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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Reviu Penelitian Terdahulu

Lang & Lundholm (1993) mengungkapkan adanya keterkaitan antara tingkat 

pengungkapan sukarela dengan kinerja pasar perusahaan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan 

perusahaan dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan, 

sehingga investor tidak lagi berfokus pada informasi laba. Oleh karenanya, tingkat 

pengungkapan diprediksi dapat mempengaruhi reaksi investor terhadap informasi 

laba akuntansi, yang diukur dengan menggunakan ERC. 

Penelitian Sayekti & Wondabio (2007) menghasilkan bukti empiris bahwa 

tingkat pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap ERC, yang mengindikasikan bahwa investor 

mengapresiasi informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan 

perusahaan. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Daud & Syarifuddin (2008), 

bahwa informasi CSR yang diungkapkan perusahaan meningkatkan nilai ERC 

perusahaan tersebut. 

Gunawan dan Prasetya (2007) menunjukkan hasil bahwa earning surprise 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Tidak terdapat perbedaan return dan 

risiko antara positive surprise portofolio dengan negative earning surprise 

portofolio. 
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Muwarningsari (2008) menguji secara simultan faktor-faktor yang 

mempengaruhi  Earning Respon Coefficient (ERC) dan hasilnya menunjukkan 

bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap ERC, luas pengungkapan sukarela 

berpengaruh positif terhadap ERC, ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ERC, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan berpengaruh 

signifikan terhadap ERC. Ambarwati (2008) juga menemukan bahwa leverage 

berpengaruh negative terhadap ERC, akan tetapi dalam penelitian lain yang 

dilakukan oleh Hapsari (2010) menemukan bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap ERC. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Indra, Zahroh, & 

Rosianwati  (2011), yang menggunakan empat faktor yaitu leverage, beta, market 

to book value ratio dan size sebagai faktor yang dapat mempengaruhi ERC. Dan 

hasilnya menunjukan bahwa hanya variabel beta dan market to book value ratio 

yang mempengaruhi kualitas laba. Merliana & Anggarani (2015) menyimpulkan, 

bahwa CSR disclosure berpengaruh negatif signifikan terhadap ERC dan CSR 

disclosure juga mampu memediasi pengaruh antara kepemilikan manajerial 

terhadap ERC.  

Penelitian yang meneliti pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial 

menggunakan indeks syariah atau Islamic Social Reporting (ISR)  telah dilakukan. 

Anggraini (2015) menguji pengaruh pengungkapan ISR, profitabilitas, dan 

leverage terhadap ERC. Dan hasilnya menunjukkan bahwa pengungkpan ISR tidak 

berpengaruh pada ERC, profitabilitas perusahaan (ROA) berpengaruh terhadap 

ERC, dan leverage (DAR) tidak berpengaruh pada ERC. Nastiti (2016) melakukan 
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penelitian mengenai pengaruh pengungkapan ISR terhadap ERC. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pengungkapan ISR berpengaruh terhadap ERC.  

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

yang menguji keterkaitan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

baik menggunakan indeks konvensional atau indeks syariah menunjukkan hasil 

yang beragam. Sementara itu, penelitian yang berfokus pada pengungkapan ISR 

terhadap ERC, hasilnya belum memuaskan karena masih sedikit yang meneliti 

secara spesifik keterkaitan ISR dengan ERC dan belum ada bukti yang kuat yang 

dapat menjelaskan pengaruh pengungkapan ISR terhadap ERC. Oleh karena itu, 

penelitian ini berusaha menguji keterkaitan antara ISR terhadap ERC. Sedangkan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar dalam Indek Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

lebih berfokus pada pengungkapan tanggung jawab sosial dengan berdasarkan 

perspektif syariah yaitu Islamic Social Reporting (ISR) terhadap ERC. Dengan 

menambahkan faktor-faktor tambahan yang dapat mempengaruhi ERC seperti 

profitabilitas, timeliness, dan debt of equitas ratio (DER). 

