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SARI 

 

Syarifulloh, Rahmat. 2015. “Analisis Peran Struktur Modal dan Risiko 

Sistematik dalam Memediasi Pengaruh Peluang Bertumbuh terhadap Koefisien 

Respon Laba. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Dr. Agus Wahyudin, M.Si. 

 

Kata kunci: koefisien respon laba, peluang bertumbuh, risiko sistematik, struktur 

modal. 

 

Perusahaan yang mampu menghasilkan laba sering direspon positif oleh 

para pelaku pasar. Hal ini didasarkan pada ekspektasi manfaat yang diperoleh para 

pelaku pasar di masa mendatang dari keputusan investasinya. Namun, pada 

periode 2012 sampai 2014 terdapat beberapa perusahaan yang mampu 

menghasilkan laba tetapi sahamnya tidak mengalami pergerakan. Berdasarkan 

kasus tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menguji secara empiris 

pengaruh peluang bertumbuh, struktur modal dan risiko sistematik terhadap 

koefisien respon laba. Selain itu, penelitian juga ditujukan untuk mengetahui ada 

tidaknya peran struktur modal dan risiko sistematik dalam memediasi pengaruh 

peluang bertumbuh terhadap koefisien respon laba. 

Populasi penelitian terdiri dari perusahaan sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 sampai 2014. Sampel 

ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Sampel yang memenuhi 

kriteria sebanya 27 perusahaan Metode analisis data menggunakan analisis regresi 

berganda. Pengujian hipotesis menggunakan program SPSS 21 for windows. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peluang bertumbuh tidak 

berpengaruh terhadap koefisien respon laba, struktur modal dan risiko sistematik. 

Sedangkan variabel struktur modal dan risiko sistematik berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba. Dilihat dari pengaruh mediasi, struktur modal dan risiko 

sistematik tidak memiliki pengaruh dalam memediasi pengaruh peluang 

bertumbuh terhadap koefisien respon laba. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perolehan laba 

yang diumumkan perusahaan tidak selalu direspon positif oleh pelaku pasar. 

Namun, ada komponen lain yang dipertimbangkan pelaku pasar dalam 

menginterpretasikan laba yang dihasilkan perusahaan, seperti tingkat 

penggunakan hutang, tingkat risiko, profitabilitas, informasi yang dipublikasikan 

perusahaan dan lain sebagainya. Disarankan bagi setiap perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan lebih luas, sebab informasi yang dipublikasikan 

perusahaan menjadi media bagi pelaku pasar dalam menginterpretasikan laba 

yang diperoleh perusahaan, apakah laba tersebut menguntungkan bagi pelaku 

pasar atau merugikan. 

  



 
 

ix 
 

ABSTRACT 

 

Syarifulloh, Rahmat. 2015. “Analysis of Capital Structure and Systematic Risk 

in Mediating of Growth Opportunities Influences to Earnings Response 

Coefficient”. Final Project. Accounting Major. Economics Faculty. Semarang 

State University. Supervisor: Dr. Agus Wahyudin, M.Si. 

 

 Keywords: earnings response coefficient, growth opportunities, systematic risk, 

capital structure. 

 

 Companies that are able to to generate profits are often being responded 

positively by market participants. It is based on benefits expectation of them of 

their participants of their investment decisions. However, in 2012 to 2014 there 

were few companies which are able to generate profit, but did not have share 

movement. Based on these cases, the objective of this research is to examine the 

effect of growth opportunities, capital structure and systematic risk to earnings 

response coefficient. Besides, this research is also intended to determine whether 

there is influence of capital structure and systematic risk in mediating growth 

opportunities to earnings response coefficient or not. 

 The population of this research are all consumption goods industry sector 

companies which were listed on the Indonesian Stock Exchange (ISE) in 2012–

2014. The sampling technique used in this research is purposive sampling. There 

are 27 companies that qualified as sample. Data analysis method which was used 

was multiple regression analysis. Hypothesis testing which was used was SPSS 21 

for windows. 

 The result of this research showed that the variable growth opportunities 

did not affect to earnings response coefficient, capital structure and systematic 

risk. Variabel capital structure variable and systematic risk were affected to 

earnings response coefficient. Based on mediation influence, capital structure and 

systematic risk did not have influence in mediating growth opportunities influence 

to earnings response coefficient. 

 Based on the result of the research, it can be concluded that profit gain 

which was announced by companies was not always responded positively by the 

market participants. However there were other components which were 

considered by market participants in interpreting profit which was generated by 

the companies, such as the use of debt levels, the risk level, the profit level, the 

information which was announced by companies and etc. It is advisable for any 

companies to conduct more extensive disclosures, because information which are 

announced by companies become media for market participants in interpreting 

profit which is got by companies, whether it is profitable for market participants 

or not. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan memperjualbelikan sekuritas 

(Tandelilin, 2010:26). Umumnya sekuritas yang diperjualbelikan di pasar modal 

merupakan sekuritas yang memiliki umur lebih dari satu tahun, baik dalam bentuk 

hutang maupun modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, 

maupun perusahaan swasta (Husnan, 2003:3). Pasar modal dapat juga diartikan 

sebagai lembaga perantara (intermediaries) yang menjalankan dua fungsi, yaitu 

fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dalam fungsi ekonomi 

berkaitan dengan pengalokasian dana secara efisien dari pihak yang memiliki 

kelebihan dana (investor) ke pihak yang membutuhkan dana (emiten). Sedangkan 

pasar modal dalam fungsi keuangan berkaitan dengan peran penyediaan dana 

yang diperlukan oleh emiten (Husnan, 1994; dalam Sari, 2012).  

Peran penting pasar modal tidak terlepas dari adanya prasarana hukum 

sebagai dasar kegiatan, kedudukan institusional yang kuat, perangkat lunak 

maupun perangkat keras serta sumberdaya manusia yang profesional (Anwar, 

2005:1). Berbagai sumber daya yang dimiliki pasar modal ditujukan untuk 

menunjang perekonomian dengan mendorong terciptanya alokasi dana yang 

efisien. Efisiensi pengalokasian dana dapat dilihat dari peran pasar modal dalam 

menyediakan ruang bagi pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) untuk 
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memilih alternatif investasi yang memberikan return paling optimal (Tandelilin, 

2010:26-27). Sedangkan bagi pihak yang membutuhkan dana (emiten), pasar 

modal dapat menjadi salah satu alternatif dalam memperoleh dana selain pinjaman 

dari kreditor. Artinya, keputusan pembelanjaan dapat menjadi semakin bervariasi. 

Hal ini dapat meningkatkan peluang perusahaan dalam menentukan struktur 

modal yang optimal (Yulianti, Prasetyo dan Tjiptono, 1996:2). Dengan kata lain, 

pasar menyediakan sarana diversifikasi risiko dan keuntungan, baik bagi pemodal 

maupun emiten (Anwar, 2005:3-4).  

Umumnya dalam kegiatan investasi dikenal adanya prinsip bahwa semakin 

tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin tinggi pula tingkat 

risiko yang mungkin dihadapi. Sebaliknya, semakin rendah tingkah keuntungan 

yang diharapkan maka semakin rendah pula kemungkinan risiko yang dihadapi 

(high return high risk and low return low risk) (Anwar, 2005:5). Adanya risiko 

yang dihadapi dan tingkat keuntungan yang diharapkan, dalam setiap keputusan 

investasi mengharuskan investor menganalisis dan mempertimbangkan berbagai 

keadaan serta prospek perusahaan yang mengeluarkan sekuritas. Hal ini perlu 

dilakukan untuk menjamin keamanan dana yang diinvestasikan serta perolehan 

keuntungan yang diharapkan oleh investor. Pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup akan membantu investor dalam mempertimbangkan suatu alternatif 

investasi. Pengetahuan dan pemahaman yang cukup ini dapat diperoleh dengan 

mempelajari informasi yang relevan (Sari, 2012).  

Sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi salah 

satunya adalah laporan keuangan. Bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek, 
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menyusun dan menerbitkan laporan keuangan merupakan suatu keharusan. 

Laporan keuangan perlu disusun dan diterbitkan sebagai bentuk komunikasi 

manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada pihak 

eksternal perusahaan (investor, kreditor, pemerintah dan berbagai pihak yang 

berkepentingan). Informasi keuangan yang disampaikan berkaitan dengan posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan (Harahap, 

2001:70). Ketersediaan laporan keuangan perusahaan akan menjamin adanya 

prinsip keterbukaan dan perlindungan bagi investor. Hal ini diperlukan untuk 

menjamin sistem hukum yang baik, kelembagaan yang jelas fungsi dan tugasnya, 

serta terlaksananya penegakan hukum yang tegas dan adil (Anwar, 2005:5).  

Pentingnya laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan bagi pihak 

eksternal berkaitan dengan tanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber 

daya perusahaan (Belkaoui, 1997; dalam Yuarta, 2005). Para pemakai laporan 

keuangan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai 

dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomi yang diambil manajemen 

perusahaan (Harahap, 2001:136). Laporan keuangan juga diperlukan untuk 

menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang dikendalikan perusahaan di 

masa depan, serta bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Di samping itu, laporan 

keuangan juga berguna sebagai dasar penilaian terhadap efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (Yuarta, 2005).  

Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan harus dapat 

mengungkapkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga bermanfaat bagi 
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pemakainya. Informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan harus 

memenuhi kualitas relevansi dan reliabilitas (Naimah, 2005). Informasi keuangan 

yang bermanfaat adalah informasi yang memiliki relevansi untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan jika mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 

menegaskan, atau mengoreksi hasil pemakai di masa lalu (Harahap, 2001:130). 

Agar lebih bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Menurut IAI, 

informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang 

tulus dan jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar diharapkan (Naimah, 2005). 

Salah satu informasi penting dalam laporan keuangan perusahaan adalah 

informasi laba. Laba akuntansi merupakan laba yang timbul dari proses operasi 

perusahaan, yang merupakan selisih dari hasil penjualan setelah dikurangi dengan 

harga pokok dan biaya operasi perusahaan, termasuk biaya penyusutan dan biaya 

amortisasi (Elizabeth, 2000). Laba akuntansi merupakan salah satu elemen 

laporan keuangan yang dipandang penting karena merupakan cerminan 

kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang 

dipercayakan kepada perusahaan (SAK, 2000). Menurut Harianto dan Sudomo 

(2001) dalam Meiliani (2005), informasi laba juga sering kali digunakan sebagai 

ukuran kinerja atau sebagai dasar ukuran yang lain, seperti imbalan investasi 

(ROI) atau penghasilan perusahaan (EPS). Angka-angka laba merupakan 
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kandungan informasi yang penting karena digunakan oleh manajemen untuk 

menyampaikan informasi mengenai kinerja dan prospek perusahaan di masa yang 

akan datang (Meiliani, 2005).  

Pentingnya informasi laba yang ada dalam laporan keuangan juga 

dikemukakan oleh Foster (1986). Menurut Foster (1986) dalam Telaumbanau dan 

Sumiyana (2008), ada tiga faktor yang mempengaruhi pentingnya kandungan 

informasi dari pengumuman perusahaan. Pertama, ekspektasi pasar terhadap 

kandungan dan waktu dari pengumuman informasi perusahaan. Semakin besar 

tingkat ketidakpastian, maka semakin besar pula potensi terjadinya revisi di masa 

depan. Kedua, impikasi dari pengumuman laba terhadap distribusi return 

sekuritas di masa depan. Semakin besar revisi yang berhubungan dengan aliran 

kas yang diharapkan, semakin besar pula impikasi revaluasi harga terhadap 

pengumuman tersebut. Ketiga, kredibilitas sumber informasi. Semakin kredibel 

suatu sumber pengumuman informasi, semakin besar pula implikasi revaluasi 

terhadap pengumuman informasi.  

Hal senada dikemukan oleh Scott (2000), menurutnya informasi laba dapat 

berguna jika mempengaruhi investor untuk mengubah keyakinanya dan tindakan 

mereka sebelumnya. Pelaku pasar sering menerjemahkan informasi laba (rugi) 

sebagai keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. 

SFAC No. 2 (Telaumbanau dan Sumiyana, 2008) menyatakan bahwa informasi 

laba sangat penting bagi para pemakainya (user) karena memiliki nilai prediktif. 

Informasi laba dan komponen-komponen laba digunakan oleh pelaku pasar untuk 

menilai prospek arus kas dari investasi atau pinjaman yang mereka berikan (Ajie, 
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2003; dalam Millatina, 2012). Menurut Scott (2000), tingkat kegunaan informasi 

laba (rugi) dapat diukur dari sejauh mana perubahan harga saham mengikuti 

publikasi informasi laba.  

Studi tentang informasi laba pernah dilakukan oleh Ball dan Brown 

(1968). Ball dan Brown (1968) dalam Arfan dan Antasari (2008) memprediksi 

bahwa peningkatan laba kejutan (unexpected earning) diikuti oleh abnormal 

return positif dan penurunan laba kejutan diikuti oleh abnormal return negatif. 

Ball dan Brown juga memprediksi manfaat keberadaan angka laba akuntansi 

dengan menguji kandungan informasi dan ketepatan waktu dari angka laba 

tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa laba akuntansi merefleksikan salah satu 

faktor yang mempengaruhi harga saham dan merupakan informasi yang berguna. 

