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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK, 2015). Laporan keuangan bertujuan 

untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan terdiri dari laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2007). Laporan keuangan menjadi salah satu sumber informasi yang diperlukan 

investor untuk mengetahui informasi laba yang diterbitkan oleh perusahaan. 

Informasi laba juga dapat menjadikan sebagai ukuran seberapa besar risiko 

investasi yang akan terjadi setelah pengambilan keputusan.  

       Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor mengacu pada 

informasi laba dan kinerja perusahaan yang diperoleh dari laporan keuangan serta 

berdasarkan reaksi pasar saat pengumuman laba. Pengumuman laba di pasar 

modal menyebabkan pasar akan bereaksi yang dapat dilihat dari pergerakan 

saham dan investor dalam melakukan investasi. Investor dalam melakukan 

investasi yang dilihat pertamakali adalah laba yang diperoleh perusahaan. Laba 

memiliki keterbatasan yang dipengaruhi oleh asumsi perhitungan dan 

kemungkinan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan maka 
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dibutuhkan informasi lain selain laba untuk meprediksi return saham perusahaan 

yaitu earning response coefficient (Kurnia, dkk., 2015).  

       Earning response coefficient adalah kepekaan return saham terhadap rupiah 

laba atau laba kejutan (unexpected earning). Laba kejutan mempresentasikan 

informasi yang belum tertangkap oleh pasar sehingga pasar akan bereaksi saat 

pengumuman laba. Itu berarti bahwa koefisien response laba adalah suatu reaksi 

yang datang dari pengumuman laba perusahaan (Suwardjono, 2005:493). Laba 

kejutan didapat dari selisih laba harapan dengan laba yang terjadi pada perusahaan 

sedangkan abnormal return didapat dari selisih antara return yang terjadi dengan 

return harapan. 

       Reaksi yang diberikan investor tergantung dari informasi dalam laba masing-

masing perusahaan. Ketika perusahaan mengumumkan laba tahunan, bila laba 

aktual lebih tinggi dibandingkan dengan hasil prediksi laba yang selama ini 

dibuat, maka yang terjadi adalah good news, sehingga investor akan memutuskan 

membeli saham tersebut. Sebaliknya, jika hasil prediksi lebih tinggi dari pada laba 

aktualnya, yang berarti bad news, maka investor akan menjual saham perusahaan 

tersebut karena kinerja perusahaan tidak sesuai dengan yang diperkirakan (Yeni, 

2018). Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan akan berdampak baik pada 

nilai perusahaan. Investor akan memberi nilai tambah bagi perusahaan, dengan 

begitu harga saham di pasar sekuritas akan tinggi dan banyak investor yang akan 

menanamkan modalnya. 
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       Hubungan earning return juga terpengaruh oleh ketidakpastian investor. 

Ketidakpastian investor timbul bila investor tidak merasa pasti pada keadaan 

ekonomi secara global yang tidak menentu. Semakin tinggi ketidakpastian 

investor maka ekspektasi atas laba akan semakin turun. Badan Pusat Statistik 

(BPS) menyebut industri pengolahan manufaktur sepanjang 2019 menurun. BPS 

menilai, penurunan ini perlu jadi perhatian mengingat manufaktur merupakan 

salah satu sector penopang perekonomian RI. Industri manufaktur sepanjang 2019 

juga menurun jika dibandingkan dengan 2018. Pada 2019, industri manufaktur 

tumbuh 3,8% turun 12,4% jika dibandingkan pertumbuhan manufaktur pada 2018 

yakni 4,3% (CNBC, 2020). Hal ini dapat dipastikan perusahaan manufaktur di 

Indonesia memiliki abnormal return dibawah rata-rata dan mengalami bad news. 