B. Landasan Teori 

1. Signaling Theory 

Teori signaling menjelaskan alasan perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Teori signaling 

dalam akuntansi berfungsi untuk menilai adanya informasi privat (Murwaningsari, 
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2008). Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena adanya asimetri 

informasi antara perusahaan dengan pihak luar. Salah satu cara untuk mengurangi 

asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. Salah satunya 

berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi 

ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Sari & Zuhrotun, 

2006). Dalam pasar modal, pelaku pasar melakukan keputusan ekonomi dengan 

dasar informasi publikasi, pengumuman dan konfrensi pers (Jaswadi, 2003 dalam 

Adisusilo, 2011). Menurut Suwardjono (2008), Signaling theory merupakan sinyal-

sinyal informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk mempertimbangkan dan 

menentukan apakah para investor akan menanamkan sahamnya atau tidak pada 

perusahaan yang bersangkutan. 

Teori signaling mengindikasikan bahwa pelaporan keuangan oleh emiten 

merupakan suatu sinyal yang dapat mempengaruhi nilai saham. Dengan adanya 

sinyal dari perusahaan menyebabkan investor melakukan antisipasi yang tepat. 

Dengan demikian apabila manajemen menyampaikan informasi ke pasar, umumnya 

pasar akan merespon sebagai suatu sinyal terhadap suatu peristiwa tertentu yang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Jogiyanto, 2014). 

Manajer pada umumnya akan termotivasi untuk menyampaikan informasi 

yang baik (good news) mengenai perusahaannya kepada pihak luar secepat 

mungkin. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sinyal yang 

menyakinkan sehingga publik terkesan dan hal ini akan tereflesi pada harga saham 

sekuritas. Contoh pengungkapan informasi melalui signaling yaitu pencapaian 

informasi laba dan informasi-informasi dalam laporan tahunan perusahaan 
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khususnya informasi mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial yang 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai prospek perusahaan dimasa 

depan pada investor. 

Informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

merupakan suatu sinyal perusahaan untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan 

dalam jangka panjang. Karena didalam pengungkapan laporan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) terkait dengan acceptability dan 

sustainability, yaitu perusahaan diterima dan berkelanjutan untuk beroperasi 

disuatu tempat dalam jangka panjang. Sementara sinyal perusahaan berupa laba 

lebih mengkomunikasikan kinerja perusahaan untuk jangka pendek. Laba akuntansi 

yang berkualitas adalah laba akuntansi yang tidak mengandung gangguan 

persepsian (perceived noise) di dalamnya dan dapat mencerminkan kinerja 

keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Suwardjono, 2008). Laba perusahaan 

yang tinggi merupakan good news bagi investor, namun laba yang tinggi saja tidak 

cukup untuk dijadikan acuan dalam memprediksi prospek perusahaan di masa 

datang, sehingga dibutuhkan informasi tambahan seperti informasi laporan 

pertanggungjawaban sosial  (CSR). 

2. Islamic Social Reporting (ISR) 

Manusia sebagai khalifah Allah SWT memiliki tanggung jawab untuk 

memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT. Tanggung jawab 

memelihara dan melestarikan ciptaan Allah SWT merupakan wujud konsep 

akuntabilitas dalam ekonomi Islam. Akuntabilitas dimaksudkan untuk 

menghasilkan pengungkapan yang benar, adil, dan transparan. Akuntabilitas tidak 
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hanya ditujukan kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT 

sebagai Dzat yang memiliki otoritas tertinggi dalam memberikan keberkahan dan 

kesuksesan (Abu-Tapanjeh, 2009).  

Salah satu bentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam adalah 

pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Haniffa (2002) berpendapat bahwa laporan tanggung jawab sosial perusahaan pada 

sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia 

menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus 

utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat 

keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan 

informasi-informasi tertentu secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan 

kebutuhan spiritual mereka. Untuk itu, ia memandang bahwa perlu adanya 

kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan 

prinsip Islam. Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan 

Muslim, tetapi juga berguna membantu perusahaan Islam dalam pemenuhan 

kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan 

sebutan Islamic Social Reporting (ISR).  

Prinsip syariah merupakan landasan dasar atas terbentuknya Islamic Social 

Reporting yang komprehensif. Prinsip syariah dalam Islamic Social Reporting 

menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama 

dari pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Haniffa (2002), Islamic 

Social Reporting memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas 

kepada Allah SWT dan masyarakat dan untuk meningkatkan transparansi kegiatan 
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bisnis dengan cara memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan 

kebutuhan spiritual para pembuat keputusan Muslim.  