Hal ini sejalan dengan pengujian kandungan informasi terhadap pengumuman 

tahunan yang dilakukan Beaver (1968) dalam Millatina (2012). Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa pengumuman laba merupakan peristiwa yang dianggap oleh 

investor mempengaruhi harga saham, sehingga investor menggunakan informasi 

tersebut untuk mengubah peramalan labanya dan menyesuaikan harga yang tepat 

(Arfan dan Antasari, 2008).  

Hasil penelitian yang dilakukan Kormendi & Lipe (1987) dan Collins & 

Kothari (1989) dalam Naimah (2005) juga membuktikan bahwa laba akuntansi 

berhubungan dengan harga saham. Semakin berkualitas laba akuntansi, maka 

semakin tinggi respon investor (Lev dan Thiagarajan, 1992; dalam Naimah dan 

Utama, 2006). Hasil dari beberapa penelitian tersebut membuktikan bahwa laba 

akuntansi memberi informasi dan manfaat dalam penilaian sekuritas. Jika laba 
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yang sesungguhnya berbeda dengan laba harapan investor, maka pasar akan 

bereaksi yang tercermin dalam pergerakan harga saham di sekitar tanggal 

pengumuman laba. Salah satu pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur 

reaksi pemodal atau respon pasar terhadap informasi laba akuntansi adalah 

koefisien respon laba (Arfan dan Antasari, 2008). 

Koefisien respon laba merupakan koefisien yang mengukur respon 

abnormal return sekuritas terhadap unexpected earning perusahaan yang 

menerbitkan sekuritas (Naimah dan Utama, 2006). Koefisien respon laba 

menggambarkan pengaruh laba kejutan (unexpected earning) terhadap cumulative 

abnormal return (CAR), yang ditunjukkan melalui slope coeficient dalam regresi 

abnormal return saham dengan unexpected earning (Cho dan Jung, 1991; dalam 

Arfan dan Antasari, 2008). Koefisien respon laba juga didefinisikan oleh Beaver 

(1968) dalam Naimah (2005) sebagai ukuran sensivitas perubahan harga saham 

terhadap laba akuntansi. Beberapa pendapat tersebut menggambarkan bahwa 

koefisien respon laba adalah reaksi CAR terhadap laba yang diumumkan oleh 

perusahaan. Reaksi yang diberikan tergantung dari kualitas laba yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Tinggi rendahnya koefisien laba tergantung dari good news atau 

bad news yang terkandung dalam laba.  

Jika mendasarkan pada penelitian terdahulu dan pendapat para ahli, 

informasi laba yang diumumkan perusahaan dapat menjadi dasar bagi investor 

untuk melakukan koreksi atas harga saham disekitar tanggal penerbitan laporan 

keuangan. Namun, dalam kurun waktu 2012 hingga 2014 ada beberapa 
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perusahaan yang sahamnya tidak mengalami perubahan harga disekitar tanggal 

penerbitan laporan keuangan.  

Tabel 1.1 

Perusahaan yang Sahamnya Tidak Mengalami Pergerakan 

No 
Kode 

Perusahaan 

Harga Saham 

2013 2014 2015 

1 MERK 152,000 - - 

2 SKBM 400 - 970 

3 SKLT 180 170 320 

4 SQBB 10,500 10,500 10,500 

   Sumber: finance.yahoo.com 

Fakta tidak bergeraknya harga saham pada perusahaan yang tercantum 

pada tabel 1.1 menunjukkan adanya kontradiksi dengan penelitian dan pendapat 

para ahli bahwa informasi laba merupakan informasi yang dibutuhkan investor 

sebagai dasar penyesuaian harga saham. Fakta tersebut membuktikan bahwa 

tinggi rendahnya laba yang dihasilkan perusahaan tidak menjadi satu-satunya 

tolak ukur yang mempengaruhi investor dalam melakukan koreksi atas nilai 

saham. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi investor dalam merespon 

informasi yang dipublikasikan perusahaan. Berdasarkan kasus tersebut, layak 

untuk dilakukan penelitian kembali atas faktor-faktor yang mempengaruhi 

investor dalam melakukan koreksi harga saham perusahaan. 

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien respon laba 

telah menjadi fokus penelitian di pasar modal sejak awal 1960-an. Asumsi yang 

mendasari penelitian koefisien respon laba bahwa pasar merespon secara berbeda-

beda terhadap informasi laba akuntansi (Meiliani, 2005). Beberapa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa determinan koefisien respon laba bervariasi secara 

cross-section dan intertemporal (Collins dan Khothari, 1989; Easton dan 
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Zmijeski, 1989; Lipe, 1990; Dhaliwal et al,. 1991; Lev dan Thiagarajan, 1993; 

Dhaliwal dan Reynolds, 1994; Billings, 1999; dalam Naimah dan Utama, 2006). 

Dari beberapa penelitian terdahulu ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

koefisien respon laba, diantarnya: persistensi laba, risiko (beta), profitabilitas, 

ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, struktur modal, kualitas audit, 

konservatisme, peluang bertumbuh, siklus hidup perusahaan dan accrual 

accounting.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peluang 

bertumbuh, struktur modal dan risiko sistematik. Peluang bertumbuh ditempatkan 

sebagai variabel independen, sedangkan struktur modal dan risiko sistematik 

ditempatkan sebagai variabel intervening. Penentuan peluang bertumbuh sebagai 

variabel independen didasarkan pada hubungan yang lemah terhadap koefisien 

respon laba. Berdasarkan penelitian terdahulu, hasil penelitian Chandarin (2003), 

Jaswadi (2004), Harahap (2004), Setiati dan Kusuma (2004), Palupi (2006) dan 

Candra (2012) menunjukkan peluang bertumbuh tidak berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba. Sedangkan hasil penelitian Mulyani dkk (2007) dan 

Hasanzade et al (2013) menunjukkan bahwa peluang bertumbuh memiliki 

pengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Penentuan struktur modal dan risiko sistematik sebagai variabel 

intervening didasarkan pada hubungan yang relatif konsisten terhadap koefisien 

respon laba. Berdasarkan penelitian terdahulu yang menguji pengaruh struktur 

modal terhadap koefisien respon laba, hasil penelitian Harahap (2004), 

Mayangsari (2004), Jang et al (2004), Setiati dan Kusuma (2004), Sulistiyono 



10 
 

 
 

(2010), Mulyani dkk (2007) menunjukkan struktur modal berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba. Hasil berbeda ditemukan Susanto (2012), Jaswadi (2004), 

Chandarin (2003) dan Sandi (2013), yang menemukan bahwa struktur modal tidak 

berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Sedangkan penelitian yang menguji 

pengaruh risiko sistematik terhadap koefisien respon laba pernah dilakukan 

Susanto (2012), Mulyani dkk (2007), Palupi (2006) dan Hasanzade et al (2013). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko sistematik berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba. Hasil yang menunjukkan risiko sistematik tidak 

berpengaruh terhadap koefisien respon laba ditemukan Harahap (2004), Jaswadi 

(2004), Chandarin (2003). Adanya variabel intervening ditujukan untuk 

memperkuah hubungan peluang bertumbuh terhadap koefisien respon laba. 

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh peluang bertumbuh terhadap 

koefisien respon laba pernah dilakukan oleh Mulyani dkk (2007) dan Hasanzade 

et al (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang bertumbuh 

berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Hasil tersebut menunjukkan pelaku 

pasar lebih tertarik pada perusahaan yang bertumbuh dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak bertumbuh. Hasil ini dikarenakan pelaku pasar menilai 

perusahaan yang mengalami pertumbuhan di tahun ini akan lebih prospektif 

menghasilkan laba di masa depan. Hasil berbeda ditemukan Harahap (2004), 

Setiati dan Kusuma (2004), Palupi (2006), dan Candra (2012), yang menemukan 

peluang bertumbuh tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Tidak 

berpengaruhnya pertumbuhan perusahaan terhadap koefisien respon laba 

disebabkan karena motivasi investor dalam investasinya bukan untuk 
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mendapatkan keuntungan jangka panjang, melainkan untuk mendapatkan 

keuntungan jangka pendek berupa capital gain. 

Penelitian yang menguji pengaruh struktur modal terhadap koefisien 

respon laba pernah dilakukan Harahap (2004), Setiati dan Kusuma (2004), dan 

Mulyani dkk (2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal 

berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Perusahaan yang memiliki struktur 

modal besar dianggap memiliki kondisi yang kurang baik karena perusahaan 

menggunakan hutang yang besar sebagai sumber pendanaan. Kondisi semacam ini 

akan menjadi beban yang berat bagi perusahaan, yang akan berpengaruh pada 

perolehan laba perusahaan (Sandi, 2013). Hasil berbeda ditemukan Jaswadi 

(2004), Susanto (2012), dan Sandi (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

struktur modal tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Hasil tersebut 

menunjukkan investor tidak terpengaruh pada besar kecilnya struktur modal 

perusahaan saat menentukan investasi. Investor menilai besaran struktur modal 

tidak memiliki pengaruh bagi kinerja perusahaan ataupun hasil investasinya. 

Palupi (2006), Mulyani dkk (2007), dan Susanto (2012) pernah melakukan 

penelitian yang mengukur pengaruh risiko sistematik terhadap koefisien respon 

laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko sistematik berpengaruh terhadap 

koefisien respon laba. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi risiko suatu perusahaan, maka semakin tinggi reaksi investor terhadap laba 

kejutan. Tingginya reaksi investor terhadap informasi laba akan tampak pada 

tingginya koefisien respon laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan Harahap 

(2004) dan Jaswadi (2004) menunjukkan bahwa risiko sistematik tidak 
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berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Investor menilai risiko sistematik 

tidak akan berdampak pada besar kecilnya keuntungan yang diperolehnya, karena 

risiko sistematik melekat pada setiap saham dan selalu ada di seluruh perusahaan. 

Penelitian yang menguji pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal 

pernah dilakukan oleh Shah dan Khan (2007), Setiawan (2006), Seftianne dan 

Handayani (2011), dan Damayanti (2012). Hasil penelitian menunjukkan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa perusahaan yang mengalami pertumbuhan memiliki 

hutang lebih kecil dibandingkan perusahaan tidak bertumbuh. Kecilnya tingkat 

hutang yang digunakan perusahaan bertumbuh disebabkan ketersediaan laba 

ditahan dalam jumlah besar yang dapat digunakan perusahaan untuk mendanai 

operasional dan investasi perusahaan secara internal. Hasil berbeda ditemukan 

Liwang (2011), Ogbulu dan Emeni (2012). Hasil penelitian Liwang, Ogbulu dan 

Emeni menunjukkan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada kondisi bertumbuh 

atau tidak bertumbuh, struktur modal tidak memiliki pengaruh pada kinerja 

perusahaan. Dengan kata lain, besaran struktur modal tidak akan meningkatkan 

nilai perusahaan ataupun membebani perusahaan. 

Penelitian yang menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap 

risiko sistematik pernah dilakukan Hidayat (2001). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peluang bertumbuh memiliki pengaruh terhadap risiko sistematik. 

Berpengaruhnya peluang bertumbuh terhadap risiko sistematik menunjukkan 

bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan berbanding lurus dengan 
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risiko yang ditanggung. Semakin besar keuntungan, semakin besar pula risiko. 

Hasil berbeda ditunjukkan penelitian yang dilakukan Muljono (2002). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap risiko sistematik. Hasil penelitian mengimplikasikan bahwa perusahaan 

yang mengalami pertumbuhan lebih mampu memilih investasi yang 

menguntungkan namun memiliki risiko rendah.  

Berdasarkan fakta adanya beberapa perusahaan yang sahamnya tidak 

mengalami pergerakan di sekitar tanggal pengumuman informasi keuangan dan 

adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengambil judul 

penelitian “Analisis Peran Struktur Modal dan Risiko Sistematik dalam 

Memediasi Pengaruh Peluang Bertumbuh Terhadap Koefisien Respon Laba”. 

Penelitian tujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah variabel peluang 

bertumbuh, struktur modal dan risiko sistematik memiliki pengaruh atau tidak 

terhadap koefisien respon laba. Selain itu, penelitian juga ditujukan untuk menguji 

peran struktur modal dan risiko sistematik dalam memediasi pengaruh peluang 

bertumbuh terhadap koefisien respon laba. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. apakah peluang bertumbuh memiliki pengaruh terhadap struktur modal? 

2. apakah peluang bertumbuh memiliki pengaruh terhadap risiko sistematik? 
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3. apakah peluang bertumbuh memiliki pengaruh terhadap koefisien respon 

laba? 

4. apakah struktur modal memiliki pengaruh terhadap koefisien respon laba? 

5. apakah risiko sistematik memiliki pengaruh terhadap koefisien respon 

laba? 

6. apakah struktur modal mampu memediasi pengaruh peluang bertumbuh 

terhadap koefisien respon laba? 

7. apakah risiko sistematik mampu memediasi pengaruh peluang bertumbuh 

terhadap koefisien respon laba? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. menguji secara empiris pengaruh peluang bertumbuh terhadap struktur 

modal, 

2. menguji secara empiris pengaruh peluang bertumbuh terhadap risiko 

sistematik, 

3. menguji secara empiris pengaruh peluang bertumbuh terhadap koefisien 

respon laba, 

4. menguji secara empiris pengaruh struktur modal terhadap koefisien respon 

laba, 

5. menguji secara empiris pengaruh risiko sistematik terhadap koefisien 

respon laba, 
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6. menguji secara empiris kemampuan struktur modal dalam memediasi 

pengaruh peluang bertumbuh terhadap koefisien respon laba, 

7. menguji secara empiris kemampuan risiko sistematik dalam memediasi 

pengaruh peluang bertumbuh terhadap koefisien respon laba. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti 

mengenai koefisien respon laba serta faktor yang mempengaruhinya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan 

informasi laba.  

b. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang pada khususnya dan seluruh universitas 

pada umumnya, dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi 

penelitian selanjutnya.  

