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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Laba akuntansi sangat erat kaitannya dengan penilaian perusahaan yang 

dipresentasikan dengan harga saham. Informasi laba merupakan salah satu 

instrument yang digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

Menurut Ball dan Brown (1968) dalam Anggraini (2015), mengemukakan bahwa 

adanya hubungan yang signifikan antara pengumuman laba perusahaan dengan 

perubahan harga saham, yaitu pada saat laba yang diumumkan mengalami kenaikan 

positif, maka akan terjadi kenaikan harga saham. Sebaliknya jika dalam 

pengumuman ternyata laba menurun, maka harga saham ikut menurun. Studi yang 

dilakukan oleh Beaver & Wright (1979) menunjukkan bahwa laba memiliki 

kandungan informasi yang tercermin dalam harga saham, sehingga laba baik positif 

maupun negative yang diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan akan 

mempengaruhi harga saham. Menurut  Sayekti (2007) terdapat kolerasi yang lemah 

antara return saham dan tingkat laba untuk memprediksi pergerakan harga saham. 

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya informasi laba yang berkualitas dalam 

mempengaruhi return saham yang dapat direspon pasar. Untuk mengukur kekuatan 

informasi laba dalam mempengaruhi return saham (informativeness of earning) 

diukur dengan menggunakan Earning Response Coefficient (ERC).  

Scott (2003) mendefinisikan Earning Response Coefficient (ERC) sebagai 

koefisien yang digunakan untuk mengukur besarnya return saham dalam merespon 
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laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Setiap perusahaan memiliki variasi 

hubungan yang berbeda antara laba perusahaan dengan return saham. Semakin 

tinggi tingkat ERC maka menunjukkan semakin tinggi pula return saham yang 

dapat diharapkan dari peningkatan laba. Dengan ini investor akan lebih mudah 

dalam memprediksi laba yang akan mungkin didapatkan dari investasi pada suatu 

perusahaan pada masa yang akan datang dengan mengetahui tingkat ERC suatu 

perusahaan.  

 Walaupun informasi laba merupakan hal yang paling direspon oleh investor, 

namun informasi laba saja tidak cukup untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan oleh investor, karena informasinya sangatlah terbatas dan terkadang 

memberikan informasi yang bias. Terjadinya bias informasi laba disebabkan oleh 

penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu, adanya praktek manajemen 

laba serta ketidakcukupan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan 

(Murwaningsari, 2008). Besar kecilnya angka ERC suatu perusahaan tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor informasi finansial perusahaan tapi juga bisa dipengaruhi 

oleh faktor-faktor non keuangan seperti kegiatan sosial perusahaan. Lang dan 

Lundholm (1993) menemukan bahwa informasi sukarela (termasuk tanggung 

jawab sosial perusahaan) berasosiasi dengan kinerja perusahaan yang baik.

 Pengungkapan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) di Indonesia telah banyak mengalami peningkatan. Banyak perusahaan yang 

telah melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan 

branding image atas produk yang dipasarkan, dengan demikian dapat 

meningkatkan reputasi perusahaan dimata masyarakat. Berkembangnya informasi 
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Corporate Social Responsibility juga terjadi pada ekonomi Islam. Seiring dengan 

semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang berasaskan syariah bermunculan.  

Oleh karena itu, untuk memenuhi pelaporan tanggung jawab sosial berbasiskan 

syariah maka umat muslim mulai mengembangkan pelaporan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang disebut dengan Islamic 

Social Reporting (ISR). 

 Islamic Social Reporting (ISR) merupakan bentuk pertanggungjawaban 

sosial yang menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman dalam praktiknya. 

ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa R. (2002), menurutnya terdapat 

keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan 

konsep Islamic Social Reporting (ISR) yang berdasar prinsip syariah. Dengan ini 

diharapkan pelaporan pertanggungjawaban sosial  tidak hanya digunakan dalam 

pengambilan keputusan investor muslim melainkan sebagai bentuk pemenuhan 

kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat. Lang dan Lundholm (1993) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa tingkat pengungkapan sukarela yang lebih tinggi 

berasosiasi dengan kinerja pasar yang lebih baik (yang diukur dengan return 

saham). Sehingga adanya keterkaitan tingkat pengungkapan dapat memperngaruhi 

ERC. Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan 

memberikan informasi tambahan kepada para investor selain dari yang sudah 

tercakup dalam laba akuntansi sehingga investor dalam pengambilan keputusannya 

tidak semata-mata mendasarkan pada informasi laba saja (Sayekti dan Wondabio, 

2007). Hal tersebut mengindikasikan adanya keterkaitan antara tingkat 
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pengungkapan informasi tanggung jawab sosial syariah (Islamic Social Repoting) 

perusahaan dalam laporan tahunan dengan ERC. 

