi kuat (semistrong form) di mana harga saham secara penuh 

merupakan gambaran dari seluruh informasi yang tersedia kepada publik 

termasuk harga saham masa lalu. Di sini juga tidak ada strategi dagang yang 

dipakai dalam perdagangan saham.  

3. Bentuk kuat (strong form) di mana harga saham merupakan gambaran dari 

seluruh informasi yang ada baik informasi harga saham yang lalu, informasi 

yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya seperti informasi dari dalam 

dan informasi pribadi lainnya.  

 

B. Earnings Response Coefficient (ERC) 

Menurut Ronen dan Yaari (2008) ERC adalah koefisien dari laba kejutan yang 

terdapat dalam regresi return dengan laba kejutan. Menurut Neelan (2007), ERC 

adalah respon marginal yang konstan dari harga terhadap laba yang terjadi di dalam 
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regresi linier (Freeman dan Tse, 1992). ERC juga merefleksikan akibat dari 

pengumuman laba terhadap return sekuritas. Dengan demikian, terkadang ERC 

disebut juga dengan koefisien akibat. Sedangkan Rayan dan Zarowin (2003) 

mendefinisikan ERC sebagai porsi laba kini yang terefleksi di dalam perubahan 

harga.  

        Menurut Chen et al., (2009) ERC digunakan untuk merepresentasikan respon 

pasar modal terhadap pengumuman laba yang diukur dengan meregresikan return 

abnormal kumulatif dengan laba kejutan. Menurut Godfrey et al., (2010) ERC 

didapatkan dengan meregresi return atau unexpected return sebagai variabel 

dependen dengan profit atau unexpected profit sebagai variabel independen.  

Persamaan atau model yang digunakan untuk mencari nilai ERC dalam 

penelitian ini mengacu pada Chandrarin (2003) dalam Mulyani et al., (2007) yaitu: 

 

 

Keterangan: 

CARit : Return abnormal kumulatif perusahaan I selama periode  jendela 

UEit : Unexpected Earnings 

εit  : Komponen eror dalam model atas perusahaan I pada periode t 

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑈𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  
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Pengukuran ERC harus melalui beberapa langkah yakni:  

1. Mencari laba kejutan atau Unexpected Earnings. Menurut Kalaapur dalam 

Murwaningsari di dalam Susanto (2012) unexpected earnings atau laba 

kejutan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

Keterangan: 

𝑈𝐸𝑖𝑡    : Unexpected Earnings perusahaan I pada periode t 

𝐸𝑖𝑡    : Earnings per share perusahaan I pada periode t 

𝑃𝑖,𝑡−1   : Harga saham perusahaan I pada periode t-1 

   

2. Mencari Cumulative Abnormal Return (CAR). Menurut Mulyani et al., 

(2007), CAR dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan:  

𝐴𝑅𝑖𝑡   : Abnormal return untuk saham I pada hari t 

 

𝑈𝐸𝑖𝑡 =
𝐸𝑖𝑡 −  𝐸𝑖𝑡−1

𝑃𝑖𝑡−1
 

𝐶𝐴𝑅 = 𝐴𝑅𝑖𝑡  
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3. Mencari return aktual saham atau return aktual yang sesungguhnya terjadi 

pada periode pengamatan. Pada penelitian ini adalah return pada t-3 sampai 

dengan t+3 dari tanggal penerbitan laporan keuangan perusahaan.  

 

4. Mencari return abnormal. Di dalam penelitian ini return abnormal dihitung 

selama t-3 sampai t+3 dari tanggal penerbitan laporan keuangan. Menurut 

Riyatno, (2007) abnormal return dapat dihitung dengan rumus: 

 

Keterangan:   

AR : Return abnormal saham I pada periode t 

R : Return aktual saham i pada periode t 

Rm : Return pasar pada hari ke-t   

Pada rumus ini, return pasar diproksikan dengan Indeks Harga Saham 

Gabungan atau IHSG. Menurut Riyatno, (2007) return pasar dapat dicari 

dengan menggunakan rumus: 

 

 

  

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡  

𝑅𝑚 =  
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 −  𝐼𝐻𝑆𝐺 𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
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Keterangan: 

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡    : Indeks Harga Saham Gabungan pada hari t 

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1  : Indeks Harga Saham Gabungan pada hari t-1 

Sedangkan return aktual saham menurut Riyatno, (2007) dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

Keterangan: 

𝑝𝑖 ,𝑡   : Harga saham I pada hari t 

𝑝𝑖 ,𝑡−1  : Harga saham I pada hari t-1 

 

C. Persistensi Laba 

Menurut Nafarin (2007) laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan 

keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu. Laba mempunyai 

arti penting sebagai dasar pengenaan pajak, penentuan dividen, dan penentuan 

kebijakan investasi. Menurut Merton H. Miller (1958) dan Franco Modigliani (1961) 

𝑅𝑖 ,𝑡 =
𝑝𝑖 ,𝑡− 𝑃𝑖 ,𝑡−1

𝑝𝑖 ,𝑡−1
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di dalam Nafarin (2007), laba ekonomi merupakan sumber penciptaan nilai (value 

creation) di perusahaan.  