Bad news perusahaan berbeda-beda tergantung kondisi perusahaan dan respon 

pasar. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan mengapa investor memberikan respon 

kuat terhadap suatu perusahaan yang sedang mengalami bad news yang diukur 

dengan unexcpected earning (UE). Untuk mengetahui beberapa perusahaan yang 

mengalami bad news dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Data Unexpected Return (UE) 

Nama Peusahaan Tahun UE 

PT. Akasha Wira International Tbk 2017 -0.03 

PT. Argha Karya Prima Industry Tbk 
2015 -0.0145 

2017 -0.0711 

PT. Asahimas Flat Glass Tbk 

2015 -0.0352 

2016 -0.0284 

2017 -0.0763 

2018 -0.0123 

PT. Arwana Citra Mulia Tbk 2015 -0.0297 

PT. Astra International Tbk 2015 -0.0172 
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Nama Peusahaan Tahun UE 

PT. Sepatu Bata Tbk 2016 -0.0746 

PT. Budi Acid Jaya Tbk 2015 -0.0211 

PT. Cahaya Kalbar Tbk 
2017 -0.1770 

2018 -0.0194 

PT. Chitose International Tbk 

2015 -0.0249 

2016 -0.0191 

2018 -0.0445 

PT. Delta Djakarta Tbk 
2015 -0.0003 

2018 -0.0761 

PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 2017 -0.0482 

PT. Impack Pratama Industry Tbk 

2015 -0.0482 

2017 -0.0031 

2018 -0.0002 

PT. Indal Aluminium Industry Tbk 2017 -0.0794 

PT. Intan Wijaya International Tbk 2016 -0.1279 

PT. Indospring Tbk 
2015 -0.1199 

2018 -0.0036 

PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

2015 -0.0101 

2016 -0.0059 

2017 -0.0355 

2018 -0.0088 

PT. Jembo Cable Company Tbk 
2015 -0.0603 

2017 -0.0927 

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk 2017 -0.0694 

PT. Kimia Farma Tbk 2015 -0.0009 

PT. KMI Wire & Cable Tbk 2018 -0.0648 

PT. Kabelindo Murni Tbk 2015 -0.0451 

PT. Kedawung Setia Industry Tbk 2015 -0.2321 

PT. Kalbe Farma Tbk 2015 -0.0007 

PT. Lion Metal Works Tbk 

2015 -0.0006 

2016 -0.0067 

2017 -0.06 

PT. Loinmesh Prima Tbk 
2015 -0.0091 

2018 -0.1641 

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 
2015 -0.0116 

2018 -0.0033 

PT. Mulia Industrino Tbk 2015 -0.1434 
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Nama Peusahaan Tahun UE 

PT. Pelangi Indah Canindo Tbk 

2015 -0.0125 

2016 -0.0509 

2018 -0.0187 

PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk 2017 -0.0173 

PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation 

Tbk 

2017 -0.0476 

2018 -0.0056 

PT. Sekar Bumi Tbk 

2015 -0.0395 

2016 -0.0167 

2017 -0.0235 

2018 -0.0103 

PT. Semen Indonesia Tbk 
2015 -0.0108 

2017 -0.4599 

PT. Indo Acitama Tbk 2016 -0.0148 

PT.Star Petrochem Tbk 
2015 -0.0037 

2018 -0.0008 

PT. Tunas Alfin Tbk 

2015 -0.0346 

2016 -0.0075 

2017 -0.0142 

PT. Mandom Indonesia Tbk 
2016 -3.8 

2018 -0.06 

PT. Surya Toto Indonesia Tbk 
2015 -0.0043 

2016 -0.0382 

PT. Trisula International Tbk 

2015 -0.0044 

2016 -0.0501 

2017 -0.0159 

PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk 2018 -0.0007 

PT. Nusantara Inti Corpora Tbk 
2017 -0.0083 

2018 -0.0132 

PT. Ewismilak Inti Makmur Tbk 
2016 -0.0274 

2017 -0.0710 

Total perusahaan yang mengalami UE negatif tahun 2015 adalah 26  

Total perusahaan yang mengalami UE negatif tahun 201 6adalah 14  

Total perusahaan yang mengalami UE negatif tahun 2017 adalah 19  

Total perusahaan yang mengalami UE negatif tahun 2018 adalah 17  

Keterangan: UE = (EPSt – EPSt-1)/Pt-1  

Sumber: sampel penelitian 
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       Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui  bahwa perusahaan yang memiliki laba 