 Selain faktor pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) yang menarik 

perhatian investor, informasi profitabilitas juga menjadi salah satu faktor penentu 

peningkatan ERC. Jika profitabilitas perusahaan tinggi maka laba yang dihasilkan 

perusahaan meningkat yang akhirnya akan mempengaruhi para investor untuk 

menanamkan modalnya diperusahaan tersebut. Dalam penelitian Kusumawardhani 

& Nugroho (2010), menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan positif 

terhadap ERC. Penelitian itu didukung oleh Setiawan & Nursiam (2014) yang 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas terhadap ERC. 

 Faktor lain yang memperngaruhi ERC adalah ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan (Timeliness). Timeliness ini menjadi faktor penting bagi sebuah 

informasi agar informasi yang disajikan memberikan relevansi sehingga informasi 

itu tidak kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. 

Syafrudin (2004) dalam Murwaningsari (2008) berpendapat bahwa timeliness 

merupakan cerminan dari kualitas kinerja perusahaan yang dapat mencerminkan 

kredibilitas atau kualitas informasi (termasuk informasi laba) akuntansi yang 

dilaporkan sehingga berpengaruh terhadap ERC. Peningkatan ERC juga akan 

terjadi jika leverage sebuah perusahaan lebih kecil. Debt to equity ratio merupakan 

salah satu proksi dalam mengukur leverage. Penelitian Mulyani & Andayani 

(2007), menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh negative secara signifikan 

terhadap ERC. Leverage yang tinggi berarti perusahaan memiliki utang yang besar 

dibanding dengan asset perusahaan. Sehingga laba akan mengalir lebih banyak pada 
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kreditur. Maka pengumuman laba ini akan cepat direspon oleh kreditur, namun 

direpon negative oleh pemegang saham, Karena beranggapan bahwa perusahaan 

lebih mengutamakan pembayaran hutang dari pada pembayaran deviden. 

 Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya banyak 

meneliti pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial konvensional terhadap 

ERC, sehingga peneliti ingin meneliti pengaruh pengungkapan tanggung jawab 

sosial dengan menggunakan Islamic Social Reporting Indexs (ISRI) terhadap ERC. 

Berdasarkan uraian diatas, faktor pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), 

profitabilitas, timeliness, dan leverage merupakan faktor yang mampu 

mempengaruhi koefisien respon laba atau disebut Earning Response Coefficient 

(ERC) oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang “Pengaruh Unexpected 

Earning, Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), profitabilitas, Timeliness, 

dan Debt to Equity Ratio terhadap Earning Response Coefficient (ERC) (studi 

empiris  pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas, peneliti ingin meneliti 

tentang reaksi investor terhadap laba yang dihasilkan perusahaan dengan 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

Apakah Unexpected Earning, pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), 

profitabilitas, Timeliness dan Leverage berpengaruh terhadap Earning Response 

Coefficient (ERC)? 
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C. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

Menganalisis pengaruh Unexpected Earning, pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR), profitabilitas, Timeliness dan Leverage terhadap Earning 

Response Coefficient (ERC) 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi investor dan calon investor dalam 

melakukan analisis fundamental yang dilakukan untuk mengambil keputusan 

investasi, dengan memahami Unexpected Earning ,pengungkapan Islamic 

Social reporting, profitabilitas, timeliness, dan debt of equity ratio sebagai 

faktor-faktor yang mempengaruhi besaran yang menunjukan hubungan 

informasi laba dan return perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan 

kepada manajemen perusahaan mengenai pengaruh Unexpected Earning , 

pengungkapan Islamic social reporting (ISR), profitabilitas, Timeliness, dan 

debt of equity ratio terhadap Earning response coefficient (ERC), sehingga 

perusahaan dapat menentukan kebijakan secara tepat agar investor tertarik 

untuk melakukan kegiatan investasi pada perusahaan. 

3. Bagi para peneliti terdahulu dpat digunakan untuk melihat konsistensi hasil 

penelitian sehingga bermanfaat sebagai pembanding hasil-hasil penelitian 
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sejenis, serta sebagai bahan referensi lebih lanjut untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan.
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