      Menurut Khafid (2012) persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang 

didasarkan pandangan bahwa laba yang lebih sustainable adalah laba yang memiliki 

kualitas yang lebih baik. Menurut Pratt (2011) persistensi laba merupakan seberapa 

besar suatu laba dapat diekspektasikan untuk berlanjut di masa depan. 

Menurut Godfrey et al., (2010) pengumuman laba dianalisa oleh para investor 

yang mengestimasikan berapa banyak jumlah dari unexpected earnings yang akan 

menjadi permanen. Dengan adanya kepercayaan bahwa peningkatan laba akan 

menjadi permanen yang menimbulkan peningkatan permanen pada dividen, investor 

menilai saham berdasarkan revisi ekspektasi aliran kas yang telah didiskontokan yang 

teratribusi pada saham.  

        Choi dan Sami (2012) mendefinisikan persistensi laba sebagai tingkatan di 

mana laba masa mendatang terinduksi dari inovasi terhadap satu dolar laba masa kini.        

Menurut Chandrarin (2003) di dalam Mulyani et al., (2007) persistensi laba dapat 

dihitung dengan slope regresi perbedaan laba tahun ini dengan tahun sebelumnya 

menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

𝑋𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡−1 +  𝜀𝑖  
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𝑋𝑖𝑡  : Laba perusahaan I tahun t 

𝑋𝑖𝑡−1 : Laba perusahaan I tahun t-1 

Menurut Lipe (1990) dalam Kiattikulwattana (2008), persistensi merupakan 

hubungan serial waktu antara laba kejutan periode sekarang dengan laba masa depan. 

Ia menemukan bahwa komponen laba memiliki persistensi yang berbeda-beda dan 

perbedaan-perbedaan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan cross-

sectional di dalam reaksi pasar sekuritas terhadap pengungkapan akuntansi. Efek dari 

persistensi adalah positif karena persistensi yang besar mengakibatkan reaksi yang 

semakin besar terhadap laba kejutan.  

        Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya hubungan antara 

persistensi laba dengan ERC. Penelitian yang dilakukan Kormendi & Lipe (1987), 

Collins & Kothari (1989), dan Easton & Zmijewski (1989) dalam Choi dan Sami 

(2012) menunjukkan adanya hubungan positif antara persistensi laba dengan ERC.  

        Hasil penelitian Collin dan Kothari (1994) dan Ambarwati (2008) dalam 

imroatussolihah (2013) menunjukkan pengaruh positif terhadap ERC. Hasil penelitian 

Mulyani et al., (2007) menunjukkan bahwa persistensi laba berpengaruh signifikan 

terhadap ERC. Hasil penelitian Naimah dan Utama (2007) juga menunjukkan 

pengaruh signifikan persistensi laba terhadap ERC.  
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        Sebaliknya, hasil penelitian Imroatussolihah (2013) menunjukkan bahwa 

persistensi laba tidak berpengaruh terhadap ERC. Hasil penelitian Susanto (2012) 

menunjukkan bahwa persistensi laba tidak berpengaruh terhadap ERC.  

 Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh persistensi laba terhadap 

ERC dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ha1:  Persistensi laba berpengaruh positif terhadap ERC. 

 

D.  Struktur Modal 

Menurut Sawir (2004) struktur modal adalah bauran sumber pendanaan permanen 

(jangka panjang) yang digunakan perusahaan. Tujuan manajemen struktur modal 

adalah menciptakan suatu bauran sumber dana permanen sedemikian rupa agar 

mampu memaksimalkan harga saham dan agar tujuan manajemen keuangan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan tercapai.  

        Menurut Mardiyanto (2008) struktur modal (capital structure) didefinisikan 

sebagai komposisi dan proporsi utang jangka panjang dan ekuitas (saham preferen 

dan saham biasa) yang ditetapkan perusahaan.  Menurut Godfrey et al., (2010) efek 

dari leverage terhadap ERC telah dianalisis oleh Jeter dan Chaney yang kemudian 

menemukan hubungan negatif antara leverage dan ERC. Berkaitan dengan hal ini, ada 

beberapa teori yang muncul yaitu: 
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1. The Default Theorem. Teori ini menjelaskan bagaimana ERC berhubungan 

positif dengan persistensi laba dan berhubungan negatif dengan risiko default 

suatu perusahaan (financial leverage level). Jadi ketika financial leverage 

meningkat secara berkesinambungan, nilai perusahaan akan jatuh sebagai 

responnya, dan kemudian profit mengandung lebih sedikit informasi untuk 

harga.  

2. The Maximum Debt Theorem. Teori ini berargumentasi bahwa ketika 

financial leverage meningkat, harga saham akan naik secara bersamaan 

karena dua alasan. Pertama adalah karena dana yang merukapakan dana 

pinjaman tersebut akan berperan sebagai tax shield sehingga akan mengurangi 

pajak. Hal ini akan mengurangi rata-rata tertimbang biaya modal. Kedua, 

berkaitan dengan signal positif yang disampaikan leverage perusahaan. 