Penelitian ini menggunakan kerangka  Islamic Social Reporting yang disusun 

dari beberapa penelitian terkait dengan rujukan utama tetap pada Othman & Thani 

(2010). Berikut adalah enam tema pengungkapan dalam kerangka Islamic Social 

Reporting yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:  

a. Pendanaan dan Investasi 

Kriteria pengungkapan yang digunakan adalah kegiatan yang mengandung 

riba, gharar (termasuk maysir), zakat, kebijakan piutang, dan pernyataan nilai 

tambah perusahaan. 

b. Produk dan Jasa 

Kriteria pengungkapan yang digunakan adalah produk ramah lingkungan, 

kehalalan produk, keamanan dan kualitas produk, dan pelayanan pelanggan. 

c. Tenaga Kerja 

Kriteria pengungkapan yang digunakan adalah jam kerja, hari libur dan cuti, 

tunjangan, remunirasi, pendidikan dan pelatihan kerja (pengembangan 

sumber daya manusia), kesetaraan hak antara pria dan wanita, keterlibatan 

karyawan dalam diskusi manajemen dan pengambilan keputusan, kesehatan 

dan keselamatan kerja, lingkungan kerja, karyawan dari kelompok khusus 

(misalnya cacat fisik, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba), 

karyawan tingkat atas melaksanakan ibadah bersama-sama dengan karyawan 

tingkat menengah dan tingkat bawah, karyawan muslim diperbolehkan 
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menjalankan ibadah di waktu-waktu shalat dan berpuasa saat Ramadhan, dan 

tempat ibadah yang memadai. 

d. Sosial 

Kriteria dalam pengungkapan ini adalah sedekah, donasi, atau sumbangan, 

wakaf, qard Hassan, sukarelawan dari kalangan karyaan, beasiswa sekolah, 

pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah, pembangunan tunas muda, 

peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-

anak, kegiatan amal atau kegiatan sosial, dan menyokong kegiatan-kegiatan 

kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan keagamaan. 

e. Lingkungan 

Kriteria pengungkapan yang digunakan adalah konservasi lngkungan, 

kegiatan mengurangi efek terhadap pemanasan global, pendidikan mengenai 

lingkungan, pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan, dan 

system manajemen lingkungan. 

f. Tata Kelola Organisasi 

Kriterian pengungkapan yang digunakan adalah status kepatuhan terhadap 

syariah, struktur kepemilikan saham, profil Dewan Direksi, pengungkapan 

ada atau tidaknya praktik monopoli usaha, pengungkapan ada atau tudaknya 

praktik menimbun bahan kebutuhan pokok, pengungkapan ada atau tidaknya 

praktik manipulasi harga, pengungkapan ada atau tidaknya perkara hukum, 

dan kebijakan anti korupsi. 

3. Hubungan antara Laba dengan Return Saham 
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Laba (earning) merupakan informasi keuangan yang selalu dinantikan oleh 

para pemakai laporan keuangan. Laba sering dikaitkan dengan ukuran kinerja atau 

keberhasilan suatu perusahaan yang selanjutnya akan diperbandingkan dengan 

perusahaan lain (Riyatno, 2007). SFAC No.2, di Paragraf 51 (FASB, 1999) 

menyatakan bahwa laporan keuangan, termasuk laporan laba-rugi sangat penting 

bagi pemakai laporan keuangan karena memiliki nilai prediktif. SFAC No.1, 

paragraph 25 (FASB, 1999) menjelaskan bahwa para investor, kreditur, dan 

pemakai laporan keuangan menggunakan informasi laba dan komponen-komponen 

laba dalam menilai prospek arus kas dari investasi atau pinjaman yang mereka 

berikan. Informasi laba juga digunakan untuk: a) mengevaluasi kinerja manajemen; 

b) mengestimasi “earning power” yang dinilai sebagai prestasi kemampuan laba 

perusahaan dalam jangka panjang; c) memprediksi laba masa depan, dan d) menilai 

resiko berinvestasi atau meminjamkan kredit kepada suatu perusahaan (Riyatno, 

2007).  