 

 



 

16 
  

BAB II 

TELAAH TEORI 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Teori Signalling 

Teori signalling dalam ilmu komunikasi yang diterapkan dalam disiplin 

ilmu akuntansi digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi pola perilaku 

komunikasi manajemen kepada publik (Jaswadi, 2003). Teori ini pertama kali 

dikemukakan oleh Michael Spenser di dalam artikelnya tahun 1973. Teori sinyal 

pada dasarnya mengasumsikan bahwa informasi yang diterima oleh masing-

masing pihak tidak sama. Teori sinyal menunjukkan bahwa manajemen memiliki 

informasi yang lebih akurat tentang perusahaan dibanding pihak eksternal. 

Dengan kata lain, teori sinyal berkaitan dengan asimetri informasi antara 

manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

informasi tersebut (Listiani, 2011).  

Munculnya asimetri informasi menyebabkan pihak eksternal kesulitan 

menilai secara obyektif berkaitan dengan kualitas perusahaan. Asimetri informasi 

ini mendorong munculnya pooling equilibrium, yaitu pengelompokkan 

perusahaan berkualitas dan perusahaan tidak berkualitas dalam “pool” penilaian 

yang sama (Arifin, 2005:11). Asimetri informasi membuat pihak eksternal secara 

rata-rata memberi penilaian yang lebih rendah terhadap semua perusahaan. 

Sebuah informasi mengenai perusahaan dapat menjadi penanda (sinyal) yang 

dapat digunakan untuk mengatasi asimetri informasi tersebut. 
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Informasi yang diperlukan pihak eksternal dapat berwujud berbagai 

bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan 

penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Bentuk data atau jenis 

informasi yang dikeluarkan perusahaan dimaksudkan untuk menyiratkan suatu hal 

dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan memberi reaksi (Gumanti, 2009). 

Dengan demikian, teori signalling mengemukakan tentang bagaimana seharusnya 

sebuah perusahaan memberikan tanda (sinyal) kepada pihak eksternal sebagai 

bahan untuk menilai kinerja perusahaan, yang selanjutnya dapat mendorong pihak 

eksternal untuk bereaksi merubah penilaiannya terhadap perusahaan.  

Pemberian suatu informasi oleh perusahaan ke pasar secara umum dapat 

direspon oleh pasar sebagai suatu sinyal atau tanda yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan. Salah satu informasi yang dianggap dapat menjadi sinyal adalah 

informasi laba pada laporan keuangan perusahaan. Informasi laba yang diterima 

para pelaku pasar akan terlebih dahulu diterjemahkan sebagai sinyal baik (good 

news) atau sinyal buruk (bad news). Jika informasi laba tersebut relevan bagi para 

pelaku pasar, maka informasi ini akan digunakan untuk menganalisis dan 

menginterpretasikan nilai perusahaan yang bersangkutan. Apabila informasi laba 

mengandung informasi menguntungkan maka pasar akan bereaksi pada waktu 

informasi laba tersebut diterima oleh pasar (Wahyuningsih, 2007). Respon pasar 

ini akan menyebabkan perubahan harga saham ke harga ekuilibrium yang baru. 

Harga ekuilibrium ini akan bertahan sampai ada informasi baru yang akan 

merubah harga saham ke harga ekuilibrium yang baru (Jogiyanto, 2003:518). 
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2.1.2 Teori Pasar Efisien 

Teori pasar efisien pertama kali dikemukakan oleh Eugene F. Fama pada 

tahun 1970. Teori pasar efisien mendefinisikan pasar efisien sebagai pasar yang 

harga sekuritasnya telah mencerminkan informasi yang relevan. Semakin cepat 

informasi baru tercermin pada harga sekuritas, semakin efisien pasar tersebut 

(Husnan, 2001:264). Definisi serupa dikemukakan Jogiyanto (2003:283), 

menurutnya pasar yang efisien adalah pasar yang bereaksi dengan cepat dan 

akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan 

informasi yang tersedia. Dengan demikian, dikatakan pasar efisien jika sekuritas 

mencapai harga ekulibrium baru dengan cepat dan akurat ketika informasi baru 

muncul. Harga ekuilibrium ini akan bertahan sampai ada informasi baru lainnya 

merubah kembali ke harga ekuilibrium yang baru. 

Harga ekuilibrium suatu sekuritas di pasar efisien ditentukan oleh tawaran 

yang tersedia dan permintaan agregat. Harga keseimbangan mencerminkann 

konsensus bersama antara semua partisipan pasar terhadap sekuritas berdasarkan 

informasi yang tersedia. Jika suatu informasi baru yang relevan masuk ke pasar, 

informasi ini akan digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan nilai 

dari sekuritas yang bersangkutan (Nasruldin, 2011). Dengan kondisi tersebut, 

harga sekuritas menjadi random dan menjadi sulit ditebak. Hal ini sering disebut 

sebagai random walk dari harga saham. Dengan demikian, investor akan sulit atau 

bahkan tidak mungkin memperoleh keuntungan tidak normal (abnormal return) 

karena semua investor memiliki informasi yang sama, dan harga sudah 
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mencerminkan semua informasi yang ada secara cepat (Amyulianthy dan 

Asriyani, 2013). 

Menurut Gumanti (2002), ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi 

untuk tercepainya pasar efisien. Pertama, investor bertindak secara rasional dan 

berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, sehingga investor aktif berpartisipasi 

di pasar dengan menganalisis dan menilai perdagangan saham. Kedua, tidak 

adanya cost of information di pasar modal, sehingga semua pihak bisa mengakses 

informasi secara cuma-cuma. Ketiga, informasi yang diperoleh di pasar modal 

diperoleh dalam bentuk acak, dalam arti setiap pengumuman yang ada di pasar 

modal adalah bebas atau tidak terpengaruh oleh pengumuman lainnya. Dan yang 

keempat, investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru 

yang masuk di pasar, sehingga menyebabkan harga saham segera melakukan 

penyesuaian. 

Menurut Fama (1970) dalam Gumanti (2002), pasar efisien 

diklasifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu weak form, semistrong form, dan 

strong form. Pasar dikatakan efisiensi pada bentuk lemah (weak form) jika harga 

saham merefleksikan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu 

tentang harga sekuritas yang bersangkutan, seperti harga saham dan volume 

transaksi. Pasar dikatakan efisien pada bentuk semikuat (semistrong form) jika 

harga saham yang terjadi di pasar merefleksikan semua informasi publik yang 

relevan. Di samping merupakan cerminan harga saham historis, informasi dalam 

laporan keuangan dan informasi tambahan juga mempengaruhi harga saham. 

Sedangkan pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat (strong form) jika harga 
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saham merefleksikan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun 

informasi pribadi. 

 

2.1.3 Teori Struktur Modal 

Neraca pada laporan keuangan perusahaan terdiri dari sisi aktiva yang 

mencerminkan kekayaan perusahaan dan sisi pasiva sebagai struktur keuangan 

perusahaan. Struktur kekayaan merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan 

aktiva tetap, sedangkan struktur keuangan mencerminkan cara pembelanjaan 

aktiva perusahaan. Struktur keuangan mencerminkan perbandingan antara 

keseluruhan modal asing (modal jangka pendek dan modal jangka panjang) 

dengan jumlah modal sendiri. Pada struktur keuangan, dikenal pula struktur 

modal, yaitu pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara 

hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Apabila struktur keuangan 

tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca, maka struktur modal hanya 

mencerminkan hutang jangka panjang dan unsur-unsur modal sendiri, di mana 

kedua golongan tersebut merupakan dana permanen atau dana jangka panjang 

(Laili, 2001). 

Beberapa teori struktur modal telah dikembangkan khususnya untuk 

menganalisis pengaruh penggunaan hutang terhadap nilai perusahaan dan biaya 

modal. Menurut Modigliani dan Miller (1958) dalam Hidayati (2001), nilai 

perusahaan tidak tergantung atau tidak terpengaruh oleh struktur modal. Dalam 

perkembangannya, Modigliani dan Miller memasukkan pengaruh pengaruh pajak 

perusahaan, pajak pendapatan perseorangan dan biaya agensi. Teori ini didasarkan 
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pada beberapa asumsi, jika asumsi-asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka struktur 

modal akan mempengaruhi nilai perusahaan. Sejalan dengan pemikiran 

Modigliani dan Miller, terdapat dua aliran dalam struktur modal. Pertama, Trade-

off Theory, yang didefinisikan sebagai bauran antara tingkat hutang dan ekuitas. 

Kedua, the pecking order theory, yang mengemukakan bahwa struktur modal 

akan mengikuti tingkatan (the fund cosr hierarchy), dimana perusahaan akan 

menggunakan pendanaan internal terlebih dahulu sebelum akhirnya menggunakan 

hutang dan menerbitkan saham. 

 

a. Teori Pecking-Order 

Teori pecking order pertamakali dikemukakan oleh Donald Donaldson 

yang melakukan pengamatan terhadap perilaku struktur modal perusahaan 

Amerika Serikat pada tahun 1961. Teori pecking order kemudian dikembangkan 

oleh Stewart C. Myers dan Nicholas Majluf di tahun 1984. Teori pecking order 

menjelaskan bahwa perusahaan memiliki urutan preferensi dalam memilih sumber 

pendanaan perusahaan. Perusahaan lebih menyukai sumber pendanaan dari 

internal. Ketika perusahaan memerlukan dana dari pihak eksternal, perusahaan 

akan menggunakan pendanaan yang paling aman terlebih dahulu, dimulai dari 

hutang, kemudian hutang yang bisa dikonversikan, dan pada akhirnya 

menerbitkan saham sebagai sumber pendanaan terakhir. Menurut Myers (1984), 

di dalam teori pecking order tidak ada target rasio hutang terhadap ekuitas yang 

ditentukan di awal (Husnan, 2001:324). 
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Menurut Brealey, Myers dan Allen (2008), urutan preferensi dalam 

memilih sumber pendanaan perusahaan didasarkan pada beberapa alasan. 

Pertama, perusahaan cenderung menyukai pendanaan internal karena dana internal 

relatif cepat dihasilkan dan tidak ada kewajiban membayar beban bunga, tidak ada 

biaya pengendalian kelayakan hutang, memiliki jangka waktu yang tidak terbatas, 

dan tidak ada campur tangan pihak ketiga. Kedua, perusahaan ingin menaikkan 

rasio pembayaran devidennya untuk menstimulus peningkatan jumlah kesempatan 

investasi yang mungkin dilakukan investor dengan menghindari adanya 

perubahan pembagian deviden secara tiba-tiba yang dapat timbul akibat 

penerbitan saham baru.  

Alasan ketiga, adanya fluktuasi keuangan dan kesempakan investasi yang 

tidak terduga. Aliran kas masuk yang tinggi dapat digunakan perusahaan untuk 

membayar hutang ataupun berinvestasi. Sedangkan aliran kas keluar yang tinggi 

mengharuskan perusahaan menyimpan kas untuk mempertahankan rasio 

pembayaran deviden. Alasan keempat, ketersediaan dana dan rendahnya biaya 

yang dikeluarkan untuk menggunakan dana internal memberi kecenderungan 

perusahaan untuk menggunakan dana internal dalam membiaya operasionalnya. 

Ketika dana internal tidak mencukupi, perusahaan akan menggunakan dana 

eksternal berdasarkan urutan yang paling aman terlebih dahulu, baru dana 

eksternal yang berisiko. Oleh sebab itu, perusahaan akan memulai dari penerbitan 

surat hutang, kemudian surat berharga campuran seperti obligasi yang dapat 

dikonversikan kemudian pembiayaan dari ekuitas (penjualan saham) sebagai 

usaha terakhir.  
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Alasan pemilihan sumber pendanaan berdasarkan urutan preferensi juga 

dikemukakan Frank dan Goyal (2002). Menurut Frank dan Goyal urutan 

preferensi pemilihan sumber pendanaan didasarkan pada ada tidaknya adverse 

selection. Sumber dana internal perusahaan yang berasal dari laba ditahan pada 

umumnya tidak mempunya masalah adverse selection, masalah yang timbul 

karena adanya asimetri informasi yang menyebabkan investor tidak mengetahui 

kualitas perusahaan. Dilihat dari sudut pandang investor, ekuitas mempunyai 

masalah adverse selection yang serius dan lebih besar dibandingkan dengan 

hutang. Dengan demikian, investor akan menuntut tingkat pengembalian yang 

lebih tinggi atas ekuitas dibandingkan hutang. Oleh karena manajemen 

perusahaan memandang laba ditahan sebagai sumber pendanaan yang lebih baik 

daripada hutang dan ekuitas, maka perusahaan akan mendanai operasional dan 

investasinya dengan dana internal. Dan jika dana eksternal dibutuhkan, hutang 

menjadi pilihan berikutnya sebelum menggunakan ekuitas. 

Alasan lain perusahaan lebih tertarik menggunakan dana internal daripada 

dana eksternal adalah karena adanya asimetri informasi. Menurut Myer dan 

Majluf (1984) dalam Lim (2010), kurangnya informasi yang dimiliki investor 

dibanding informasi yang dimiliki manajemen perusahaan mengenai arus kas 

menyebabkan ekuitas dinilai lebih rendah dari nilai intrinsiknya. Keterbatasan 

informasi yang dimiliki investor tentang perusahaan menyebabkan investor 

berasumsi bahwa manajemen hanya akan menerbitkan saham jika harga saham 

sedang overpriced sehingga pasar akan menilai saham tersebut dengan discount. 

