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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perataan laba,
peluang pertumbuhan, persistensi laba dan leverage pada Earnings
Response Coefficient dengan income smoothing sebagai variabel moderating.
Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yang ukuran perusahaan
dan profitabilitas. Desain/ Metologi/Pendekatan : Menggunakan (Scott, 2006),
metode ini mengukur Earnings Response Coefficient menggunakan CAR dan
UE sebagai alat ukur, penulis meneliti sampel pengamatan sebanyak 41
perusahaan property, real estate dan building construction yang terdaftar di
BEI dari tahun 2016 sampai 2018. Orisinalitas/ nilai : Pertama penulis ingin
membuktikan koefisien laba dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan
dan di moderasi oleh income smoothing, berbeda dengan penelitian
sebelumnya terdapat variable corporate governance yang memoderasi
hubungan variable karakteristik perusahaan pada ERC. Manfaat yang
diberikan dari penelitian ini untuk membantu melakukan keputusan investor
untuk menginvestasikan kedalam perusahaan property, real estate building
dan construction dengan menilai kualitas labanya. Peneliti menemukan
temuan hasil dari perusahaan property, real estate dan building yang secara
kualitas laba menurun, akibat penurunan pertumbuhan property melemah
sehingga karakteristik perusahaan tidak dapat mempengaruhi ERC.
Kata Kunci : Income Smoothing, Earning Response Coefficient, Profitabilitas, Leverage,
Pesistensi Laba, Growth.
1. Pendahuluan
Eksistensi dalam mempertahankan Laba dilaporan keuangan menjadi suatu tolak
ukur bagi kedua belah pihak internal dan eksternal atas penilaian kinerja perusahaan,
memprediksi laba masa depan dan mengestimasi risiko investasi atau kredit
(Kirschenheiter dan Melumad 2002). Pentingnya informasi laba secara tegas disebutkan
dalam statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 yang menyatakan bahwa
laba memiliki manfaat untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi
kemampuan laba representative dalam jangka panjang, serta mampu memprediksi laba
dan menaksir risiko dalam investasi atau kredit.
2. Studi Pustaka
2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)
Agency Theory menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Anggraini dan
Trisnawati (2008) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara
satu orang atau lebih (prinsipal) yang menyewa orang lain (agen) untuk melakukan
beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan
keputusan kepada agen.
Teori Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba
menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan
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usahanya secara efisien. H1: Rosa (2013) menyatakan bahwa profitabilitas suatu
perusahaan terhadap ERC hasilnya berpengaruh positif signifikan.
DFL menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS karena perubahan tertentu dari
EBIT. Makin besar DFL nya, maka makin besar risiko finansial perusahaan tersebut. Dan
perusahaan yang mempunyai DFL yang tinggi adalah perusahaan yang mempunyai
utang dalam proporsi yang lebih besar. H2: Leverage Finansial mempunyai pengaruh
positif terhadap Earning Response Coefficient.
Persistensi laba merupakan laba yang dapat digunakan sebagai indikator future
earnings. membedakan laba ke dalam dua kelompok: sustainable earnings (earnings
persistent atau core earnings), dan unusual earnings atau transitory earnings. H3:
Persistensi laba memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Earning Response
Coefficient.
Pertumbuhan laba adalah suatu keadaan dimana terjadikenaikan atau penurunan
laba setiap tahunnya. Dengan analisis yang sementara dibuat oleh peneliti tentang
ini,maka peneliti mengasumsikan bahwasanya: H4 : Pertumbuhan laba berpengaruh
positif terhadap Earnings Response Coefficient
Penelitian tersebut kemudian diperkuat oleh Tucker dan Zarowin (2006) yang
mengemukakan bahwa perusahaan yang lebih banyak melakukan income smoothing
maka future earnings tercermin dari current stock price daripada perusahaan yang sedikit
melakukan income smoothing. H5: Income smoothing berpengaruh positif terhadap
Earning Response Coefficient
Income smoothing berpengaruh Profitabilitas, Leverage, Persistensi Laba,
Pertumbuhan Laba terhadap Earning Response Coefficient. Teori yang digunakan pada
variabel profitabilitas ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Carolina : 2005). H6:
Income smoothing memperkuat hubungan Profitabilitas terhadap Earning Response
Coefficient.
Financial Leverage juga diperkirakan berpengaruh terhadap perataan laba, karena
semakin tinggi rasio leverage maka semakin tinggi resiko yang harus ditanggung oleh
investor yang akan berinvestasi pada perusahaan, serta semakin tinggi pula
kecenderungan manajer untuk meratakan laba. H7 : Income smoothing memperkuat
hubungan Financial Leverage terhadap Earning Response Coefficient
Penelitian yang dilakukan Budiono (2005) menunjukkan sebaliknya bahwa laba
yang rata lebih memberikan kesan bahwa perusahaan dalam keadaan stabil dan kuat.
Investor akan lebih memilih untuk menanamkan investasinya kepada perusahaan yang
kinerjanya seperti ini.
H8 : Income smoothing memperkuat hubungan Earning
Persistance terhadap Earning Response Coefficient.
(Scott ,2000) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua.
Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan
utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan political costs.
Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting (Efficient
Earnings Management), H9 : Income smoothing memperkuat hubungan Pertumbuhan
Laba terhadap Earning Response Coefficient
3. Metodologi Penelitian
a. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Peneliti dalam tesis ini memakai jenis penelitian kuantitatif.
b. Sumber Data
Penelitian ini dilakukan dengan data Laporan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian
ini dirancang untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitability, financial leverage,
earning persistence dan pertumbuhan laba yang dimoderasi income smoothing
terhadapearning response coefficient.
c. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Januari tahun 2016 sampai dengan akhir
bulan Desember 2018 dan diterapkan pada Perusahaan sektor properti dan real