Begitu pentingnya informasi laba yang dilaporkan bagi pemakai laporan 

keuangan, terutama bagi perusahaan yang telah masuk bursa di pasar modal, 

menyebabkan manajer perusahaan berusaha menganalisis faktor-faktor yang yang 

mempengaruhi angka laba yang dilaporkan, dan berusaha untuk mengelola 

ekspektasi laba dari para analis keuangan (Hirst, Eric, & Patrick, 2000). Menurut 

Riyatno (2007) salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan membuat 

pernyataan atau pertemuan pers mengenai estimasi laba yang akan dicapai 

perusahaan pada beberapa minggu menjelang dikeluarkan laporan keuangan. 
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Berbagai media baik Koran atau website keuangan dan investasi juga 

melakukan analisis untuk menilai perusahaan. Analisis dilakukan dengan berbagai 

rasio keuangan berbasis laba seperti Price to Earning Ratio (PER), Earning per 

Share (EPS), dan sebagainya. Dengan analisa keuangan tersebut dapat ditentukan 

nilai wajar per lembar saham suatu perusahaan yang beredar di bursa saham. Analis 

kemudian akan merekomendasikan kepada investor atau calon investor untuk 

membeli atau menjual saham perusahaan yang telah dinilai oleh analis tersebut.  

Return saham suatu perusahaan adalah total perubahan harga saham ditambah 

dengan deviden yang diterima dibagi dengan harga saham awal. Seorang investor 

akan mendapatkan abnormal return apabila ia mendapatkan retun actual yang lebih 

besar dari return yang diekspektasikan. Sehingga informasi laba akan 

mempengaruhi penilaian analis atau investor terhadap harga saham, yang 

selanjutnya akan mempengaruhi return yang diterima oleh investor selaku 

pemegang saham. Maka informasi laba merupakan salah satu informasi yang 

dipergunakan dalam strategi jual, beli atau menahan saham yang dilakukan oleh 

investor di pasar modal. 

4. Unexpected Earning 

Laba unexpected adalah selisih antara laba yang diumumkan oleh perusahaan 

dengan laba ekspektasi. Adanya laba unexpected ini dengan sendirinya akan 

berpengaruh pada harga saham dari suatu perusahaan dan pada akhirnya juga akan 

berpengaruh pada return dari saham tersebut (Gunawan dan Prasetya, 2007). Laba 

unexpected atau laba tidak terduga adalah selisih antara laba yang diumumkan oleh 

perusahaan dengan laba ekspektasi. Jika laba yang diumumkan oleh perusahaan 
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lebih besar dari laba ekspektasi maka laba unexpected bernilai positif sedangkan 

jika laba yang diumumkan oleh perusahaan lebih kecil dari laba ekspektasi maka 

laba unexpected bernilai negatif. Perusahaan dengan laba unexpected yang positif, 

diharapkan memberikan respon yang positif terhadap return saham sedangkan 

perusahaan dengan laba unexpected yang negatif, diharapkan memberikan respon 

negatif terhadap return saham (Gunawan dan Prasetya, 2007). Berdasarkan 

pernyataan Gunawan dan Prasetya (2007) tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

pengaruh laba unexpected terhadap return saham adalah berbanding lurus atau 

searah. 

5. Earning  Response Coefficient (ERC) 

 Kualitas laba dapat diindikasikan sebagai kemampuan informasi laba 

memberikan respon kepada pasar. Dengan kata lain, laba yang dilaporkan memiliki 

kekuatan respon (power of response). Kuatnya reaksi pasar terhadap informasi laba 

yang tercermin dari tingginya earning response coefficients(ERC), menunjukan 

laba yang dilaporkan berkualitas. Cho & Jung (1991) dan Scott (2003) menyatakan 

bahwa earning response coefficient (ERC) mengukur seberapa besar return saham 

dalam merespon angka laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan 

sekuritas tersebut. Dengan kata lain bahwa earning response coefficient (ERC) 

adalah reaksi atas laba yang diumumkan (published) oleh perusahaan. Reaksi 

investor ini mencerminkan kualitas dari laba yang dilaporkan perusahaan. Tinggi 

rendahnya earning response coefficient (ERC) sangat ditentukan kekuatan 

responsif yang tercermin dari informasi (good/bad news) yang terkandung dalam 
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laba. Earning response coefficient (ERC) merupakan salah satu ukuran kualitas 

laba. 