Jika penerbitan saham pada nilai yang tidak menguntungkan maka hal ini akan 
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dianggap sebagai pemindahan kekayaan dari pemegang saham lama ke pemegang 

saham baru.  

 

2.2 Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1 Koefisien Respon Laba 

Laba (rugi) merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan yang berguna 

dalam pengambilan keputusan investor. Untuk dapat dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan, para pengguna perlu mengetahui kandungan informasi 

yang terdapat dalam laba (rugi) tersebut. Umumnya untuk mengetahui kualitas 

laba (rugi) dapat diukur dengan menggunakan koefisien respon laba, yang 

merupakan bentuk pengukuran kandungan informasi dalam laba (rugi) (Millatina, 

2012). 

Cho dan Jung (1991) dalam Harahap (2004) mendefinisikan koefisien 

respon laba sebagai efek setiap dollar dari laba kejutan terhadap return saham dan 

biasanya diukur dengan slop koefisien dalam regresi abnormal return dan laba 

kejutan dari rata-rata tingkat abnormal return. Sedangkan menurut Kothari dan 

Zimmerman (1995) dalam Mellatina (2012), koefisien respon laba didefinisikan 

sebagai kepekaan pengaruh dari earnings terhadap return yang tercermin dari 

tinggi rendahnya slope koefisien model regresi laba. Scott (2000) menyatakan 

bahwa koefisien respon laba mengukur seberapa besar return saham dalam 

merespon komponen kejutan dari laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Beberapa 

definisi tersebut menunjukkan bahwa koefisien respon laba adalah reaksi pasar 

atas laba yang diumumkan perusahaan. 
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Koefisien respon laba menunjukkan kuat lemahnya reaksi pasar terhadap 

pengumuman laba. Reaksi yang diberikan tergantung dari kualitas laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Kuat lemahnya koefisien respon laba tergantung dari 

“good news” atau “bad news” yang terkandung dalam laba (Harahap, 2004). 

Semakin baik informasi yang terkandung dalam laba, semakin kuat koefisien 

respon laba. Sebaliknya, semakin buruk informasi yang terkandung dalam laba, 

semakin lemah koefisien respon laba. 

Menurut Cho dan Jung (1991) dalam Meiliani (2005) kerangka teoritis 

penelitian koefisien respon laba dapat diklasifiasikan ke dalam dua model, yaitu 

model penilaian berbasis keekonomisan informasi dan model penilaian berbasis 

time series laba. Model penilaian berbasis keekonomisan informasi berasumsi 

bahwa koefisien respon laba merupakan fungsi dari sinyal kandungan informasi 

laba serta persepsi investor terhadap sistem informasi. Sedangkan model penilaian 

berbasis time series berasumsi bahwa koefisien respon laba merupakan fungsi dari 

time series proces sebagai variabel informasi yang dapat memprediksi besarnya 

deviden. 

Koefisien respon laba dapat diklasifikasikan dari aspek empiris. Cho dan 

Jung (1991) dalam Meiliani (2005) mengelompokkan koefisien respon laba 

kedalam dua kelompok aspek empiris, yaitu penelitian tentang determinan 

koefisien respon laba dan penelitian tentang keinformasian laba akuntansi dan 

kandungan informasi laba. Penelitian determinan koefisien respon laba biasanya 

mengukur koefisien respon laba sebagai suatu hubungan laba akuntansi dengan 

return saham menggunakan jendela periode panjang, dengan fokus utama untuk 
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mengidentifikasi determinan, tanpa mengaitkannya dengan peristiwa tertentu. 

Sedangkan penelitian tentang keinformatifan laba akuntansi diarahkan untuk 

menguji pengaruh suatu peristiwa tertentu terhadap perubahan koefisien respon 

laba dengan menggunakan jendela periode pendek. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka koefisien respon laba dirumuskan 

dengan persamaan sebagai berikut. 

                

keterangan: 

CARit  : cumulative abnormal return perusahaan i pada tahun t 

  : konstanta 

β  : koefisien respon laba 

UEit : unexpected earning perusahaan i pada tahun t 

e  : kesalahan residu 

CARit = CAR (-5,+5) = ∑     
  
     

keterangan: 

CARit : cumulative abnormal return perusahaan i pada tahun t 

ARit : abnormal return perusahaan i pada tahun t 

ARit : Rit - Rmt 

keterangan:  

ARit  : abnormal return perusahaan i pada hari t 

Rit : return sesungguhnya perusahaan i pada hari t 

Rmt : return pasar pada hari t 
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keterangan: 

Rit   : return tahunan perusahaan i pada hari t 

Pit  : harga penutupan sahan perusahaan i pada hari t 

Pit-1  : harga penutupan saham perusahaan i pada hari t-1 

   
               

        
 

keterangan: 

Rm  : return pasar perusahaan i pada hari t 

IHSGmt  : IHSG pada hari t 

IHSGmt-1 : IHSG pada hari t-1 

     
         

     
 

keterangan: 

UEit  : unexpected return perusahaan i pada tahun t 

Eit  : laba akuntansi setelah pajak perusahaan i pada tahun t 

Eit-1  : laba akuntansi setelah pajak perusahaan i sebelum tahun t-1 

 

2.2.2 Peluang Bertumbuh 

Peluang bertumbuh merupakan variabel yang menjelaskan prospek 

perusahaan di masa mendatang. Penilaian pasar terhadap kemungkinan prospek 

kemajuan sebuah perusahaan nampak dari tumbuh tidaknya sebuah perusahaan. 

Menurut Porter (1980) dalam Fijrijanti dan Hartono (2001), tumbuh tidaknya 

sebuah perusahaan dapat dilihat dari tinggi rendahnya margin, laba, dan penjualan 
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suatu perusahaan. Beaver (1968) dan Baron (1995) dalam Setiati dan Kusuma 

(2004) mengklasifikasikan perusahaan yang tumbuh dan tidak tumbuh 

berdasarkan perubahan harga dan volume perdagangan. Perubaham harga 

menggambarkan perubahan dalam pengharapan pasar terhadap sekuritas suatu 

perusahaan. Sedangkan volume perdagangan merefleksikan perubahan 

pengharapan pasar secara individual. Tumbuh tidaknya perusahaan juga 

didefinisikan oleh Taswan (2003), menurutnya pertumbuhan perusahaan dapat 

dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset, di mana pertumbuhan aset masa lalu 

akan menggambarkan profitabilitas dan pertumbuhaan di masa mendatang. 

Pertumbuhan perusahaan pada dasarnya merupakan hal yang diinginkan 

oleh pihak internal dan pihak eksternal. Pertumbuhan perusahaan menjadi hal 

yang penting karena perusahaan yang mengalami pertumbuhan dapat memberikan 

manfaat positif bagi perusahaan. Salah satu manfaat positif yang diperoleh 

perusahaan yang mengalami pertumbuhan adalah terbukanya kesempatan 

investasi (ekspansi). Margin laba yang diperoleh perusahaan bertumbuh dapat 

diinvestasikan kembali ke proyek-proyek yang dianggap memiliki nilai tambah di 

masa yang akan datang. Dengan demikian, perusahaan memiliki potensi 

menghasilkan laba secara konsisten dan memiliki kinerja yang baik. 

Pertumbuhan yang dialami perusahaan juga akan mempengaruhi beberapa 

aspek dalam perusahaan, seperti kebijakan pendanaan, kebijakan deviden dan 

pasar. Hasil penelitian Gaver dan Gaver (1993), Kallapur dan Trombley (1999) 

dalam Setiati dan kusuma (2004) terkait kebijakan pendanaan telah membuktikan 

bahwa perusahaan yang tumbuh dan yang tidak tumbuh memiliki kebijakan yang 
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berbeda. Perusahaan yang tumbuh mempunyai leverage yang lebih kecil daripada 

perusahaan yang tidak tumbuh dengan pertimbangan untuk mengurai risiko usaha. 

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Halim (2007:92), menurutnya perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung menggunakan hutang lebih 

besar dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. 

Perusahaan dengan pertumbuhan relatif stabil dapat lebih aman menggunakan 

lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibanding 

dengan perusahaan dengan pertumbuhan yang tidak stabil. Hal ini disebabkan 

karena kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai pertumbuhan 

perusahaan semakin besar. 

Pertumbuhan perusahaan juga mempengaruhi kebijakan deviden. Jensen 

(1986) dalam Subekti dan Kusuma (2001) membuktikan bahwa perusahaan yang 

tumbuh cenderung memberikan deviden yang lebih kecil daripada perusahaan 

yang tidak tumbuh. Perusahaan yang pertumbuhannya tinggi memiliki 

kesempatan yang besar dalam mendanai investasinya secara internal. Oleh karena 

itu, laba ditahan yang diperoleh dari pertumbuhan perusahaan akan dialokasikan 

untuk membiayai ekspansi perusahaan (Barclay, 1998; dalam Subekti dan 

Kusuma, 2001). 

Dampak lain dari pertumbuhan perusahaan dapat dilihat juga dari perilaku 

pasar. Penilaian pasar terhadap pertumbuhan perusahaan nampak dari harga 

saham yang terbentuk sebagai suatu nilai ekspektasi terhadap manfaat masa depan 

yang akan diperolehnya. Pemegang saham akan memberi respon yang lebih besar 

kepada perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi. Hal ini terjadi karena 
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perusahaan yang mempunyai pertumbuhan tinggi akan memberi manfaat yang 

tinggi di masa depan bagi investor (Palupi, 2006). John dan William (1987), 

Jensen (1986) dalam Rahmandia (2013) mengemukakan bahwa ada hubungan 

antara pertumbuhan perusahaan dan harga saham perusahaan. Pasar akan 

merespon informasi pertumbuhan perusahaan yang ditunjukkan dari pergerakan 

harga saham. Perusahaan yang tumbuh memiliki hubungan positif terhadap harga 

saham. Sedangkan perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan diprediksi 

memiliki hubungan negatif terhadap harga saham.  

Variabel peluang bertumbuh dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan market to book value ratio, yang dapat dijelaskan dengan rumus 

berikut (Susanto 2012): 

                           
                  

                  
 

 

2.2.3 Struktur Modal 

Menurut Weston dan Capeland (1997) dalam Hidayati (2001), stuktur 

modal didefinisikan sebagai pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang 

jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham. Definisi serupa 

dikemukakan oleh Horne dan Wachowics (2007) dalam Bhawa dan Dewi (2015), 

yang mendefinisikan struktur modal sebagai bauran pendanaan jangka panjang. 

Menurut Wasis (1981) dalam Sriwardany (2006), struktur modal berbeda dengan 

struktur keuangan. Struktur modal hanya menyangkut pembelanjaan jangka 

panjang saja. Sedangkan struktur keuangan berkaitan dengan bagaimana cara 

perusahaan membiayai aktivitas operasionalnya. Dalam hal ini, struktur keuangan 
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terdiri dari seluruh rekening kredit neraca, yang berupa hutang jangka panjang, 

hutang jangka pendek dan modal sendiri. 

Struktur modal erat kaitannya dengan masalah kapitalisasi, dimana 

aktivitas perusahaan dibiayai dari berbagai sumber pendanaan. Struktur modal 

yang terbentuk akan menjadi cermin dari kebijakan perusahaan dalam 

menentukan bauran pendanaan. Bauran struktur modal sebuah perusahaan pada 

umumnya terdiri dari dana internal dan dana eksternal. Sumber dana internal 

berasal dari laba ditahan dan depresiasi. Sedangkan dana eksternal diperoleh dari 

para kreditor dan pemilik perusahaan. Sumber dana yang berasal dari kreditor 

merupakan hutang bagi perusahaan. Dan dana yang diperoleh dari pemilik 

perusahaan merupakan modal sendiri. 

Kebijakan struktur modal melibatkan trade off antara risiko dan tingkat 

pengembalian (Brigham dan Houston, 2001; dalam Arief, 2011). Penambahan 

hutang akan memperbesar risiko perusahaan tetapi sekaligus juga memperbesar 

tingkat pengembalian yang diharapkan. Struktur modal yang optimal adalah 

struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan 

pengembalian, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Proporsi struktur 

modal tergantung dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Menciptakan suatu 

komposisi hutang dan modal yang paling tepat, dan yang paling menguntungkan 

dari segi keuangan perusahaan adalah target dari pemilihan proporsi struktur 

modal. 

Menurut Riyanto (2001:28), struktur modal yang baik dapat diukur dari 

perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Hutang jangka 
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panjang yang merupakan hutang berjangka lebih dari sepuluh tahun dapat berguna 

bagi perusahaan untuk membiayai perluasan perusahaan (ekspansi) atau 

modernisasi perusahaan. Hutang jangka panjang dapat berasal pinjaman berjangka 

(pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen, 

untuk melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan) dan penerbitan 

obligasi. Sedangkan modal sendiri, baik yang berasal dari operasional perusahaan 

maupun dari pemilik perusahaan, dapat digunakan perusahaan sebagai cadangan 

untuk menghadapi kerugian yang timbul di masa datang, untuk melunasi hutang 

perusahaan, untuk menambah modal kerja, ataupun untuk membiayai ekspansi 

perusahaan di masa mendatang. 