Kemauan manager untuk meningkatkan financial leverage merupakan 

ekspresi dari kepercayaan diri manajer pada masa depan dan kepercayaan 

bahwa perusahaan akan menghasilkan dana lebih untuk menutupi rata-rata 

tertimbang biaya modal.  

3. The Optimal Leverage Approach. Teori ini mengasumsikan bahwa terdapat 

posisi financial leverage yang ideal bagi setiap perusahaan. Hal ini 

menyebabkan keuntungan yang diperoleh dari tax shield menjadi tidak 

terbatas. Ketika financial leverage suatu perusahaan meningkat, tingkat risiko 

dan kemungkinan pailit juga akan meningkat, dan untuk mengkompensasikan 

leverage yang meningkat tersebut, baik kreditor maupun pemegang saham 
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akan menuntut tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, biaya 

agensi juga akan meningkat seiring kreditor dan pemengang saham akan 

menerapkan biaya monitoring dan perikatan yang lebih tinggi terhadap 

perusahaan. Dengan demikian, pendekatan optimal leverage memprediksikan 

arah perubahan harga saham dengan menggunakan financial leverage 

perusahaan. Hodgson dan Stevenson-Clarcke menunjukkan jika suatu 

perusahaan memiliki tingkat utang di atas level ideal, ERC perusahaan 

tersebut akan menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki 

tingkat utang di bawah level ideal, maka ERC perusahaan tersebut akan 

menjadi lebih tinggi.    

        Struktur modal dihitung dengan menggunakan pengukuran Dhaliwal et al., 

(1991) di dalam Mulyani et al., 2007. 

 

 

Keterangan: 

𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡   : Leverage perusahaan I pada tahun t 

𝑇𝑈𝑖𝑡   : Total utang perusahaan I pada tahun t 

𝑇𝐴𝑖𝑡   : Total asset perusahaan I pada tahun t 

𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 =  
𝑇𝑈𝑖𝑡
𝑇𝐴𝑖𝑡
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Hasil penelitian Dhaliwal et al., 1991dalam Mulyani et al., 2007 menujukkan 

pengaruh negatif leverage terhadap ERC. Hasil penelitian Mulyani et al., 2007 

menunjukkan pengaruh struktur modal terhadap ERC. Hasil penelitian 

Imroatussolihah (2013) menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh signifikan negatif terhadap ERC. Hasil penelitian Panahian dan 

Aminossadati (2011) menunjukkan pengaruh signifikan negatif financial leverage 

terhadap ERC. Sebaliknya, hasil penelitian Indra, Zahron, dan Rosianawati (2011) 

tidak berhasil menunjukkan pengaruh leverage terhadap ERC. Hasil penelitian 

Susanto (2012) menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap ERC.   

 Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh struktur modal yang 

diproksikan dengan Leverage (LEV) terhadap ERC dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ha2: Struktur modal yang diproksikan dengan Leverage (LEV) berpengaruh 

negatif terhadap ERC. 

 

E. Risiko Sistematik 

Menurut Rahardjo (2006) risiko investasi dapat dikategorikan menjadi dua kelompok 

yaitu risiko non sistematik dan risiko sistematik. Risiko non sistematik adalah jenis 

risiko yang masih dapat didiversivikasi, dapat dikurangi atau dibatasi, serta 

dampaknya hanya terjadi pada beberapa jenis instrumen investasi sesuai kategorinya. 

Contohnya risiko keuangan perusahaan, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang 
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asing, dan risiko bisnis. Salah satu ciri khas risiko non sistematik ialah investor masih 

bisa berupaya membatasi potensi kerugian. Misalnya, ada seorang investor yang ingin 

mengurangi kerugian dari perubahan nilai tukar mata uang asing. Dalam hal ini 

alternatif yang bisa diberikan adalah melakukan diversivikasi saham pada saham lain 

yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi mata uang asing. Dengan demikian, risiko yang 

mungkin timbul bisa dikurangi karena pertukaran jenis saham yang bebas dari risiko 

nilai tukar mata uang asing telah dilakukan. 

Risiko sistematik adalah jenis risiko yang tidak dapat didiversivikasi, tidak 

dapat dikontrol atau dikurangi, dan dampaknya berpengaruh pada semua instrumen 

pasar modal. Ciri utama risiko sistematik ialah sulit dihindari atau dikurangi. 

Contohnya, jika bank sentral menaikkan tingkat suku bunga perbankan, secara 

otomatis kebijakan ini akan mempengaruhi kinerja pasar modal secara keseluruhan. 

Akibat umumnya, jika suku bunga naik, kinerja harga saham atau indeks harga saham 

gabungan cenderung akan turun. Kecenderungan ini timbul karena banyak investor 

yang memindahkan dananya ke pasar uang.  