Koefisien respon laba (earning response coefficient) mengukur tingkat 

abnormal return sekuritas dalam merespon komponen yang tidak terekpektasi dari 

pengumuman laba perusahaan. Dengan kata lain terdapat variasi hubungan antara 

laba perusahaan dengan return saham. Kartajumena (2010), menyatakan kuatnya 

reaksi pasar terhadap informasi laba akan trcermin dari tingginya koefisien respon 

laba, sebaliknya lemahnya reaksi pasar terhadap informasi laba akan tecermin pada 

nilai ERC yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa koefisian respon laba adalah 

reaksi CAR atas laba yang diumumkan oleh perusahaan. ERC didefinisikan sebagai 

ukuran sensitivitas perubahan harga saham terhadap perubahan laba akuntansi. 

Menurut Scott (2009), ERC dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti persistensi 

laba, beta, struktur permodalan, kualitas laba, growth, dan informativeness of price. 

6. Earning  Response Coefficient (ERC) dan Pengungkapan Informasi 

dalam Laporan Tahunan 

Secara umum, hubungan tingkat pengungkapan informasi yang dilakukan 

oleh perusahaan dengan kinerja pasar perusahaan masih sangat beragam. Menurut 

Lang & Lundholm (1993), secara teoritis ada hubungan positif antara 

pengungkapan (termasuk pengungkapan sukarela) dan kinerja perusahaan. Laporan 

tahunan adalah salah satu media yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi 

langsung dengan para investornya. Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan 

yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi 

dan juga mengurangi agency problems (Healy, et al 2001 dalam  Adisusilo, 2011). 
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Penelitian Lang & Lundholm (1993) mengenai pengungkapan sukarela 

menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan yang lebih tinggi berasosiasi dengan 

kinerja pasar yang lebih baik (yang diukur dengan return saham). Korelasi laba dan 

return saham yang rendah mengindikasikan bahwa informasi laba hanya 

memberikan sedikit informasi tentang nilai perusahaan yang menunjukkan masih 

adanya asimetri informasi yang tinggi. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk 

mengurangi asimetri informasi terutama untuk perusahaan yang memiliki korelasi 

earning/return yang rendah. Dengan demikian, Lang & Lundholm (1993) 

menyatakan adanya hubungan negatif antara korelasi earning/return (ERC) dengan 

tingkat pengungkapan.  

7. Profitabilitas 

 Menurut Anaroraga & Widianti (1997, p. 300), Profitabilitas merupakan 

gambaran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, baik 

dihubungkan dengan modal sendiri atau modal bersama. Profitabilitas dapat 

menjelaskan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan adalah 

tergantung kepada besarnya penjualan, penanaman aktiva (investasi) dan 

penyerapan modal sendiri (equity).  

Menurut Riyanto (1995, p. 35) profitabilitas perusahaan menunjukkan 

perbandingan antara laba dengan aktivitas atau modal yang menghasilkan laba. 

Dengan kata lain profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu umumnya dirumuskan sebagai L/Mx 100%, dimana L 

adalah jumlah laba yang diperoleh selama periode tertentu dan M adalah modal atau 

aktiva yang menghasilkan laba tertentu. Koefisien repon laba pada perusahaan yang 
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memiliki profiabilitas tinggi ditemukan lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan yang menguntungkan mampu 

menyelesaikan opersi yang sedang dijalankan saat ini, yang diindikasikan dengan 

laba. Hasil penelitian Zahroh & Utama (2006) menunjukkan bahwa koefisien 

respon laba berhubungan positif dengan profitabilitas perusahaan. 