Baik buruknya struktur modal akan mempunyai pengaruh langsung 

terhadap posisi keuangan perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur 

modal yang kurang baik, dimana perusahaan mempunyai hutang yang sangat 

besar akan memberi beban berat pada perusahaan. Sedangkan apabila dana yang 

dimiliki perusahaan tidak mencukupi, maka aktivitas perusahaan akan terhambat.  

Dengan demikian, keputusan memilih sumber pembiayaan merupakan keputusan 

yang penting bagi perusahaan. Setidaknya pemilihan sumber pembiayaan tersebut 

akan sangat diperlukan perusahaan pada beberapa kondisi, diantaranya pada saat 

awal berdirinya perusahaan, pada saat perusahaan memperluas perusahaan 

(ekspansi), pada saat diadakan konsolidasi, dan pada saat penyusunan kembali 

struktur modal (Riyanto, 2001:296). 
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Variabel struktur modal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

perbandingan antara pendanaan jangka panjang perusahaan terhadap modal 

sendiri (Sandi, 2013). 

                              
                    

             
 

  

2.2.4 Risiko Sistematik (Beta) 

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan perbedaan antara keuntungan 

sesungguhnya (actual return) dengan keuntungan yang diharapkan (expected 

return). Semakin besar perbedaan antara actual return dengan expected return 

yang terjadi, maka semakin besar pula risiko tersebut (Jones, 1991) dalam 

Muljono (2002). Brigham dan Gapenski (1993) dalam Hidayat (2001) 

mengemukakan bahwa risiko sebagai kemungkinan keuntungan yang diterima 

lebih kecil dari pada keuntungan yang diharapkan. 

Risiko dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu risiko sistematik 

dan risiko tidak sistematik (Husnan, 2011:177). Menurut Jogiyanto (2003:238) 

bagian dari risiko yang tidak dapat didiversifikasikan oleh portofolio dan 

mempengaruhi semua (banyak) perusahaan disebut dengan risiko sistematik 

(market risk). Sebaliknya, risiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan 

membentuk portofolio (well-deversified) dan hanya mempengaruhi sekelompok 

kecil perusahaan disebut dengan risiko tidak sistematik (unique risk).  

Risiko sistematis timbul karena adanya faktor-faktor di luar aktivitas 

perusahaan, seperti perang, inflasi, resesi, perubahan kurs, politik, dan suku bunga 

yang tinggi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan adanya kecenderungan 
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mempengaruhi semua saham secara luas dan selalu ada dalam setiap saham 

(Levy, Deborah dan Wachowichz, 1994; dalam Muljono, 2002). Sedangkan risiko 

tidak sistematik adalah bagian risiko total saham yang secara unik berhubungan 

dengan kondisi perusahaan, misal adanya pemogokan, kesalahan manajemen, 

penemuan baru dan sebab lainnya yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat 

keuntungan secara tidak sistematik pada perusahaan (Muljono, 2002). 

Menurut Jones (1991) dalam Muljono (2002) ukuran relatif dari risiko 

sistematik saham individu dalam hubungannya dengan pasar secara keseluruhan, 

yang diukur dari fluktuasi pendapatan (return) disebut koefisien beta. Hal serupa 

dikemukakan Brigham dan Gapenski (1993) dalam Hidayat (2001), menurutnya 

koefisien respon beta adalah ukuran risiko pasar dari suatu saham, yaitu ukuran 

fluktuasi dari return saham relatif terhadap return pasar. Sedangkan menurut 

Hartono (2010), koefisien beta merupakan ukuran volatilitas return saham 

terhadap return pasar. Semakin besar fluktuasi return suatu saham terhadap return 

pasar, semakin besar beta saham. Sebaliknya, semakin kecil fluktuasi return suatu 

saham terhadap return pasar, semakin kecil beta saham.  

Saham dengan beta lebih dari satu dapat dikatakan sebagai saham yang 

agresif, artinya bahwa saham sangat peka terhadap perubahan pasar atau memiliki 

risiko di atas rata-rata pasar. Saham agresif ini akan memberikan tingkat 

keuntungan lebih besar dari rata-rata pasar bila kondisi pasar sedang membaik. 

Sebaliknya, memberi keuntungan yang lebih rendah dari rata-rata pasar bila 

kondisi melemah. Sedangkan saham yang mempunyai beta kurang dari satu, 

dikatakan sebagai saham yang defensif. Artinya, saham perusahaan kurang peka 
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terhadap perubahan pasar. Saham defensif ini memiliki risiko dibawah rata-rata 

pasar (Hidayat, 2001). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa risiko sistematik 

merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh investor sebelum 

melakukan keputusan investasi, sehingga dibutuhkan informasi akurat mengenai 

risiko sistematik. Pertimbangan yang matang sangat diperlukan karena risiko 

sistematik merupakan dasar untuk memperkirakan besarnya risiko maupun return 

investasi di masa depan. Dengan melihat perilaku koefisien beta dari waktu ke 

waktu, investor dapat memperkirakan besarnya risiko sistematik di masa depan. 

Oleh karena itu, secara implisit dapat diartikan bahwa beta saham merupakan 

parameter kondisi keuangan suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut dalam 

kondisi sehat atau perusahaan tersebut dalam kondisi kurang sehat (Wibowo, 

Ghozali dan Waridin, 2002). 

Risiko sistematik dapat diukur dengan slope dari garis karakteristik saham 

yang diperoleh dengan meregresikan return saham dengan return pasar (Jones, 

1991; Brigham dan Gapenski, 1993; Levy, Deborah dan Wachowichz, 1994). 

Dengan demikian, variabel risiko sistematik dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan rumus: 

             

keterangan: 

Rit : return perusahaan i pada periode t 

α  : konstanta 

β  : beta sekuritas ke-1 yang diperbolehkan dari teknik regresi 
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Rmt : return pasar pada periode t 

e  : kesalahan residu 

    
           

     
 

keterangan: 

Rit : return saham perusahaan harian 

Pit : harga penutupan saham i pada hari ke t 

Pit-1 : harga penutupan saham i paada hari ke t-1 

    
               

       
 

keterangan: 

Rmt : return pasar harian  

IHSGt : indeks harga saham gabungan pada hari t 

IHSGt-1: indeks harga saham gabungan pada hari t-1 

 

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 

Koefisien respon laba pernah diteliti oleh para peneliti terdahulu. Harahap 

(2004) pernah menguji asosiasi antara praktik perataan laba dengan koefisien 

respon laba dengan menggunakan model regresi firm specific. Harahap juga 

menguji prediktabilitas koefisien respon laba berdasarkan cumulative abnormal 

return. Hasil pengujian pertama ditemukan bahwa perataan laba berpengaruh 

positif terhadap koefisien respon laba. Koefisien respon laba juga dipengaruhi 

oleh prediktabilitas laba, struktur modal, ukuran perusahaan. Sedangkan 

persistensi laba dan risiko beta tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 
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Pada pengujian kedua, pengujian cumulative abnormal return sebagai 

prediktabilitas koefisien respon laba, Harahap menemukan bahwa cumulative 

abnormal return dapat menjadi prediktabilitas koefisien respon laba di masa 

depan. Hasil ini diikuti dengan hasil yang menunjukkan bahwa koefisien respon 

laba dipengaruhi oleh prediktabilitas laba, struktur modal, ukuran perusahaan, 

persistensi laba dan risiko beta. 

Pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien respon laba pada 

perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh pernah dilakukan oleh Setiati dan 

Kusuma (2004). Pada penelitiannya, Setiati dan Kusuma mengelompokkan 

sampel penelitian menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan yang tumbuh dan 

perusahaan yang tidak tumbuh. Berdasarkan hasil pengujian pada perusahaan 

bertumbuh ditemukan bahwa persistensi laba mempengaruhi secara positif dan 

struktur modal (leverage) mempengaruhi secara negatif terhadap koefisien respon 

laba, sedangkan risiko sistematik dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap koefisien respon laba. Hasil pengujian pada perusahaan tidak bertumbuh 

menunjukkan bahwa persistensi laba dan ukuran perusahaan berpengaruh secara 

positif terhadap koefisien respon laba, sedangkan risiko sistematik dan struktur 

modal (leverage) mempengaruhi secara negatif terhadap koefisien respon laba. 

Mulyani dkk (2007) juga pernah melakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi koefisien respon laba. Pada penelitiannya, Mulyani 

dkk menguji pengaruh persistensi laba, struktur modal, risiko sistematik, 

kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan dan kualitas auditor. Populasi 

penelitiannya terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
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Jakarta pada periode tahun 2000 sampai 2005. Hasil pengujiannya menunjukkan 

bahwa persistensi laba, struktur modal, risiko sistematik, kesempatan bertumbuh, 

dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Sedangkan 

kualitas auditor tidak berpengaruh terdahap koefisien respon laba.  

Koefisien respon laba juga pernah diteliti oleh Arfan dan Antasari (2008). 

Arfan dan Antasari meneliti pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan profitabilitas 

perusahaan terhadap koefisien respon laba. Dalam penelitiannya, Arfan dan 

Antasari memprediksi bahwa ukuran, pertumbuhan, dan profitabilitas, baik secara 

simultan maupun secara parsial, berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Hasil penelitiannya, yang merupakan penelitian verifikatif (verificative research) 

dengan menggunakan metode sampel, menunjukkan bahwa ukuran, pertumbuhan, 

dan profitabilitas perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap koefisien 

respon laba. Sedangkan secara parsial, hanya pertumbuhan perusahaan yang 

mempunyai pengaruh terhadap koefisien respon laba. Ukuran dan profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Pengujian determinan koefisien respon laba juga pernah dilakukan Susanto 

(2012). Sampel dalam pengujiannya terdiri dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2007-2009. Determinan 

koefisien respon laba dalam pengujian yang dilakukan Susanto terdiri dari struktur 

modal, reputasi KAP, kesempatan bertumbuh, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

risiko sistematik, persistensi laba, dan voltabilitas saham. Pengujian yang 

dilakukan dengan menggunakan moderating regression analysis menunjukkan 

hasil bahwa reputasi KAP, kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan, risiko 
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sistematik, dan voltabilitas saham berpengaruh terhadap koefisien respon laba. 

Sedangkan struktur modal, profitabilitas, dan persistensi laba tidak berpengaruh 

terhadap koefisien respon laba. 

Penelitian yang menguji sensitivitas laba, yang diproksikan dengan 

koefisien respon laba, pernah dilakukan oleh Romanda (2012). Penelitian yang 

obyeknya industri barang konsumsi ini menguji pengaruh konservtisme laporan 

keuangan, siklus hidup perusahaan, pertumbuhan laba, rasio pembayaran deviden, 

ukuran perusahaan, dan risiko terhadap sensitivitas laba. Hasil pengujian terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas laba pada industri barang konsumsi 

menunjukkan bahwa hanya siklus hidup perusahaan dan petumbuhan laba yang 

berpengaruh. Sedangkan konservatisme laporan keuangan, rasio pembayaran 

deviden, ukuran perusahaan, dan risiko tidak berpengah terhadap sensitivitas laba. 

Hasil ini berbeda dengan apa yang diprediksi Romanda bahwa konservatisme 

laporan keuangan, rasio pembayaran deviden, ukuran perusahaan, dan risiko 

berpengaruh terhadap sensitivitas laba. 

Hasanzade et al., (2013) pernah meneliti faktor yang mempengaruhi 

koefisien respon laba di Iran. Sampel penelitiannya adalah seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Tehran Stock Exchange pada periode tahun 2006 sampai 2012. 

Pada penelitiannya, Hasanzade et al., menggunakan kualitas laba, financial 

leverage, peluang pertumbuhan, profitabilitas dan risiko sistematik sebagai 

variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas laba, peluang 

pertumbuhan, dan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap koefisien 

respon laba. Sedangkan risiko sistematik berpengaruh negatif terhadap koefisien 
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respon laba, dan financial leverage tidak berpengaruh terhadap koefisien respon 

laba. 

Penelitian yang menguji determinan struktur modal perusahaan pernah 

dilakukan oleh Shah dan Khan (2007). Sampel penelitian terdiri dari perusahaan 

non keuangan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange (KSE) Pakistan pada 

periode tahun 1994 sampai 2002. Variabel independen pada penelitian Shah dan 

Khan terdiri dari aset berwujud, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, 

profitabilitas, volatilitas laba dan pajak. Hasil penelitian menunjukkan variabel 

aset berwujud, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap 

struktur modal. Variabel ukuran perusahaan, volatility dan non-debt tax shields 

tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Penelitian yang menguji determinan struktur modal perusahaan pernah 

dilakukan oleh Ogbulu dan Emeni (2012) di Nigeria. Dalam penelitiannya, 

Ogbulu dan Emeni menggunakan variabel ukuran perusahaan, peluang 

pertumbuhan, profitabilitas, tangiabilitas dan umur perusahaan sebagai variabel 

independen. Penelitian yang didesain dengan menggunakan survei cross-sectional 

tersebut menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif 

terhadap struktur modal. Profitabilitas dan umur perusahaan memiliki hubungan 

negatif terhadap struktur modal. Dan tangiabilitas dan peluang pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Liwang (2011) juga pernah meneliti faktor yang mempengaruhi struktur 

modal. Pada penelitiannya, faktor yang diuji pengaruhnya terhadap struktur modal 

terdiri dari pertumbuhan penjualan, struktur maktiva, rasio hutang, profitabilitas, 
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ukuran perusahaan dan likuiditas. Objek penelitian terdiri dari perusahaan LQ45 

pada periode tahun 2006-2009. Berdasarkan penelitian ditemukan secara simultan 

pertumbuhan penjualan, struktur maktiva, rasio hutang, profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan secara 

parsial, hanya struktur aktiva, rasio hutang dan likuiditas yang berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan pertumbuhan penjualan, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Penelitian yang menguji pengaruh beberapa faktor independen terhadap 

risiko sistematik pernah dilakukan Muljono (2002). Leverage factor, leverage 

financial, leverage operation, asset growth, asset size, pertumbuhan ekonomi, dan 

inflasi menjadi variabel yang diukur pengaruhnya terhadap risiko sistematik. 