2.18.2

Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019
Buku 2: ”Sosial dan Humaniora“

ISSN (P) : 2460 - 8696
ISSN (E) : 2540 - 7589

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun
2018.
Definisi operasionalvariabel dan pengukurannya:
Persamaan regresi data panel sebagai berikut:
CAR = α + β1 UE + β2 P + β3 LEV+ β4 EP+ β5 GO+ β6 IS + β7 UE × P + β8 UE × LEV + β9
UE × EP + β10 UE × GO + β11 UE × IS + β12 UE × P × IS + β13 UE × LEV × IS + β14 UE ×
EP × IS + β15 UE × GO × IS + β16 Size + ε it
Keterangan:
UE
: Earnings Response Coefficient
P
: Profitabilitas
LEV : Financial Leverage
EP
: Earning Persistence
GO
: Growth Opportunity
IS
: Income Smoothing
UExP
: Unexpected Earnings x Profitabilitas
UExLEV
: Unexpected Earnings x Leverage
UExEP
: Unexpected Earnings x Earnings Persistence
UExGO
: Unexpected Earnings x Growth Opportunity
UExLEV
: Unexpected Earnings x Leverage
UExIS : Unexpected Earnings x Income Smoothing
UExPxIS
: Unexpected Earnings x Profitabilitas x Income Smoothing
UExLEVxIS : Unexpected Earnings x Financial Leverage x Income Smoothing
UExEPxIS
: Unexpected Earnings x Earnings Persistence x Income Smoothing
UExGOxIS
FS
e

: Unexpected Earnings x Growth Opportunity x Income Smoothing

: Firm Size
: Errors atau Kesalahan (faktor pengganggu)

Uji Kelayakan Model
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable terikat
dan variable bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.
Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antara variable bebas. Autokorelasi berarti terjadinya korelasi diantara
data pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya.
Koefisien Determinasi (R2 ) digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh
variabel independen (prediktor) terhadap perubahan variabel dependen. Uji
heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.
Uji Kelayakan Model (Uji Signifikansi F) Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah
model regresi dapat menjelaskan pengaruh variabel independen secara keseluruhan
terhadap variabel dependen.
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4. Hasil dan Pembahasan
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data keuagan yang listed
di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan kriteria pemilihan sample sebagai berikut:
Tabel 4.1 Hasil Sampel Yang digunakan
Seluruh data perusahaan yang terdaftar di BEI posisi 31 Desember 2016 2018.
Perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan property, real
estate dan kontruksi
Data Laporan Keuangan Perusahaan yang memiliki laba dari tahun 2016
sampai 2018
Total observasi penilitian selama 3 periode
Perusahaan yang memiliki laba dari tahun 2016 sampai 2018
Total observasi penilitian selama 3 periode

237
79

123
41

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Hasil Uji Kelayakan Model

Test

Tabel 4.2 LM Test
Cross-section One-sided

Breusch-Pagan

-0.5781

Dari hasil pengujian dengan uji Lagrange Multiplier (LM) di atas dapat dilihat hasil
bahwa nilai LM hitung adalah (0.6044) (> 0,05) artinya, nilai LM hitung > chi-squared tabel
maka model yang dipilih adalah random effect.