 

8. Timeliness (Ketepatan Waktu Penyampaian) 

Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

standar akuntansi keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik 

kualitatif yang merupakan ciri khas sehingga membuat informasi laporan keuangan 

berguna bagi pemakainya. Empat karakter tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, 

andal, dan dapat diperbandingkan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan 

tersebut, terdapat beberapa kendala salah satunya adalah kendala ketepatan waktu 

(timeliness). Menurut Suwardjono (2014:170) ketepatan waktu adalah tersedianya 

informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut 

kehilangan  kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Jika informasi tidak ada 

pada waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, maka informasi tersebut 

tidak lagi relevan, dan tidak mempunyai manfaat untuk pengambilan keputusan 

(Hanafi & Halim, 2009).  

Laporan keuangan tahunan wajib diungkapkan oleh setiap perusahaan yang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pelaporan kegiatan selama satu tahun 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut 
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(stakeholders). Di Indonesia ketepatan waktu penyampaian diatur oleh Badan 

Pengawas Paar Modal dan lembaga keuangan (Bapepam-LK) yang terdapat dalam 

UU No.8 tahun 1995 dan peraturan Bapepam No.X.K.2 keputusan ketua Bapepam-

LK No.KEP-346/BL/2011 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan 

tahunan yang sudah diaudit selambat-lambatnya disampaikan kepada Bapepam 

pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Artinya perusahaan yang tahunb bukunya berakhir pada tanggal 31 Desember, 

maka batas waktu terakhir penyampaian laporan keuangannya adalah tanggal 31 

Maret jika melebihi tanggal tersebut, maka dianggap terlambat. 

9. Leverage 

 Leverage merupakan suatu rasio yang menunjukan sejauh mana bisnis 

bergantung pada pembiayaan utang. Leverage perusahaan dihitung dengan 

menggunakan rasio perbandingan total hitang dengan modal sendiri, atau dikenal 

dengan debt to equity ratio (DER). Perusahaan dengan tingkat DER tinggi 

menunjukan komposisi hutang semakin besar dibanding dengan total modal sendiri 

sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar 

(kreditur). 

 Investor perlu memperhatikan tingkat leverage perusahaan karena dapat 

memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan 

sehingga investor dapat melihat tingkat resiko tak terbayarkan suatu utang. 

Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan 

pengungkapan informasi lebih luas diabanding dengan perusahaan dengan low 

leverage. Oleh karena itu perusahaan dengan high leverage memiliki respon laba 
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yang rendah dibandingkan dengan perusahaan low leverage (Murwaningsari, 

2008). Informasi yang diungkapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pasar 

untuk keputusan investasi disamping informasi laba. 

C. Perumusan Hipotesis 

 Perusahaan dengan Unexpected Earning positif diharapkan memberikan 

respon yang positif terhadap return daham sedangkan perusahaan dengan laba 

negative diharapkan memberikan respon negative terhadap return saham (Gunawan 

& Prasetya, 2007). Berdasarkan pernyataan Gunawan dan Prasetya (2007) tersebut, 

maka dapat dikatakan bahwa pengaruh Unexpected Earning terhadap return saham 

adalah berbanding lurus atau searah. 

 Dalam penelitian Ball dan Brown (1968), didapat bahwa forecast error (yang 

dalam penelitian ini disebut sebagai laba kejutan) yang bernilai positif akan 

memunculkan bad news dan menuai respon pasar yang positif. Jadi, ketika muncul 

informasi laba kejutan positif, pasar akan merespon positif dalam bentuk harga atau 

tingkat return saham yang positif. Sebaliknya jika informasi laba kejutan negative 

akan memunculkan bad news, pasar akan merespon secara negative dalam bentuk 

harga atau tingkat return saham yang bernilai negative pula. Hasil penelitian 

Saputra (2010) dan Karacaer, dkk. (2009) menunjukkan bahwa Unexpected 

Earning berpengaruh posotif terhadap return saham. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa Unexpected Earning berpengaruh terhadap Earning Response Coefficient. 

H1: Unexpected Earning berpengaruh terhadap Earning Response Coefficient 

(ERC) 
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 Penelitian-penelitian yang menguji keterkaitan antara pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan ERC telah banyak dilakukan. Penelitian 

tersebut umumnya menggunakan indeks CSR yang lebih berfokus pada item 

pengungkapan aktivitas sosial dan lingkungan. Adapun hasil pengujiann yang 

dilakukan masih mengahsilkan efek beragam. 