kejutan (unexpected earning) negatif pada periode 2015 sampai 2018 mengalami 

fluktuatif. Terjadinya UE negatif akan mempengaruhi investor dalam 

pengambilan keputusan investasinya. Investor memiliki pertimbangan dengan 

melihat laba tahun sebelumnya dengan saat ini, dengan begitu jika UE negatif 

minat investor akan menurun serta perusahaan dinilai kurang kompeten. 

Unexpected earning terjadi karena ada selisih antara laba ekspektasi dengan laba 

laba aktual, jika laba ekspektasi lebih tinggi daripada laba aktual akan menjadi 

kabar buruk bagi investor sedangkan jika laba aktual lebih tinggi dari laba 

ekspektasi akan menjadi kabar baik.  

       Investor akan memberi nilai tambah bagi perusahaan, dengan begitu harga 

saham. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan akan berdampak baik pada 

nilai perusahaan. Pasar sekuritas akan tinggi dan banyak investor yang akan 

menanamkan modalnya. Kekuatan laba dalam mempengaruhi return saham akan 

mempunyai variasi yang berbeda pada setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan 

menurut beberapa penelitian, angka ERC dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak 

hanya menyangkut faktor informasi finansial namun faktor informasi non-

finansial juga dapat mempengaruhi terjadinya Earning Response Coefficient 

(ERC). 

       Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya Earning Response 

Coefficient (ERC) yaitu Good Corporate Governance (GCG) menggunakan 3 
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variabel yaitu, institusional ownership, proportion of independent commissioners, 

audit quality; dan intellectual capital disclosure. 

       Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat peraturan yang 

mengatur hungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan, dan pemegang kepentingan lainnya yang berkaitan dengan 

hak-hak dan kewajiban (FCGI, 2011). Penerapan GCG dapat meningkatkan nilai 

pasar sehingga respon pasar akan cepat terhadap perusahaan. Berkembangnya 

zaman, pada tahun 2001 diselenggarakan progam riset dan pemeringkatan GCG 

yaitu Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh 

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang bekerjasama 

dengan Majalah SWA.  

       Faktor pertama yang mempengaruhi terjadinya Earning Response Coefficient 

(ERC) yaitu institusional ownership. Institusional ownership adalah kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh institusi dan blackholders pada akhir tahun. 

Institusional ownership memegang peran penting dalam memonitoring, 

mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer (Wahyudi, dkk., 2013). Institusi 

yang memegang saham perusahaan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan Oleh Ma’rifah, dkk. (2019) dan Lestari 

(2014) menyatakan bahwa variabel institusional ownership berpengaruh positif 

pada Earning Response Coefficient (ERC). Penelitian yang dilakukan Aryati, dkk. 

(2015) menyatakan bahwa variabel institusional ownership tidak berpengaruh 

terhadap Earning Response Coefficient. 
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       Faktor kedua yang mempengaruhi earning response coefficient adalah 

proportion of independent commissioners. Proporsi komisaris independen 

menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dewan komisaris independen 

mempunyai proporsi paling banyak 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. 

Komisaris independen akan menambah nilai perusahaan, karena dianggap ada 

pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan Oleh Ma’rifah, dkk. (2019) dan Lestari (2014) menyatakan bahwa 

variabel proportion of independent commissioners berpengaruh positif terhadap 

Earning Response Coefficient (ERC). Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia, dkk. 

(2019) menyatakan bahwa variabel proportion of independent commissioners 

berpengaruh negatif terhadap Earning Response Coefficient (ERC). Penelitian 

yang dilakukan Aryati, dkk. (2015) menyatakan bahwa variabel proportion of 

independent commissioners tidak berpengaruh terhadap Earning Response 

Coefficient. 