Menurut Tandelilin (2010) risiko sistematik atau dikenal dengan risiko pasar 

merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara 

keseluruhan. Menurut Widioatmodjo (2007) risiko sistematik atau yang sering 

disebut dengan risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat kejadian terbaru yang 

sangat berpengaruh terhadap pasar. Risiko pasar ini bisa timbul dari berbagai macam 

kejadian mulai dari politik, social, maupun ekonomi. Risiko ini disebut dengan risiko 
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pasar karena dampaknya dirasakan oleh semua peserta pasar. Risiko ini bisa datang 

dari dalam negeri (risiko domestik) maupun luar negeri (risiko internasional). Contoh 

risiko domestik adalah inflasi, suku bunga, resesi ekonomi, perpajakan, dan harga 

bbm. Contoh risiko internasional adalah nilai tukar, inflasi, suku bunga, resesi 

ekonomi, dan harga minyak. Cara menurunkan risiko ini adalah dengan menunda 

pembelian atau dengan meninggalkan pasar untuk sementara waktu.  

Menurut Fabozzi (2008) beta merupakan indeks dari risiko sistematik yang 

berkaitan dengan kondisi pasar secara umum yang tidak dapat didiversivikasi. 

Menurut Drake dan Fabozzi (2010) ada beberapa arti dari nilai beta suatu portofolio: 

1. Nilai beta 0 berarti suatu portofolio tidak memiliki risiko pasar. 

2. Nilai beta 1 berarti protofolio memiliki risko pasar yang sama dengan 

portofolio pasar.  

3. Nilai beta <1 menunjukkan bahwa suatu portofolio memiliki risiko pasar 

yang lebih kecil dibandingkan dengan portofolio pasar.  

4. Nilai beta >1 menunjukkan bahwa suatu portofolio memiliki risiko pasar 

yang lebih tinggi dibanding portofolio pasar.  

Menurut Godfrey et al., (2010) risiko yang tinggi secara langsung akan menjadikan 

tingkat diskonto yang lebih besar di mana akan mengurangi nilai sekarang yang telah 

didiskontokan untuk revisi pada profit masa depan yang diharapkan dan ERC. Hal 
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inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan signifikan negatif antara beta dengan 

ERC.  

Menurut Hartono (2003) dalam Mulyani et al., (2007) risiko sistematik dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus CAPM: 

 

 

Keterangan: 

𝑅𝑖𝑡   : Return perusahaan I tahun t 

𝑅𝑚𝑡    : Return pasar pada tahun t 

Hasil penelitian Mulyani et al., 2007 menunjukkan bahwa risiko sistematik 

(beta) berpengaruh terhadap ERC. Penelitian Indra, Zahron, dan Rosianawati (2011) 

juga menunjukkan pengaruh risiko sistematik terhadap ERC. Hasil penelitian Scoot 

(2003) dan Ambarwati (2008) dalam Imroatussolihah (2013) menunjukkan bahwa 

risiko berpengaruh negatif terhadap ERC.  

Hasil penelitian Imroatussolihah (2013) menunjukkan pengaruh negatif risiko 

terhadap ERC. Hasil penelitian Indra, Zahron, dan Rosianawati (2011) menunjukkan 

bahwa beta berpengaruh signifikan terhadap ERC. Hasil penelitian Susanto (2012) 

menunjukkan pengaruh signifikan risiko sistematik terhadap ERC. Sebaliknya, hasil 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑡  𝑅𝑚𝑡 +  𝜀𝑖𝑡  
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penelitian Hidayati (2009) dalam Imroatussolihah (2013) menunjukkan pengaruh 

positif risiko terhadap ERC.  

Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh risiko sistematik terhadap 

ERC dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ha3 : Risiko sistematik berpengaruh negatif terhadap ERC. 

 

F. Ukuran Perusahaan 

Menurut Godfrey et al., (2010) informasi yang terdapat pada pengumuman 

unexpected profits mungkin memiliki pengaruh berkebalikan dengan ukuran 

perusahaan; jadi semakin kecil ukuran perusahaan, informasi yang terkandung pada 

laporan keuangan akan semakin banyak. Perbedaan proporsi informasi ini terletak 

pada fakta bahwa jumlah informasi yang terdapat dari sumber lain selain laporan 

akuntansi merupakan peningkatan fungsi dari suatu ukuran perusahaan.  

Jika biaya pencarian informasi adalah tetap dan konstan bagi setiap 

perusahaan, maka insentif untuk melakukan penelitian terhadap kesalahan harga akan 

menjadi lebih besar bagi perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Terdapat sejumlah besar saham pada perusahaan besar dan mereka memiliki pasar 

yang lebih likuid sehingga saham akan lebih mudah terjual dan akan lebih mudah 

juga untuk menyembunyikan aktivitas perdagangan yang unggul. Kemudian, 
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berbekal pengetahuan kesalahan harga, jumlah profit yang lebih besar dapat 

diciptakan dibandingkan dengan pengetahuan kesalahan harga pada perusahaan kecil.  