Variable

Tabel 4.3 Hasil Uji Random Test
Coefficient Prob.
Kesimpulan

H

Keputusan

EPS

1.00

0.00

Signifikan

H1

Diterima

DFL

(6.78)

0.435

Tidak Signifikan

H2

Ditolak

PL

5.79

0.235

Tidak Signifikan

H3

Ditolak

GO

2.38

0.41

Tidak Signifikan

H4

Ditolak

IS

(1.00)

0.49

Tidak Signifikan

H5

Ditolak

UEXEPS

7.67

0.185

Tidak Signifikan

H1

Ditolak

UEXDFL

2.87

0.02

Signifikan

H2

Diterima

UEXPL

(7.82)

0.38

Tidak Signifikan

H3

Ditolak

UEXGO

(1.83)

0.165

Tidak Signifikan

H4

Ditolak

UEXIS

3.81

0.07

Signifikan

H5

Diterima

UEXEPSXIS

1.55

0.205

Tidak Signifikan

H6

Ditolak

UEXDFLXIS

(3.69)

0.02

Tidak Signifikan

H7

Ditolak

UEXPLXIS

(1.68)

0.48

Tidak Signifikan

H8

Ditolak

UEXGOXIS

1.31

0.295

Tidak Signifikan

H9

Ditolak

SIZE

(9.11)

0.35
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Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi data panel sebagai
berikut:
CAR = 3,21 – 2,96 UE + 1,00 P – 6,78 LEV -5,79 EP+ 2,38 GO -1 IS -+ 7,67 UE × P 2,87
UE × LEV – 7,82 UE × EP -1,83 UE × GO + 3,81 UE × IS + 1,55 UE × P × IS -3,69 UE ×
LEV × IS - 1,68 UE × EP × IS + 1,31 UE × GO × IS – 9,11 Size + ε it
ERC, dengan koefisien parameter positif sebesar 1 dan memiliki tingkat probabilitas
0.00 (dibawah 5%). Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap
ERC, sehingga hasil pengujian hipotesis nya adalah menerima H1. Untuk Profitabilitas
dengan UE terhadap ERC dengan koefisien parameter positif sebesar 7.67 dan memiliki
tingkat probabilitas 0.185 (diatas 5%). Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas
dengan UE berpengaruh terhadap ERC, sehingga hasil pengujian hipotesis nya adalah
menolak H1a
Leverage Finansial berpengaruh positif terhadap ERC, dengan koefisien parameter
negatif sebesar -6.78 dan memiliki tingkat probabilitas 0.435 (diatas 5%). Hal ini
mengindikasikan bahwa leverage financial berpengaruh terhadap ERC, sehingga hasil
pengujian hipotesis nya adalah menolak H2. Untuk Leverage Finansial dengan UE
berpengaruh positif terhadap ERC, dengan koefisien parameter positif sebesar 2.87 dan
memiliki tingkat probabilitas 0.02 (dibawah 5%). Hal ini mengindikasikan bahwa Leverage
Finansial dengan UE berpengaruh terhadap ERC, sehingga hasil pengujian hipotesis nya
adalah menerima H2a.
Persistensi laba berpengaruh positif terhadap ERC, dengan koefisien parameter
negatif sebesar 5.79 dan memiliki tingkat probabilitas 0.235 (diatas 5%). Hal ini
mengindikasikan bahwa Persistensi laba tidak berpengaruh terhadap ERC, sehingga hasil
pengujian hipotesis nya adalah menolak H3. Untuk Persistensi laba dengan UE tidak
berpengaruh positif terhadap ERC, dengan koefisien parameter negatif sebesar -7.82dan
memiliki tingkat probabilitas 0.38 (diatas 5%). Hal ini mengindikasikan bahwa Persistensi
laba dengan UE tidak berpengaruh terhadap ERC, sehingga hasil pengujian hipotesis nya
adalah menolak H3a.
Pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap ERC, dengan koefisien parameter
positif sebesar 2.38 dan memiliki tingkat probabilitas 0.41 (diatas 5%). Hal ini
mengindikasikan bahwa pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap ERC, sehingga
hasil pengujian hipotesis nya adalah menolak H4. Untuk Pertumbuhan laba dengan UE
berpengaruh positif terhadap ERC, dengan koefisien parameter negatif sebesar -1.83 dan
memiliki tingkat probabilitas 0.165 (diatas 5%). Hal ini mengindikasikan bahwa
pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap ERC, sehingga hasil pengujian hipotesis
nya adalah menolak H4a.
Perataan laba berpengaruh positif terhadap ERC, dengan koefisien parameter
negatif sebesar -1 dan memiliki tingkat probabilitas 0.485 (diatas 10%). Hal ini
mengindikasikan bahwa perataan laba berpengaruh terhadap ERC, sehingga hasil
pengujian hipotesis nya adalah menolak H5. Untuk Perataan laba dengan UE
berpengaruh positif terhadap ERC, dengan koefisien parameter positif sebesar 8.81 dan
memiliki tingkat probabilitas 0.065 (dibawah 10%). Hal ini mengindikasikan bahwa
Perataan laba dengan UE berpengaruh terhadap ERC, sehingga hasil pengujian hipotesis
nya adalah menerima H5a.
Perataan
laba memperkuat hubungan profitabilitas terhadap ERC, dengan
koefisien parameter positif sebesar 1.55 dan memiliki tingkat probabilitas 0.2 (diatas 5%).
Hal ini bahwa perataan laba moderasi hubungan profitabilitas terhadap ERC, sehingga
hasil pengujian hipotesis nya adalah menolak H6.
Perataan laba memperkuat hubungan financial leverage terhadap ERC, dengan
koefisien parameter negatif sebesar -3.69 dan memiliki tingkat probabilitas 0.019
(dibawah 10%). Hal ini bahwa memperlemah financial leverage terhadap ERC, sehingga
hasil pengujian hipotesis nya adalah memperlemah H7.
Perataan laba memperkuat hubungan persistensi laba terhadap ERC, dengan
koefisien parameter negatif sebesar -1.68 dan memiliki tingkat probabilitas 0.475 (diatas