       Faktor ketiga yang mempengaruhi earning response coefficient adalah audit 

quality. Audit quality adalah suatu jasa yang diberikan oleh auditor dalam proses 

pengauditan dengan memperhatikan Standar Profesional Akuntan Publik (PSAP) 

dan harus seusuai dengan kode etik profesi akuntan publik. Perusahaan 

menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) big four akan menambah nilai 

perusahaan serta laporan yang diterbitkan auditor memiliki kualitas yang dapat 

diandalkan. Penelitian yang dilakukan Oleh Ma’rifah, dkk. (2019) dan Wulandari, 

dkk. (2015) menyatakan bahwa variabel audit quality berpengaruh positif 

terhadap Earning Response Coefficient (ERC). Penelitian  yang dilakukan oleh 
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Yeni, (2018) dan Aryati, dkk. (2015) menyatakan bahwa variabel audit quality 

tidak berpengaruh berpengaruh terhadap Earning Response Coefficient (ERC). 

       Faktor keempat yang mempengaruhi earning response coefficient adalah 

Intellectual Capital Disclosure (ICD). Intellectual Capital Disclosure (ICD) 

sebagai variabel moderasi yang akan memperkuat atau memperlemah Good 

Corporate Governance (GCG) melalui variabel institusional ownership, 

proportion of independent commissioners, dan audit quality terhadap Earning 

Response Coefficient (ERC). Intellectual capital merujuk pada modal-modal non 

fisik, tidak berwujud (intangible assets) atau tidak kasatmata (invisible), yang 

terkait dengan pengetahuan dan pengalaman manusia serta teknologi yang 

digunakan (Rupidara, 2008).  

       Intellectual Capital Disclosure (ICD) mempunyai tiga komponen, yaitu 

human capital, structural capital, relational capital. ICD sebuah pengungkapan 

yang dilakukan manajemen secara sukarela untuk memberikan informasi yang 

lebih akurat. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ma’rifah, dkk. (2019) 

menunjukkan bahwa Intellectual Capital Disclosure (ICD) berpengaruh negatif 

pada Earning Response Coefficient (ERC) sedangkan menurut Erwindiawan 

(2019) bahwa Intellectual Capital Disclosure (ICD) berpangaruh positif terhadap 

Earning Response Coefficient (ERC). Intellectual Capital Disclosure (ICD) 

memperkuat good corporate governance dengan tiga mekanisme, institusional 

ownership, proportion of independent commissioners, dan audit quality terhadap 

Earning Response Coefficient (ERC) menurut Ma’rifah, dkk. (2019). 
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       Beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

Earning Response Coefficient (ERC) menunjukkan hasil yang berbeda, 

menjadikan motivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi earning response coefficient. Penelitian ini mengacu 

pada penelitian yang dilakukan oleh Ma’rifah, dkk. (2019). Ada tiga perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:  

      Pertama, mengganti metode pengukuran pada variabel Good Corporate 

Governance (GCG). Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

corporate governance perception index (CGPI). CGPI merupakan salah satu 

informasi yang masuk di pasar modal. Pemeringkatan CGPI akan berdampak 

positif pada investor dengan semakin percaya atas dana yang sudah 

diinvestasikan. Perusahaan yang masuk peringkat sepuluh besar CGPI 

mempunyai tata kelola yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang 

tidak masuk peringkat sepuluh besar CGPI. 

       Kedua, memperluas proksi pengukuran dalam variabel Intellectual Capital 

Disclosure (ICD) yang sebelumnya 37 item yang terdiri dari komponen human 

capital, structural capital, dan relational capital. Penelitian ini menggunakan 61 

item yang terdiri dari komponen human capital, structural capital, dan relational 

capital. Intellectual capital dalam PSAK Nomor 19 tahun 2009 tentang asset tak 

berwujud, telah disebutkan bahwa modal intelektual merupakan kategori 

intangible asset. Namun beberapa intangible asset seperti goodwill, yaitu merk 

dagang yang dihasilkan perusahaan tidak boleh diakui sebagai intangible asset. 
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Intellectual capital bersifat sukarela, mengingat PSAK Nomor 19 belum mengatur 

tentang modal intelektual baik dari cara pengidentifikasiannya maupun dari segi 

pengukurannya.  