Disisi lain, Freeman (1992) dalam Godfrey et al., (2010) berargumentasi 

bahwa kemungkinan kenaikan biaya pencarian berasosiasi dengan peningkatan 

kompleksitas perusahaan besar karena: 

1. Perusahaan besar menyediakan variasi informasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan kecil.  

2. Perusahaan besar memiliki tingkat keterbukaan yang lebih tinggi dengan 

melaporkan kinerjanya secara konstan pada publikasi keuangan dan pada 

aktivitas pencarian oleh analis keuangan. 

Dengan demikian, investor kelembagaan akan lebih cenderung untuk 

melakukan perdagangan pada perusahaan besar karena likuiditas dan batasan 

kontraktual. Sebagai contoh, suatu institusi atau lembaga tidak dapat memegang 

sejumlah besar persentase saham pada perusahaan kecil dan diharapkan untuk mampu 

menjual saham tersebut sedini mungkin tanpa mendapatkan diskon harga. Lebih jauh 

lagi, karena institusi merupakan sumber utama permintaan informasi, analis keuangan 

mungkin mengkonsentrasikan aktivitas pencariannya pada perusahaan yang lebih 

besar. Kesimpulannya, hipotesis perbedaan informasi menyiratkan bahwa informasi 

yang terkandung pada publikasi akuntansi harus menjadi lebih penting bagi 

perusahaan kecil dibandingkan perusahaan besar.   
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Freeman (1992) dalam Godfrey et al., (2010) berfokus pada perbedaan timing 

pada proses penyesuaian antara perusahaan besar dan kecil terhadap pengumuman 

laba. Ia menunjukkan bahwa: 

1. Harga sekuritas perusahaan besar merefleksikan informasi laba lebih dini 

dibandingkan harga sekuritas perusahaan kecil.  

2. Besarnya return abnormal kumulatif di sekitar saat pengumuman laba adalah 

lebih besar pada perusahaan kecil dibandingkan pada perusahaan besar.  

Menurut Lindrianasari (2010), total asset digunakan sebagai proksi untuk 

ukuran perusahaan dan peneliti menggunakan natural log untuk mengontrol 

ketidaklinieran data yang sangat tinggi. Menurut Nafarin (2007) asset adalah 

kekayaan yang mempunyai manfaat ekonomi berupa benda berwujud dan benda tak 

berwujud yang dapat dikuasai oleh yang berhak akibat transaksi. Menurut Weygandt 

et al., (2013) asset adalah sumber daya yang dimiliki suatu bisnis. Bisnis tersebut 

menggunakan asetnya untuk melakukan aktivitas produksi dan penjualan. 

Karakteristik umum yang dimiliki oleh seluruh asset adalah kapasitasnya untuk 

menyediakan jasa dan keuntungan masa depan. Dalam suatu bisnis, potensi jasa atau 

keuntungan ekonomis masa depan akan menghasilkan aliran kas masuk. Menurut 

Sari (2012) log natural total asset dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

𝑆𝐼𝑍𝐸 = log𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡) 
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Menurut Mulyani et al., (2007) perusahaan besar dianggap memiliki 

informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hasil penelitian 

Harahap (2004) dalam Mulyani et al., (2007) menunjukkan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan maka akan mempunyai informasi yang lebih daripada perusahaan 

kecil sehingga investor akan menggunakan ukuran perusahaan sebagai salah satu 

faktor yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan investasi. Hasil penelitian 

Mulyani et al., (2007) menunjukkan pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap 

besaran ERC. Penelitian Susanto (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap ERC. Penelitian Naimah dan Utama (2006) 

menunjukkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap ERC. Hasil penelitian 

Kusumawardhani dan Nugroho (2010) menunjukkan pengaruh signifikan ukuran 

perusahaan terhadap ERC.  Sebaliknya, penelitian Arfan dan Antasari (2008) tidak 

berhasil menunjukkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap ERC. penelitian Indra, 

Zahron, dan Rosianawati (2011) juga tidak berhasil menunjukkan pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap ERC.  

Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan log natural total asset terhadap ERC dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

Ha4: Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan log natural total asset 

berpengaruh positif terhadap ERC. 
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G. Kesempatan Bertumbuh 

Menurut Godfrey et al., (2010) kesempatan bertumbuh akan terefleksikan didalam 

nilai ERC yang lebih tinggi. Kesempatan bertumbuh termasuk proyek berjalan atau 

peluang untuk berinvestasi di dalam suatu proyek yang diharapkan akan 

menghasilkan tingkat pengembalian di atas tingkat risiko yang ada di dalam arus kas 

proyek. Collins dan Kothari berargumentasi bahwa reaksi harga akan berdampak 

lebih besar daripada persistensi laba, karena persistensi laba yang diestimasi dari data 

historis cenderung akan kurang akurat dalam merefleksikan kesempatan bertumbuh. 

Mereka kemudian mendemonstrasikan korelasi signifikan positif antara ERC dengan 

Market to Book Value of Equity Ratio yang mereka gunakan untuk mengukur 

expected growth.  