Untuk menguji model dan hubungan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen, Muljono menggunakan model regresi berganda dengan metode 

ordinary least squares (OLS). Penelitian yang objeknya adalah perusahaan 

industri barang konsumsi pada periode 1996-1999 tersebut menemukan hasil 

bahwa leverage factor, leverage financial, leverage operation, asset growth, asset 

size, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap risiko sistematik. 

Sedangkan inflasi berpengaruh terhadap risiko sistematik. 

Risiko sistematik juga pernah diteliti Hidayat (2001). Hidayat melakukan 

penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada 

periode 1997-1999. Pada penelitiannya, Hidayat menggunakan leverage 

keuangan, likuiditas, pertumbuhan aktiva, ukuran perusahaan, leverage operasi 

dan variabilitas laba sebagai variabel independen. Penelitian yang datanya diamati 
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secara cross-section ini menemukan bahwa leverage keuangan, pertumbuhan 

aktiva dan variabilita laba berpengaruh terhadap risiko sistematik. Sedangkan 

likuiditas, ukuran perusahaan, dan leverage operasi tidak berpengaruh terhadap 

risiko sistematik. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Koefisien respon laba didefinisikan sebagai kepekaan pengaruh dari 

earnings terhadap return yang tercermin dari tinggi rendahnya slope koefisien 

model regresi. Koefisien respon laba pada penelitian ini diperlakukan sebagai 

variabel dependen, yaitu variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. 

Keragaman koefisien respon laba diprediksi dapat dijelaskan variabel independen, 

yang terdiri dari peluang bertumbuh. Keragaman koefisien respon laba juga 

diprediksi dapat dijelaskan variabel intervening, yang terdiri dari struktur modal 

dan risiko sistematik. 
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2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Peluang bertumbuh didefinisikan sebagai variabel yang menjelaskan 

prospek perusahaan di masa mendatang. Tumbuh tidaknya sebuah perusahaan 

dapat dilihat dari margin, laba, penjualan, perubahan harga, volume perdagangan, 

pertumbuhan total aset atau unsur lainnya yang menggambarkan peluang 

bertumbuh. Pengukuran dari peluang bertumbuh dalam penelitian ini dijelaskan 

dengan market to book value ratio, rasio yang membandingkan kapitalisasi pasar 

terhadap nilai buku ekuitas. Sedangkan struktur modal didefinisikan sebagai 

pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen 

dan modal pemegang saham. Struktur modal berbeda dengan struktur keuangan. 

Struktur modal hanya menyangkut pembelanjaan jangka panjang saja, sedangkan 

struktur keuangan berkaitan hutang jangka panjang, hutang jangka pendek dan 

modal sendiri. 

Peluang bertumbuh merupakan cermin produktivitas perusahaan dan 

harapan pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Peluang bertumbuh 

perusahaan sering diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan, yaitu rasio 

yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi 

ekonominya ditengah perekonomian secara keseluruhan dan disektor industrinya 

(Weston dan Coopeland, 1994; dalam Hidayati, 2001). Menurut Porter (1980) 

dalam Hamid (2001), perusahaan yang berada pada fase pertumbuhan memiliki 

margin dan profitabilitas yang tinggi. Anthony dan Ramesh (1992) dalam Hamid 

(2001) menemukan kenaikan laba yang lebih besar pada perusahaan bertumbuh. 
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Pertumbuhan perusahaan memiliki hubungan terhadap kebijakan utang 

perusahaan. Hasil penelitian Chua dan Mcconnell (1982), menemukan hubungan 

negatif antara pertumbuhan dengan hutang. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Myers (1984) bahwa perusahaan dengan 

pertumbuhan tinggi cenderung mengambil utang yang lebih sedikit. Barclay, 

Smith dan Watts (1998) dalam Subekti (2001) menyatakan bahwa perusahaan 

yang mempunyai opsi untuk tumbuh lebih besar akan mempunyai hutang yang 

lebih sedikit dikarenakan perusahaan mempunyai kesempatan profitabel dalam 

mendanai investasinya secara internal. Perusahaan menghidari untuk menarik 

dana dari luar dan berusaha mencari solusi yang tepat atas masalah yang terkait 

dengan hutang. Selain itu, dengan profitabilitas yang meningkat akan 

meningkatkan laba ditahan sehingga akan mengurangi minat perusahaan untuk 

melakukan peminjaman. 

Pertumbuhan merefleksikan ketersediaan laba ditahan dalam jumlah besar 

yang dapat digunakan untuk pendanaan investasi. Berdasarkan pecking order 

theory, pilihan pertama dalam keputusan pendanaan adalah dengan menggunakan 

retained earning, baru kemudia menggunakan hutang dan ekuitas. Semakin tinggi 

pertumbuhan perusahaan maka akan semakin kecil penggunaan hutang yang 

digunakan dalam pendanaan perusahaan karena perusahaan dapat menggunakan 

internal equity yang diperoleh dari laba ditahan. Apabila kebutuhan dana belum 

tercukupi, perusahaan dapat menggunakan hutang. Jika dana internal dan hutang 

masih juga belum mencukupi, perusahaan akan menerbitkan saham. 
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Alasan lain perusahaan lebih tertarik menggunakan dana internal daripada 

dana eksternal adalah karena adanya asimetri informasi. Menurut Myer dan 

Majluf (1984), kurangnya informasi yang dimiliki investor dibanding informasi 

yang dimiliki manajemen perusahaan mengenai arus kas menyebabkan ekuitas 

dinilai lebih rendah dari nilai intrinsiknya. Keterbatasan informasi yang dimiliki 

investor tentang perusahaan menyebabkan investor berasumsi bahwa manajemen 

hanya akan menerbitkan saham jika harga saham sedang overpriced sehingga 

pasar akan menilai saham tersebut dengan discount. Jika penerbitan saham pada 

nilai yang tidak menguntungkan maka hal ini akan dianggap sebagai pemindahan 

kekayaan dari pemegang saham lama ke pemegang saham baru. 

Hasil penelitian Nekolaos et al (2007) menunjukkan hubungan negatif 

antara pertumbuhan perusahaan dengan struktur modal. Pertumbuhan perusahaan 

yang positif mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan 

posisi ekonomi dalam industrinya, dan secara ototmatis dapat mempertahankan 

kinerja perusahaan tanpa menggunakan hutang. Chen et al (1998), De Jong 

(1999), dan Wald (1999) juga menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan 

pertumbuhan perusahaan berkorelasi negatif terhadap struktur modal. Hubungan 

negatif tersebut disebabkan ketersediaan dana internal perusahaan yang dapat 

digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan. 

H1: peluang bertumbuh berpengaruh negatif terhadap struktur modal 
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2.5.2 Pengaruh Peluang Bertumbuh terhadap Risiko Sistematik 

Peluang bertumbuh didefinisikan sebagai variabel yang menjelaskan 

prospek perusahaan di masa mendatang. Tumbuh tidaknya sebuah perusahaan 

dapat dilihat dari margin, laba, penjualan, perubahan harga, volume perdagangan, 

pertumbuhan total aset atau unsur lainnya yang menggambarkan peluang 

bertumbuh. Proksi dari peluang bertumbuh dalam penelitian ini dijelaskan dengan 

market to book value ratio, rasio yang membandingkan kapitalisasi pasar terhadap 

nilai buku ekuitas. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan perbedaan antara 

keuntungan sesungguhnya (actual return) dengan keuntungan yang diharapkan 

(expected return). Risiko yang tidak dapat didiversifikasikan dan melekat pada 

sebagian besar saham disebut risiko sistematik. Risiko sistematik timbul karena 

adanya faktor-faktor di luar aktivitas perusahaan, seperti perang, inflasi, resesi, 

perubahan kurs, politik, dan suku bunga yang tinggi. Faktor-faktor tersebut 

menyebabkan adanya kecenderungan mempengaruhi semua saham secara luas 

dan selalu ada dalam setiap saham. 

Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang 

maksimal dapat dilihat dari rasio-rasio yang menunjukkan perkembangan atau 

kemunduran operasional perusahaan. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari rasio 

pertumbuhan, dimana rasio pertumbuhan menunjukkan ukuran kenaikan atau 

penurunan kinerja keuangan suatu perusahaan. Tumbuh tidaknya perusahaan 

dapat ketahui dengan membandingkan rasio pertumbuhan pada tahun sebelumnya 

dan sesudahnya maupun tahun berjalan untuk beberapa pos akun keuangan 
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perusahaan. Dalam rasio pertumbuhan dihitung seberapa jauh pertumbuhan dari 

beberapa pos penting dalam laporan keuangan.  

Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari pertumbuhan mempunyai 

korelasi positif terhadap risiko. Return dan risiko bersifat melekat satu sama lain. 

Artinya, ketika keuntungan yang diharapkan tinggi maka risiko yang harus 

ditanggung juga tinggi. Dan sebaliknya, jika keuntungan yang diharapkan rendah 

maka risiko yang harus ditanggung rendah. Menurus Husnan (1998), suatu 

investasi yang mempunyai risiko berarti investasi tersebut tidak akan memberikan 

keuntungan yang pasti. Dalam kondisi tersebut, perusahaan hanya akan 

mengharapkan perolehan keuntungan tertentu. Dengan demikian perusahaan 

dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. 

 Tingkat pertumbuhan yang cepat juga mengindikasikan bahwa perusahaan 

sedang mengadakan ekspansi (Jogiyanto, 2003). Kegagalan ekspansi akan 

meningkatkan beban perusahaan, karena harus menutup pengembalian biaya 

ekspansi. Semakin besarnya risiko membuat perusahaan yang bersangkutan 

kurang prospektif. Prospek ini akan mempengaruhi harapan atau minat investor. 

Investor akan cenderung melepas (menjual) sahamnya. Semakin banyak saham 

dijual, maka harganya akan cenderung melemah. Perubahan harga tersebut akan 

mempengaruhi return saham. Artinya, semakin besar fluktuatif return pasar, 

semakin besar pula beta saham tersebut. Demikian sebaliknya, semakin kecil 

fluktuaasi return suatu saham terhadap return pasar, akan semakin kecil pula beta 

saham tersebut. 

H2: peluang bertumbuh berpengaruh positif terhadap risiko sistematik 
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2.5.3 Pengaruh Peluang Bertumbuh terhadap Koefisen Respon Laba 

Peluang bertumbuh didefinisikan sebagai variabel yang menjelaskan 

prospek perusahaan di masa mendatang. Tumbuh tidaknya sebuah perusahaan 

dapat dilihat dari margin, laba, penjualan, perubahan harga, volume perdagangan, 

pertumbuhan total aset atau unsur lainnya yang menggambarkan peluang 

bertumbuh. Proksi dari peluang bertumbuh dalam penelitian ini dijelaskan dengan 

market to book value ratio, rasio yang membandingkan kapitalisasi pasar terhadap 

total ekuitas. Sedangkan koefisien respon laba diartikan sebagai kepekaan 

pengaruh dari earnings terhadap return yang tercermin dari tinggi rendahnya slop 

koefisien model regresi. Koefisien respon laba mengukur seberapa besar return 

saham dalam merespon komponen kejutan dari laba yang dilaporkan oleh 

perusahaan. 

Pertumbuhan pada dasarnya mencerminkan produktivitas perusahaan dan 

merupakan suatu harapan yang diinginkan oleh pihak internal maupun pihak 

eksternal perusahaan. Pertumbuhan perusahaan sering diukur dengan 

menggunakan rasio pertumbuhan, yaitu rasio yang mencerminkan kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya ditengah perekonomian 

secara keseluruhan dan disektor industrinya (Weston dan Coopeland, 1994; dalam 

Hidayati, 2001). Porter (1980) dalam Hamid (2001) mengemukakan bahwa 

perusahaan yang berada pada fase pertumbuhan mempunyai margin dan 

profitabilitas yang tinggi. Sedangkan Anthony dan Ramesh (1992) dalam Hamid 

(2001) menemukan pertumbuhan laba lebih besar pada perusahaan yang 

bertumbuh.  
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Investor dalam keputusan investasinya tidak hanya melihat dan menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tahun tertentu. Investor 

lebih melihat apakah suatu perusahaan mampu menghasilkan laba yang 

berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk lebih meyakinkan dirinya dalam pengambilan keputusan agar tidak 

mengalami kerugian dalam investasi. Untuk menarik minat para investor, 

perusahaan akan berusaha mencari peluang investasi untuk mempertahankan 

pertumbuhan perusahaannya.  

Kesempatan bertumbuh sebuah perusahaan di waktu yang akan datang 

merupakan suatu prospek yang baik. Semakin besar kesempatan bertumbuh 

perusahaan maka semakin tinggi kesempatan perusahaan menghasilkan atau 

meningkatkan laba. Laba perusahaan yang meningkat secara stabil dari tahun ke 

tahun menunjukkan bahwa perusahaan berpotensi menghasilkan laba di masa 

depan. Sebaliknya, penurunan laba dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba perusahaan kurang baik. Hubungan peluang bertumbuh 

terhadap respon pasar pernah diteliti Collins dan Kothari (1989) dalam Harahap 

(2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki 

kesempatan tumbuh tinggi akan memiliki koefisien respon laba yang tinggi.  