2.18.5

Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019
Buku 2: ”Sosial dan Humaniora“

ISSN (P) : 2460 - 8696
ISSN (E) : 2540 - 7589

5%). Hal ini bahwa moderasi hubungan persistensi laba terhadap ERC, sehingga hasil
pengujian hipotesis nya adalah menolak H8.
Perataan laba memperkuat hubungan pertumbuhan laba terhadap ERC, dengan
koefisien parameter positif sebesar 1.31 dan memiliki tingkat probabilitas 0.35 (diatas
5%). Hal ini bahwa moderasi hubungan persistensi laba terhadap ERC, sehingga hasil
pengujian hipotesis nya adalah menolak H9.
5. Kesimpulan
Income smoothing berpengaruh signifikan antara bepengaruh signifikan terhadap
ERC. Sejalan dengan penelitian sebelumnya perusahaan perata laba memiliki peluang
yang lebih besar untuk menggeser laba yang dilaporkan dibanding perusahaan
yang memiliki discretionary accruals yang lebih kecil (non perata laba), di mana
discretionary accruals merupakan pengakuan laba atau beban akrual yang bebas, tidak
diatur, dan merupakan pilihan kebijakan manajemen
Leverage financial bepengaruh signifikan terhadap ERC. Dalam penelitian ini, tidak
ada penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh DFL terhadap ERC namun dengan
penelitian tentang DFL bahwa semakin besar DFL nya, maka makin besar risiko finansial
perusahaan tersebut.
Daftar Pustaka
Ball, R., and P. Brown, 1968, “An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers”,
Journal of Accounting Research : hal. 159-178.
Carlson, Steven J, dan Bathala Chenchuramaiah T. (1997). Ownership Differences and
Firm’s Income Smoothing Behavior. Journal of Business and Accounting 24 (2), March :
179-196.
Chaney, P.K. dan D.C. Jeter, 1991. “The Effect of Size on The Magnitude of long window
Earnings Response Coefficient”, Contemporary Accounting Research. Vol. 8, No. 2, pp
540-560.
Cho, L.Y., and K. Jung. (1991). Earnings Response Coefficients: A Synthesis of Theory
and Empirical Evidence. Journal of Accounting Literature, Vol.10. pp 85-116.
Ecker, F.; J. Francis; I. Kim; P.M. Olsson; and K. Schipper. 2006. “A Return-Based
Representation of Earnings Quality.” The Accounting Review, Vol. 81, No. 4, July: 749 –
780.
Eisenhardt, Kathleem. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of
Management Review, 14. Hal 57-74.

2.18.6