Menurut Heal (2008) Market to Book Ratio merupakan nilai valuasi saham 

suatu perusahaan dibagi dengan nilai buku asetnya yang menunjukkan biaya untuk 

mengadakan asset tersebut di masa sekarang. Jadi rasio ini merepresentasikan 

perbedaan antara biaya untuk membeli asset perusahaan sepertu bangunan, mesin, 

peralatan, dan sebagainya, dengan nilai saham yang diberikan pasar kepada 

perusahaan.   

        Menurut Ehrhardt dan Brigham (2011) nilai buku adalah catatan masa lalu 

yang menunjukkan jumlah kumulatif yang telah diinvestasikan pemegang saham baik 

secara langsung yakni dengan pembelian saham baru yang diterbitkan, maupun 
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dengan cara tidak langsung yakni dengan melalui laba ditahan. Sebaliknya, nilai pasar 

merupakan pandangan masa depan, ekspektasi investor terhadap arus kas masa 

depan.  

        Menurut Ross et al., (2010) kesempatan bertumbuh yang diproksikan dengan 

Market to Book Ratio (MBR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

Market value per share : Harga pasar per lembar saham 

Book Value per share : Harga buku per lembar saham (total ekuitas pemegang 

saham biasa dibagi dengan jumlah lembar saham 

beredar) 

Menurut Ross et al., (2010) karena book value per share merupakan angka 

akunting, book value per share merefleksikan biaya historis. Dengan demikian, 

market to book ratio (MBR) kemudian membandingkan nilai pasar investasi suatu 

perusahaan dengan biayanya. Nilai MBR yang kurang dari 1 dapat berarti bahwa 

perusahaan belum berhasil dalam menciptakan nilai bagi para pemegang sahamnya. 

Penelitian Mulyani et al., (2007) menunjukkan pengaruh kesempatan 

bertumbuh terhadap ERC. Penelitian Collins dan Kothari (1989) dalam mulyani et al., 

2007 menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kesempatan bertumbuh yang 

lebih besar akan memiliki ERC tinggi. Penelitian Indra, Zahron, dan Rosianawati 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
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(2011) menunjukkan bahwa Market to Book Ratio berpengaruh terhadap ERC. Hasil 

penelitian Susanto (2012) menunjukkan pengaruh signifikan kesempatan bertumbuh 

terhadap ERC. Penelitian Naimah dan Utama (2006) menunjukkan pengaruh 

kesempatan bertumbuh terhadap ERC. Sebaliknya, penelitian Imroatussolihah (2013) 

menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap ERC. 

Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh kesempatan bertumbuh 

yang diproksikan dengan Market to Book Ratio (MBR) terhadap ERC dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

Ha5:  Kesempatan bertumbuh yang diproksikan dengan Market to Book Ratio 

(MBR) berpengaruh positif terhadap ERC. 

 

H. PROFITABILITAS 

Menurut Lee et al., (2009) rasio profitabilitas merupakan rasio-rasio yang 

mengindikasikan profitabilitas operasi perusahaan. Secara umum, rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang paling bergejolak mengingat begitu banyak variabel di luar 

kontrol perusahaan yang mempengaruhi rasio ini.   

Menurut Warren (2013) analisis profitabilitas berfokus pada kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Kemampuan ini akan terefleksi dalam hasil 

operasi perusahaan sebagaimana yang tercantum di dalam laporan keuangan. 
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Kemampuan menghasilkan profit juga bergantung pada asset yang siap digunakan 

dalam operasi perusahaan, seperti yang tersaji pada neraca.  

Menurut Weygandt et al., (2013) rasio profitabilitas mengukur laba atau 

kesuksesan operasi suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Laba 

berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan utang 

dan modal. Laba juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan 

bertumbuh perusahaan. Sebagai konsekuensinya, kreditor dan investor akan merasa 

tertarik untuk mengevaluasi kemampuan pendapatan perusahaan, atau dalam hal ini 

disebut dengan profitabilitas. Para analis laporan keuangan seringkali menggunakan 

profitabilitas sebagai pengujian utama dalam melihat efektivitas operasi manajemen. 

Weygandt et al., (2013) mengkategorikan rasio profitabilitas menjadi: 

1. Profit Margin 

Mengukur persentase setiap rupiah penjualan yang hasilnya terukur dalam 

laba bersih. Dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan 

bersih.  

2. Asset Turnover 

Mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya 

untuk menghasilkan penjualan. Dihitung dengan cara membagi penjualan 

bersih dengan rata-rata asset. 

3. Return On Assets 
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Merupakan pengukuran profitabilitas secara keseluruhan. Dihitung dengan 

cara membagi laba bersih dengan rata-rata asset.  

4. Return on Ordinary Shareholder’s Equity 

Mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini 

menunjukkan berapa banyak rupiah dari laba bersih yang dihasilkan 

perusahaan untuk setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. 

Dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata modal pemegang 

saham biasa.  