Penilaian pasar terhadap perusahaan nampak dari harga saham yang 

terbentuk. Harga tersebut berupa suatu nilai ekspektasi terhadap manfaat masa 

depan yang akan diperolehnya (Palupi, 2006). Pemegang saham akan memberikan 

respon yang lebih besar kepada perusahaan dengan kemungkinan bertumbuh yang 

tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan yang mempunyai kemungkinan 
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bertumbuh tinggi akan memberikan manfaat di masa depan bagi investor. Begitu 

pula sebaliknya, perusahaan yang tidak berpotensi tumbuh di masa depan tidak 

akan memberikan manfaat bagi investor. 

Penelitian Mulyani dkk (2007) menyimpulkan kesempatan bertumbuh 

memiliki pengaruh positif terhadap koefisien respon laba. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semaki besar kesempatan bertumbuh perusahaan, maka semakin tinggi 

kesempatan perusahaan untuk mendapatkan atau menambah laba. Hal ini akan 

menarik investor untuk memberikan respon atas potensi bertumbuh perusahaan 

tersebut. Korelasi antara pertumbuhan perusahaan dan koefisien respon laba ini 

didukung hasil penelitian Candra (2012), Setiati dan Nursiam (2014).  

H3: peluang bertumbuh berpengaruh positif terhadap koefisien respon laba 

 

2.5.4 Pengaruh Struktur Modal terhadap Koefisien Respon Laba 

Struktur modal didefinisikan sebagai pembiayaan permanen yang terdiri 

dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham. Struktur 

modal berbeda dengan struktur keuangan. Struktur modal hanya menyangkut 

pembelanjaan jangka panjang saja, sedangkan struktur keuangan berkaitan hutang 

jangka panjang, hutang jangka pendek dan modal sendiri. Sedangkan koefisien 

respon laba diartikan sebagai kepekaan pengaruh dari earnings terhadap return 

yang tercermin dari tinggi rendahnya slop koefisien model regresi. Koefisien 

respon laba mengukur seberapa besar return saham dalam merespon komponen 

kejutan dari laba yang dilaporkan oleh perusahaan. 
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Struktur modal erat kaitannya dengan masalah kapitalisasi, dimana 

aktivitas perusahaan dibiayai dari berbagai sumber pendanaan. Struktur modal 

yang terbentuk akan menjadi cermin dari kebijakan perusahaan dalam 

menentukan bauran pendanaan. Bauran struktur modal sebuah perusahaan pada 

umumnya terdiri dari dana internal dan dana eksternal. Bauran struktur modal 

tersebut melibatkan trade off antara risiko dan tingkat pengembalian (Brigham 

dan Houston, 2001). Penambahan hutang akan memperbesar risiko perusahaan 

tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. 

Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan 

keseimbangan antara risiko dan pengembalian. Sebelum manfaat hutang mencapai 

titik maksimum, setiap tambahan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan akan semakin meningkat dengan meningkatnya tingkat 

penggunaan hutang sampai pada titik optimal.  

Menurut Riyanto (2001:296) struktur modal modal yang baik dapat diukur 

dari perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Hutang jangka 

panjang yang merupakan hutang berjangka lebih dari sepuluh tahun dapat berguna 

oleh perusahaan untuk membiayai perluasan perusahaan (ekspansi), modernisasi 

perusahaan, modal kerja permanen, atau untuk melunasi hutang lain. Sedangkan 

modal sendiri, baik yang berasal dari operasional perusahaan maupun dari pemilik 

perusahaan, dapat digunakan perusahaan sebagai cadangan untuk menghadapi 

kerugian yang timbul di masa datang, untuk melunasi hutang perusahaan, untuk 

menambah modal kerja, ataupun untuk membiayai ekspansi perusahaan di masa 

mendatang. Pada kondisi proporsi pendanaan yang baik, struktur modal 
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memberikan dampak positif bagi perusahaan berupa peningkatan nilai 

perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Setiati dan Kusuma (2004) menemukan bahwa 

struktur modal berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Hasil tersebut 

didukung oleh penelitian Harahap (2004), Arfan dan Antasari (2008). Hasil ini 

menunjukkan bahwa investor menganggap penggunaan hutang dapat berdampak 

positif bagi perusahaan dan bagi investor sendiri. Penggunaan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan pada suatu titik tertentu, yaitu pada struktur modal 

optimal. Dengan demikian, penggunaan hutang juga akan meningkatkan tingkat 

pengembalian (return) yang didapatkan investor dari investasinya. 

H4: struktur modal berpengaruh positif terhadap koefisien respon laba 

 

2.5.5 Pengaruh Risiko Sistematik terhadap Koefisien Respon Laba 

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan perbedaan antara keuntungan 

sesungguhnya (actual return) dengan keuntungan yang diharapkan (expected 

return). Risiko yang tidak dapat didiversifikasikan dan melekat pada sebagian 

besar saham disebut risiko sistematik. Risiko sistematis timbul karena adanya 

faktor-faktor di luar aktivitas perusahaan, seperti perang, inflasi, resesi, perubahan 

kurs, politik, dan suku bunga yang tinggi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan 

adanya kecenderungan mempengaruhi semua saham secara luas dan selalu ada 

dalam setiap saham. Sedangkan koefisien respon laba diartikan sebagai kepekaan 

pengaruh dari earnings terhadap return yang tercermin dari tinggi rendahnya slop 

koefisien model regresi. Koefisien respon laba mengukur seberapa besar return 
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saham dalam merespon komponen kejutan dari laba yang dilaporkan oleh 

perusahaan. 

Kondisi pasar saham yang dipengaruhi oleh faktor makro di luar pasar 

yang berubah-ubah menciptakan terjadinya peluang ketidakpastian. Hal ini 

mengakibatkan para investor terkadang mendapatkan return yang berbeda dari 

yang diharapkan. Menurut Husnan (2001) dalam Prabawani (2003) di pasar 

saham terjadi pergerakan saham yang tidak mengikuti suatu pola tertentu atau 

yang disebut random walk, dimana harga berubah tidak menentu dan dapat naik 

atau turun setiap harinya tanpa dipengaruhi oleh harga saham di hari sebelumnya 

sehingga tidak bisa dipergunakan untuk memperkirakan perubahan harga di masa 

yang akan datang. Dengan volatilitas return saham yang berfluktuasi tersebut baik 

return saham individual ataupun return saham secara keseluruhan di pasar modal, 

seorang investor dapat mengetahui berapa besar risiko yang akan ditanggungnya, 

yang berbanding lurus dengan tingkar return yang diharapkan. 

Kegiatan investasi berkaitan dengan dua hal yang perlu diperhatikan oleh 

investor, yaitu risiko dan keuntungan. Menurut Jones (2007) risiko adalah 

variabilitas return aktual yang didapatkan dalam berinvestasi yang berupa return 

realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi 

diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Dalam hal ini, risiko dan return 

bersifat melekat satu sama lain. Apabila suatu sekuritas dalam pasar memiliki 

risiko yang tinggi, maka sekuritas tersebut juga memiliki return yang tinggi. 

Begitu pula sebaliknya, ketika suatu sekuritas memiliki risiko rendah, maka 

sekuritas tersebut memiliki return yang rendah pula.  
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Saham dengan risiko sistematik lebih dari satu dapat dikatakan sebagai 

saham yang agresif, artinya bahwa saham sangat peka terhadap perubahan pasar 

atau memiliki risiko di atas rata-rata pasar. Saham agresif ini akan memberikan 

tingkat keuntungan lebih besar dari rata-rata pasar bila kondisi pasar sedang 

membaik. Sebaliknya, memberi keuntungan yang lebih rendah dari rata-rata pasar 

bila kondisi pasar melemah. Sedangkan saham yang mempunyai risiko sistematik 

kurang dari satu, dikatakan sebagai saham yang defensif. Artinya, saham 

perusahaan kurang peka terhadap perubahan pasar. Saham defensif ini memiliki 

risiko dibawah rata-rata pasar (Hidayat, 2001).  

Palupi (2006) dalam penelitiannya menemukan bahwa risiko sistematik 

memberikan pengaruh terhadap koefisien respon laba. Hasil serupa ditemukan 

oleh Mulyani dkk (2007), dan Susanto (2012). Berpengaruhnya risiko sistematik 

terhadap koefisien respon laba dapat menggambarkan bahwa semakin besar risiko 

maka semakin besar pula koefisien respon laba. Hal ini dikarenakan investor 

menilai bahwa semakin tinggi risiko yang harus ditanggung maka semakin tinggi 

pula keuntungan yang didapatkannya. 

 H5: risiko sistematik berpengaruh positif terhadap koefisien respon laba 

 

2.5.6 Pengaruh Peluang Bertumbuh terhadap Koefisien Respon Laba 

melalui Struktur Modal 

Salah satu penilaian terhadap kemungkinan prospek kemajuan sebuah 

perusahaan nampak dari tumbuh tidaknya sebuah perusahaan. Bagi pihak internal 

dan eksternal, peluang bertumbuh merupakan kondisi yang diinginkan. 
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Pertumbuhan perusahaan menjadi hal yang penting karena perusahaan memiliki 

prospek positif. Salah satu prospek positif yang diperoleh perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan adalah terbukanya kesempatan investasi (ekspansi). 

Margin laba yang diperoleh perusahaan bertumbuh dapat diinvestasikan kembali 

ke proyek-proyek yang dianggap memiliki nilai tambah di masa yang akan 

datang. Investasi pada proyek yang menguntungkan memberi kesempatan bagi 

perusahaan untuk menghasilkan laba secara konsisten dan memiliki kinerja yang 

baik. 

 Aspek lain yang juga berhubungan dengan peluang bertumbuh 

perusahaan adalah kebijakan pendanaan. Menurut Chua dan Mcconnell (1982) 

kebijakan pendanaan pada perusahaan yang tumbuh dan tidak tumbuh memiliki 

perbedaan. Perusahaan yang tumbuh mempunyai leverage yang lebih kecil 

daripada perusahaan yang tidak tumbuh. Pendapat tersebut didukung hasil 

penelitian Myers (1984), Gaver dan Gaver (1993), Kallapur dan Trombley (1999) 

dalam Setiati dan kusuma (2004), yang menemukan hubungan negatif antara 

pertumbuhan dengan hutang. Barclay, Smith dan Watts (1998) dalam Subekti 

(2001) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai opsi tumbuh lebih besar 

akan mengutamakan penggunaan dana internal dalam mendanai investasinya.  

Pertumbuhan perusahaan merefleksikan ketersediaan laba ditahan dalam 

jumlah besar yang dapat digunakan untuk pendanaan investasi. Berdasarkan 

pecking order theory, pilihan pertama dalam keputusan pendanaan adalah dengan 

menggunakan retained earning, baru kemudia menggunakan hutang dan ekuitas. 

Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan maka akan semakin kecil penggunaan 
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hutang yang digunakan dalam pendanaan perusahaan karena perusahaan dapat 

menggunakan internal equity yang diperoleh dari laba ditahan. Apabila kebutuhan 

dana belum tercukupi, perusahaan dapat menggunakan hutang. Jika dana internal 

dan hutang masih juga belum mencukupi, perusahaan akan menerbitkan saham. 

Menurut sawir (2004:2) ada dua aspek pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan keuangan, yaitu tingkat pengembalian (return) dan risiko (risk). 

Keputusan keuangan yang berhubungan dengan struktur modal akan membawa 

konsekuensi pada peningkatan risiko perusahaan dan pemegang saham. Risiko 

tersebut terdiri dari risiko bisnis dan risiko keuangan. Risiko bisnis berkaitan 

dengan ketidakpastian tingkat pengembalian atas aktiva suatu perusahaan di masa 

mendatang. Sedangkan risiko keuangan yang terjadi karena adanya penggunaan 

hutang dalam struktur modal perusahaan yang mengakibatkan perusahaan harus 

menanggung beban tetap secara periodik berupa beban bunga. Risiko keuangan 

adalah tambahan risiko yang dibebankan kepada para pemegang saham biasa 

akibat pengambilan keputusan pendanaan dengan hutang. Risiko keuangan timbul 

karena pemberi pinjaman yang menerima bayaran bunga secara tetap dianggap 

tidak menanggung risiko bisnis.  

Penggunaan dana internal pada perusahaan bertumbuh diorientasikan pada 

usaha meminimalkan biaya modal yang akan dikeluarkan. Biaya modal secara 

potensial akan mengurangi pembayaran deviden tunai kepada para pemegang 

saham. Jika biaya modal dapat diminamalisir, jumlah deviden tunai yang 

dibayarkan akan meningkat, dan hal ini akan memaksimalkan harga saham. Pada 

kondisi tidak ada asimetri informasi dan informasi yang sampai pada para pelaku 
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pasar cukup untuk menginterpretasikan informasi laba perusahaan, pelaku pasar 

akan merespon pertumbuhan perusahaan secara positif. Penilaian pasar akan 

nampak dari harga saham yang terbentuk sebagai suatu nilai ekspektasi terhadap 

manfaat masa depan yang akan diperolehnya. 