       Ketiga, menambah periode penelitian, pada penelitian sebelumnya 

menggunakan periode selama 3 tahun dari tahun 2015-2017 pada perusahaan 

manufaktur yang menggunakan data dari BEI pada tahun 2015-2017 sedangkan 

penelitian ini menggunakan periode selama 4 tahun pada perusahaan manufaktur 

yang menggunakan periode tahun 2015-2018. 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

mengambil judul “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Earning 

Response Coefficient dengan Intellectual Capital Disclosure sebagai Variabel 

Moderasi (Studi Empiris pada  Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

       Adapun ruang lingkup penelitian sebagai batasan atas pembahasan 

penelitian mengenai seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu good 

corporate governance yang terdiri dari institusional ownership, proportion of 

independent commissioners, audit quality terhadap earning response 

coefficient dengan variabel pemoderasi intellectual capital disclosure. 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. 



 
 

 

 

12 
 

 
 

 

1.3 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah, laba kejutan (unexpected earning) 

negatif masih banyak. Terjadinya Unexpected Earning (UE) negatif akan 

mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasinya. Investor 

memiliki pertimbangan dengan melihat laba tahun sebelumnya dengan saat ini, 

dengan begitu jika UE negatif minat investor akan menurun serta perusahaan 

dinilai kurang kompeten. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan akan 

berdampak baik pada nilai perusahaan. Pasar sekuritas akan tinggi dan banyak 

investor yang akan menanamkan modalnya. Hal ini dikarenakan menurut 

beberapa penelitian, angka ERC dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya 

menyangkut faktor informasi finansial namun faktor informasi non-finansial juga 

dapat mempengaruhi terjadinya Earning Response Coefficient (ERC). Oleh 

karena itu, rumusan masalah dalm penelitian ini mengenai pengaruh good 

corporate governance terhadap earning response coefficient dengan intellectual 

capital disclosure sebagai variabel moderasi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis faktor yang meberikan pengaruh positif atau negatif dan faktor yang 

memperkuat atau memperlemah terhadap good corporate governance dengan 

intellectual capital disclosure sebagai variabel moderasi serta mengembangkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Ma’rifah, dkk., (2019). 
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       Teori sinyal menjelaskan bahwa melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak 

internal dan pihak eksternal. Pihak internal (manajemen) memberikan sinyal 

kepada pihak eksternal (investor). Pihak manajemen memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh investor agar mempermudah investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Informasi yang diberikan manajemen kepada investor 

merupakan petunjuk bagaimana prospek perusahaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Untuk peneliti selanjutnya/kalangan akademis: hasil penelitian ini 

diharapkan dapat disajikan sebagai studi komparatif bagi peneliti yang 

akan mendalami masalah ini, memberikan kontribusi atas karya wacana 

dan bisa untuk referensi dalam mengkur laba dengan alat ukur earning 

response coefficient. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk praktisi: hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan 

informasi yang memungkinkan bagi para praktisi manajemen perusahaan, 

investor, kreditur dan masyarakat mengenai laba perusahaan yang diukur 

menggunakan earning response coefficient. 

3. Manfaat Akademis 

a. Memberikan sumbangan informasi bagi akademis yang berkaitan 

dengan pengaruh good corporate governance pada penerapan di 

perusahaan. 
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b. Untuk mahasiswa: hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

mengenai intellectual capital yang secara konseptual dapat 

mempengaruhi hubungan anata good corporate governanance  

terhadap earning response coefficient pada perusahaan manufaktur dan 

dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

  