5. Earnings per Share (EPS)  

Mengukur laba bersih yang dihasilkan untuk setiap lembar saham biasa. 

Dihitung dengan membagi net income dan rata-rata tertimbang jumlah lembar 

saham biasa yang beredar.  

6. Price-Earnings Ratio 

Merefleksikan penilaian investor terhadap pendapatan masa depan 

perusahaan. Dihitung dengan cara membagi harga pasar per lembar saham 

dengan earnings per share. 

7. Payout Ratio 

Mengukur persentase pendapatan yang terdistribusi dalam bentuk dividen 

tunai. Dihitung dengan cara membagi dividen tunai dengan laba bersih.  

 Menurut Ross et al., (2010) Return on Equity (ROE) juga merupakan bagian 

dari rasio profitabilitas. Ia mengkategorikan rasio profitabilitas menjadi profit 
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margin, Return on Assets, dan Return on Equity. ROE merupakan pengukuran 

bagaimana nasib pemegang saham sepanjang tahun berjalan. Keuntungan pemegang 

saham merupakan goal dari suatu bisnis, ROE, dengan sudut pandang akuntansi, 

merupakan garis dasar pengukuran performa. Rumus Return on Equity menurut Ross 

et al., (2010) adalah: 

 

 

Keterangan: 

Net Income : Laba bersih tahun berjalan 

Total Equity : Total Ekuitas  

Menurut Longenecker et al., (2012) Return on Equity mengukur tingkat 

pengembalian yang diterima pemegang saham dari modal yang mereka tanamkan. 

Penelitian Naimah dan Utama (2006) berhasil menunjukkan pengaruh 

profitabilitas terhadap ERC. Hasil penelitian Kusumawardhani dan Nugroho (2010) 

menunjukkan pengaruh signifkan profitabilitas terhadap ERC. Sebaliknya, penelitian 

Arfan dan Antasari (2008) tidak berhasil menunjukkan pengaruh profitabilitas 

terhadap ERC. Penelitian Susanto (2012) tidak berhasil menunjukkan pengaruh 

profitabilitas terhadap ERC.  

𝑅𝑂𝐸 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return on Equity (ROE) terhadap ERC dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

Ha6:  Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Equity (ROE) 

berpengaruh positif terhadap ERC. 

 

I. KUALITAS AUDITOR 

Menurut Arens et al., (2012) Auditing merupakan akumulasi dan evaluasi bukti-bukti 

mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara 

informasi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan 

oleh orang yang kompeten dan independen. Auditor yang mengaudit laporan 

keuangan perusahaan seringkali disebut auditor independen.  

 Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011) di dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik seksi 100, salah satu hal yang membedakan profesi 

akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik 

dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi 

akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. 

Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap praktisi harus mematuhi dan 

menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi. Prinsip dasar etika profesi 

tersebut adalah: 

Pengaruh Persistensi..., Isabella Theresia, FB UMN, 2014



47 
 

1. Prinsip integritas. 

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan 

hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.  

2. Prinsip objektivitas. 

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, 

dan pengaruh yang tidak layak (undue influence) dari pihak-pihak lain 

mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.  

3. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional 

(professional competence and due care).  

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesinya pada 

suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien 

atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara 

kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-

undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak 

secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi 

yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.  

4. Prinsip kerahasiaan.  

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai 

hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh 

mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari 

klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk 

mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang 
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berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional atau 

hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan 

pribadinya atau pihak ketiga.  

5. Prinsip perilaku profesional.  

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus 

menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.  

Menurut Mulyani et al., (2007) pemakai laporan keuangan lebih percaya pada 

laporan keuangan auditan yang diaudit oleh auditor yang dianggap berkualitas tinggi 

karena mereka menganggap bahwa untuk mempertahankan kredibilitasnya auditor 

akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit untuk mendeteksi salah saji 

atau kecurangan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan auditor berkualitas 

tinggi adalah KAP Big Four yaitu: 

1. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans 

Tuanakotta: Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan;. 

2. Ernst & Young (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; 

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja. 

3. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta 

Siddharta & Widjaja. 

4. PricewaterhouseCooper (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto Sahari & 

Rekan; Tanudiredja, Wibisena & Rekan. 
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Menurut Godfrey et al., (2010) jika pergerakan ERC merupakan fungsi dari 

kredibilitas laba yang dilaporkan, dan jika proses audit eksternal dilakukan untuk 

menambah kredibilitas, maka pergerakan ERC juga merupakan fungsi dari kualitas 

audit. Penelitian analisis menyimpulkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

dan kualitas audit berhubungan secara positif. Knapp membuktikan bahwa anggota 

komite audit memiliki persepsi bahwa ukuran auditor secara signifikan 

mempengaruhi kualitas dari jasa audit yang diberikan.  