 Sayekti & Wondabio (2007) serta Merliana & Anggarani (2015), yang 

melakukan penelitian keterkaitan ERC dan pengungkapan aktivitas sosial dengan 

menggunakan indeks CSR dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh 

negative terhadap ERC. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Daud & 

Syarifuddin (2008), yang menemukan pengaruh positif signifikan antara 

pengungkapan CSR dengan ERC. Didukung juga dengan penelitian Murwaningsari 

(2008) yang menunjukaan bahwa disclosure berpengaruh positif terhadap ERC. 

Adapun penelitian yang menguji keterkaitan antara pengungkapan informasi 

tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan perspektif syariah (ISR) dengan 

ERC masih jarang dilakukan, namun hasil dari penelitian Nastiti (2016) 

menunjukkan bahwa pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) berpengaruh 

positif terhadap ERC. 

 Dalam perspektif syariah, laporan tahunan merupakan sarana memenuhi 

akuntabilitas perusahaan kepada Allah SWT dan masyarakat serta sarana 

penyampaian aktivitas perusahaan yang bermanfaat bagi para stakeholder muslim 

(Haniffa, 2002). Pengungkapan informasi ISR dapat menjadi hal yang sangat 

penting bagi pertimbangan pengambilan stakeholder muslim. Hal tersebut 

mengindikasi bahwa tingkat pengungkapan ISR dapat mempengaruhi ERC. 
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H2: Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) berpengaruh terhadap 

Earning response Coefficient (ERC). 

 Menurut Maulida, Yulianto, dkk (2014) proftabilitas digunakan untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Menurut hasil 

penelitian Arfan & Antasari, (2008) dan Kusumawardhani & Nugroho (2010)  

profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap ERC, begitu juga dengan hasil 

penelitian Naimah & Utama (2006) menunjukan bahwa koefisien respon laba 

berhubungan positif dengan profitabilitas perusahaan. 

H3:   Profitabilitas berpengaruh terhadap Earning Response Coefficient (ERC) 

 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Timeliness) merupakan 

faktor yang menimbulkan pertanyaan bagi pengguna laporan keuangan mengenai 

kredibilitas ataupun kualitas laporan tersebut. Syarifudin (2004) dalam 

Muwarningsari (2008) meneliti pengaruh ketidak tepatan waktu pada ERC, dan 

hasilnya adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan mempunyai pengaruh 

terhadap kredibilitas atau kualitas laba. Ketidak tepatan dalam pelaporan dapat 

menimbulkan argument publik bersifat noise (gangguan) terhadap laporan 

keuangan. Noise yang muncul inilah yang akan berpengaruh terhadap kualitas laba 

yang pada akhirnya tercermin pada ERC. 

H4: Timeliness berpengaruh terhadap Earning Response Coefficient (ERC) 

 Debt to equity ratio (DER) merupakan salah satu proksi dalam mengukur 

leverage. Sayekti (2007) dan Ambarwati (2008) membuktikan bahwa leverage 
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berpengaruh negative terhadap koefisien laba yaitu ERC. Perusahaan yang tingkat 

leverage nya tinggi berarti memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan modal. 

Dengan demikian jika terjadi peningkatan laba maka yang diuntungkan adalah 

debtholders, sehingga semakin baik kondisi laba perusahaan maka semakin 

negative respon pemegang saham, karena pemegang saham beranggapan bahwa 

laba tersebut hanya menguntungkan kreditur. 

 Dhaliwal dan Reynolds (1994) dalam Muwarningsari (2008) 

mengkombinasikan model penilaian perusahaan dengan model penetapan harga 

opsi untuk menunjukkan bahwa koefisien respons laba akuntansi merupakan fungsi 

negative dari default risk dan resiko sistematiknya. Core dan Schrand (1999) dalam 

Naimah (2008) juga membuktikan bahwa reaksi harga saham terhadap laba yang 

tak terduga akan meningkat pada saat perusahaan hampir menghadapi pelanggaran 

perjanjian hutang. Temuan mereka adalah ERC merupakan fungsi meningkat dari 

modal, kebalikan dari tingkat hutang. Jadi terdapat hubungan negative antara 

tingkat hutang dengan ERC. 

 