Hasil penelitian Teoh dan Wong (1993) menunjukkan bahwa kualitas auditor 

berpengaruh terhadap ERC. Hasil Penelitian Riyatno (2007) menunjukkan adanya 

pengaruh ukuran KAP terhadap ERC. Hasil penelitian Susanto (2012) menunjukkan 

bahwa reputasi KAP berpengaruh secara signifikan terhadap ERC. Hasil penelitian 

Febiani (2012) menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh signifikan positif 

terhadap ERC. Sebaliknya, hasil penelitian Mulyani et al., (2007) menunjukkan 

bahwa kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap ERC.  

Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh kualitas auditor terhadap 

ERC dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ha7:  Kualitas auditor berpengaruh positif terhadap ERC. 
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J. TIMELINESS 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) di dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik 

kualitatif agar dapat benar-benar memenuhi kebutuhan para penggunanya. 

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan 

keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karateristik kualitatif pokok yaitu:  

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, 

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang 

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan 

hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk 

dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. 
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3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. 

4. Dapat Dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan 

penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa 

harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode 

perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Namun, yang 

menjadi masalah adalah apabila suatu laporan keuangan tidak memenuhi 

keempat karakteristik kualitatif tersebut dan menimbulkan missleading yang 

berujung pada kerugian para pengguna laporan keuangan.  

Salah satu kendala informasi yang relevan dan andal adalah ketepatan waktu. 

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi 

yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu 

menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan 
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informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu 

melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, 

sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai 

seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi 

kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan 

antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan 

pertimbangan yang menentukan . 

Menurut Hery (2009) informasi akuntansi dikatakan relevan jika dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan user atau dengan kata lain mampu membuat 

beda hasil alternatif keputusan. Karakteristik kualitatif dari informasi yang relevan 

memiliki nilai umpan balik (feedback), prediktif (predictive), dan tepat waktu 

(timeliness). Umpan balik atas peristiwa-peristiwa masa lampau diharapkan akan 

dapat mengkoreksi harapan-harapan (ekspektasi) sebelumnya. Informasi tersebut 

diharapkan dapat membantu prediksi hasil di masa mendatang. Tepat waktu 

(timeliness) berarti informasi harus tersedia pada saat dibutuhkan, terutama dalam 

setiap pengambilan keputusan bisnis (ekonomis). Informasi yang baru tersedia setelah 

sebuah keputusan diambil, akan menjadi sia-sia karena menjadi tidak terpakai. Oleh 

karena itu, informasi tersebut dikatakan tidak lagi relevan dalam pengambilan 

keputusan.   

 Berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia (PENG-LK-

00112/BEI.PPR/06-2013 dan PENG-LK-001124/BEI.PPJ/06-2013) yang mengacu 
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pada ketentuan III.1.6.2. Peraturan No. 1-E: Tentang Kewajiban Penyampaian 

Informasi, disebutkan bahwa Laporan Keuangan Tahunan harus di sampaikan dalam 

bentuk Laporan Keuangan Auditan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 

(ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan. Hasil penelitian Daud dan 

Syarifuddin (2008) menunjukkan pengaruh positif timeliness terhadap ERC. Hasil 

penelitian Murwaningsari (2008) menunjukkan pengaruh positif timeliness terhadap 

ERC. Hal ini menunjukkan jika perusahaan memenuhi unsur timeliness dalam 

laporan keuangannya, maka besaran ERC perusahaan tersebut akan meningkat.  

Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh timeliness terhadap ERC 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ha8:  Timeliness berpengaruh positif terhadap ERC. 

 

K. Pengaruh Persistensi laba, Struktur Modal, Risiko Sistematik, 

Ukuran Perusahaan, Kesempatan Bertumbuh, Profitabilitas, 

Kualitas Auditor dan Timeliness Terhadap ERC. 

Hasil penelitian Imroatussolihah (2013) menunjukkan bahwa secara simultan risiko, 

DER, MBR, persistensi laba, dan kualitas tanggung jawab sosial perusahaan 

berpengaruh terhadap ERC. Hasil penelitian Arfan dan Antasari (2008) menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas perusahaan 
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secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ERC. Hasil penelitian Daud dan 

Syariffudin (2008) menunjukkan pengaruh simultan CSR, timeliness, dan Debt to 

Equity Ratio secara signifikan terhadap ERC. Hasil penelitian Indra, Zahron, dan 

Rosianawati (2011) menunjukkan bahwa leverage, risiko sistematik, Market to Book 

Ratio dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap ERC. Hasil 

penelitian Kusumawardhani dan Nugroho (2010) menunjukkan signifikansi pengaruh 

simultan CSR, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap ERC.  

Hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh persistensi laba, struktur 

modal, risiko sistematik, ukuran perusahaan, kesempatan bertumbuh, profitabilitas, 

kualitas auditor, dan timeliness terhadap ERC dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ha9: Persistensi laba, struktur modal, risiko sistematik, ukuran perusahaan, 

kesempatan bertumbuh, profitabilitas, kualitas auditor, dan timeliness 

secara simultan berpengaruh terhadap ERC. 
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L. Model Penelitian 

Model penelitian dapat dilihat pada gambar: 

Gambar 2.1  

Model Penelitian 
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