H6: struktur modal secara signifikan memediasi pengaruh peluang 

bertumbuh terhadap koefisien respon laba 

 

2.5.7 Pengaruh Peluang Bertumbuh terhadap Koefisien Respon Laba 

melalui Risiko Sistematik 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat dilihat dari rasio 

yang menggambarkan perkembangan atau kemunduran operasional perusahaan. 

Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menilai perkembangan atau 

kemunduran perusahaan adalah rasio pertumbuhan, dimana rasio pertumbuhan 

menunjukkan ukuran kenaikan atau penurunan kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Rasio pertumbuhan dapat dilihat dari perbandingan tahun sebelumnya 

dan sesudahnya ataupun tahun berjalan untuk beberapa pos akun keuangan 

perusahaan. Rasio pertumbuhan menghitung seberapa jauh pertumbuhan dari 

beberapa pos penting dalam laporan keuangan. Salah satu pengukuran 

pertumbuhan perusahaan adalah market to book value. 

Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari pertumbuhan mempunyai 

korelasi positif terhadap risiko. Return dan risiko bersifat melekat satu sama lain. 

Ketika keuntungan yang diharapkan tinggi maka risiko yang harus ditanggung 

juga tinggi. Sebaliknya, jika keuntungan yang diharapkan rendah maka risiko 
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yang harus ditanggung juga rendah. Menurut Husnan (1998), suatu investasi yang 

mempunyai risiko berarti investasi tersebut tidak akan memberikan keuntungan 

yang pasti. Dalam kondisi tersebut, perusahaan hanya akan mengharapkan 

perolehan keuntungan tertentu. Dengan demikian perusahaan dihadapkan pada 

kondisi ketidakpastian. 

Kondisi pasar saham yang dipengaruhi oleh faktor makro di luar pasar 

yang berubah-ubah menciptakan terjadinya peluang ketidakpastian. Hal ini 

mengakibatkan para investor terkadang mendapatkan return yang berbeda dari 

yang diharapkan. Menurut Husnan (2001) dalam Prabawani (2003) di pasar 

saham terjadi pergerakan saham yang tidak mengikuti suatu pola tertentu atau 

yang disebut random walk, dimana harga berubah tidak menentu dan dapat naik 

atau turun setiap harinya tanpa dipengaruhi oleh harga saham di hari sebelumnya 

sehingga tidak bisa dipergunakan untuk memperkirakan perubahan harga di masa 

yang akan datang. Dengan volatilitas return saham yang berfluktuasi tersebut baik 

return saham individual ataupun return saham secara keseluruhan di pasar modal, 

seorang investor harus mengetahui berapa besar risiko yang akan ditanggungnya, 

yang berbanding lurus dengan tingkar return yang diharapkan. 

Ketersediaan informasi mengenai perusahaan dapat menjadi instrumen 

bagi pelaku pasar dalam menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh dan 

risiko yang harus ditanggung. Penentuan tingkat keuntungan dan risiko didasarkan 

atas kesadaran bahwa dalam berinvestasi tidak ada kesamaan antara sama satu 

dengan sama yang lainnya. Ketidaksamaan disebabkan adanya perbedaan yang 

khas antara perusahaan dan perbedaan tingkat sensitivitas harga pasar saham 
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secara keseluruhan di pasar. Dengan asumsi tidak adanya asimetri informasi, jika 

ada dua usulan investasi yang memberi tingkat keuntungan yang sama tetapi 

mempunya risiko yang berbeda, maka invesetor yang rasional akan memilih 

investasi yang berisiko lebih kecil.  

H7: risiko sistematik secara signifikan memediasi pengaruh peluang 

bertumbuh terhadap koefisien respon laba 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Sebuah penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut 

pandang, salah satunya dilihat dari pendekatan analisisnya. Penelitian ini 

merupakan penelitan yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan 

untuk mendapatkan jawaban atas kejelasan hubungan kausalitas antara variabel-

variabel melalui analisis data dalam rangka pengujian hipotesis. Penelitian ini 

dirancang untuk menganalisis peran struktur modal dan risiko sistematik dalam 

memediasi pengaruh peluang bertumbuh terhadap koefisien respon laba. 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa proses yaitu mengumpulkan, menyusun, 

dan menganalisis data serta menafsirkan data. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitin ini adalah seluruh perusahaan sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2012 

sampai tahun 2014. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari ketidakspesifikasian 

dalam penentuan sampel penelitian yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah: 

1. perusahaan sektor industri barang konsumsi terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2012-2014, 
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2. perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar secara 

konsisten selama periode pengamatan, 

3. perusahaan sektor industri barang konsumsi yang menerbitkan laporan 

keuangan lengkap, 

4. perusahaan sektor industri barang konsumsi yang memperoleh laba positif, 

5. perusahaan sektor industri barang konsumsi yang memiliki data harga 

saham harian dan IHSG harian, 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

annual report, harga saham harian dan IHSG harian perusahaan sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data sekunder tersebut 

dikumpulkan berdasarkan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, 

mencatat dan mengkaji data sekunder. 

a. Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data 

sekunder berupa annual report perusahaan, harga saham harian dan IHSG 

harian yang masing-masing diperoleh dari laman BEI (www.idx.co.id) dan 

financial.yahoo.com. 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/


62 
 

 
 

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penilitian ini adalah koefisien respon laba. 

Untuk mengetahui kualitas laba dapat diukur dengan menggunakan koefisien 

respon laba, yang merupakan bentuk pengukuran kandungan informasi dalam 

laba. Cho dan Jung (19991) dalam Harahap (2004) mendefinisikan koefisien 

respon laba sebagai efek setiap dollar unexpected earnings terhadap return saham, 

dan biasanya diukur dengan slopa koefisien dalam regresi abnormal return saham 

dan unexpected earning. Menurut Kothari dan Zimmerman (1995), koefisien 

respon laba didefinisikan sebagai kepekaan pengaruh dari earnings terhadap 

return yang tercermin dari tinggi rendahnya slope koefisien model regresi laba. 

Scott (2000) menyatakan bahwa koefisien respon laba mengukur seberapa besar 

return saham dalam merespon komponen kejutan dari laba yang dilaporkan oleh 

perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, koefisien respon laba dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

                

keterangan: 

CARit  : cumulative abnormal return perusahaan i pada tahun t 

  : konstanta 

β  : koefisien respon laba 

UEit : unexpected earning perusahaan i pada tahun t 

e  : kesalahan residu 
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Estimasi koefisien respon laba dalam penelitian ini merupakan slopa 

koefisien yang diperoleh dari regresi time series antara cumulative abnormal 

return (CAR) sebagai proksi saham dengan unexpected earning (UE). Menurut 

Jogiyanto (2003:436), lamanya jendela (window) pengamatan return tergantung 

dari peristiwanya. Untuk peristiwa pengumuman laba, CAR dihitung pada periode 

sektor tanggal pengumuman laporan tahunan untuk melihat bagaimana reaksi 

pasar terhadap informasi tersebut. Jendela yang terlalu panjang dapat 

menyebabkan pengukuran bias mengenai kontribusi informasi yang diungkapkan 

perusahaan (Lev, 1989; dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). 

CAR dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan jendela (time 

interval) yang mengacu pada penelitian Mayangsari (2004), yaitu 5 hari sebelum 

dan 5 hari setelah pengumuman annual report perusahaan. Penentuan periode 

jendela 10 hari didasarkan pada asumsi jendela yang tidak terlalu panjang dan 

tidak terlalu pendek, sehingga diharapkan investor telah bereaksi terhadap 

pengumuman laba tersebut. Pengukuran abnormal return dalam penelitian ini 

menggunakan market adjusted models yang mengasumsikan bahwa pengukuran 

yang terbaik adalah return indeks pasar (Pincus, 1993; dalam Widiastuti, 2002) 

sehingga tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model 

estimasi, karena return sekuritas yang diestimasikan adalah sama dengan return 

indeks pasar pada periode yang sama. Dalam hal ini, return indeks pasar 

menggunakan return dari indeks harga saham gabungan (IHSG). Berikut adalah 

rumus menghitung abnormal return: 
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CARit = CAR (-5,+5) = ∑     
  
     

keterangan: 

CARit : cumulative abnormal return perusahaan i pada tahun t 

ARit : abnormal return perusahaan i pada tahun t 

ARit : Rit - Rmt 

keterangan:  

ARit  : abnormal return perusahaan i pada tahun t 

Rit : return sesungguhnya perusahaan i pada hari t 

Rmt : return pasar pada hari t 

    
         

     
 

keterangan: 

Rit  : return sesungguhnya perusahaan i pada hari t 

Pit  : harga penutupan saham perusahaan i pada hari t 

Pit-1  : harga penutupan saham perusahaan i pada hari t-1 

   
               

        
 

keterangan: 

Rm   : return pasar perusahaan i pada hari t 

IHSGmt   : IHSG pada hari t 

IHSGmt-1 : IHSG pada hari t-1 

 

Sementera unexpected earning (UE) dihitung berdasarkan laba per saham 

perusahaan sebelum pos luar biasa periode t dikurangi dengan laba per saham 
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perusahaan sebelum pos luar biasa periode t-1 (periode sebelumnya), dan 

diskalakan dengan  laba per lembar saham pada periode t-1 (periode sebelumnya) 

(Kothari dan Zimmerman, 1995). Unexpected earning dapat dijelaskan dengan 

rumus berikut: 

     
         

     
 

keterangan: 

UEit  : unexpected return perusahaan i pada periode t 

Eit  : laba per lembar saham perusahaan i pada periode t 

Eit-1  : laba per lembar saham perusahaan i pada periode t-1 

 

3.4.2 Variabel Independen 

1) Peluang Bertumbuh 

Peluang bertumbuh merupakan variabel yang menjelaskan prospek 

pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Proksi ini dipilih karena penilaian 

pasar terhadap kemungkinan prospek kemajuan sebuah perusahaan nampak dari 

tumbuh tidaknya sebuah perusahaan. Variabel peluang bertumbuh dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan market to book value ratio, yang dapat 

dijelaskan dengan rumus berikut (Susanto (2012): 
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3.4.3 Variabel Intervening 

1) Struktur Modal 

Struktur modal berbeda dengan struktur keuangan. Menurut Weston dan 

Brigham (1994), struktur modal didefinisikan sebagai perbandingan atau 

perimbangan pendanaan jangka panjang perusahaan terhadap modal sendiri. 

Sedangkan struktur keuangan mencerminkan perimbangan antara seluruh hutang 

dengan modal sendiri. Variabel struktur modal dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan perbandingan antara pendanaan jangka panjang perusahaan 

terhadap modal sendiri. 

                              
                    

             
 

 

2) Risiko Sistematik 

 Risiko sistematik merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan yang 

terjadi di pasar secara keseluruhan (Tanelilin, 2001). Risiko sistematik atau yang 

dikenal juga dengan risiko pasar (market risk) merupakan risiko yang tidak dapat 

dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena fluktuasi risiko ini 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar secara 

keseluruhan. Risiko sistematik diukur dengan slope dari garis karakteristik 

saham yang diperoleh dengan meregresikan return saham dengan return pasar 

(Jones, 1991; Brigham dan Gapenski, 1993; Levy, Deborah dan Wachowichz, 

1994). Dengan demikian, variabel risiko sistematik diukur dengan menggunakan 

rumus: 

 



67 
 

 
 

             

keterangan: 

Rit : return perusahaan i pada periode t 

α  : konstanta 

β  : beta sekuritas ke-1 yang diperbolehkan dari teknik regresi 

Rmt : return pasar pada periode t 

e  : kesalahan residu 

    
           

     
 

keterangan: 

Rit : return saham perusahaan  

Pit : harga penutupan saham i pada hari ke t 

Pit-1 : harga penutupan saham i paada hari ke t-1 

    
               

       
 

keterangan: 

Rmt : return pasar harian  

IHSGt : indeks harga saham gabungan pada hari t 

IHSGt-1 : indeks harga saham gabungan pada hari t-1 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1. Screening Data 

 Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang dilakukan adalah 

screening terhadap data yang akan diolah. Langkah awal ini ditujukan untuk 
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menjamin terpenuhinya asumsi multivariate normality, asumsi bahwa setiap 

variabel dan semua kombinasi linear dari variabel berdistribus normal. Screening 

data dilakukan dengan transformasi data dan uji outlier. Transformasi data dan uji 

outlier ini bertujuan untuk mengubah distribusi data tidak normal menjadi normal 

sehingga terpenuhinya asumsi multivariate normality (Ghozali, 2009:29). 

 

3.5.2. Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif digunakan untuk memberi gambaran atau deskripsi dari 

suatu data yang dapat dilihat berdasarkan mean, median minimum, maximum, 

standard deviation, sum, range, kurtosis dan skewnes (kemencengan distribusi) 

(Ghozali, 2009:19). Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain mean, median minimum, maximum, dan standard deviation. Selain itu dalam 

analisis deskriptif juga disajikan tabel deskripsi tiap variabel penelitian. 

 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda, 

harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Dalam pengujian persamaan 

regresi terdapat beberapa asumsi-asumsi dasar yang harus terpenuhi. Asumsi-

asumsi tersebut terdiri dari uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji 

autokorelasi, dan uji normalitas. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, 

variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 
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2009:160). Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai 

residu mengikuti distribusi norma. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua uji untuk mendeteksi 

apakah residu berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik 

dan uji statistik. 

a. Analisis Statistik 

Uji normalitas dengan analisis statistik dilakukan dengan uji statistik 

non prametrik Kormogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dapat dilakukann dengan 

membuat hipotesis (Ghozali, 2009:164): 

H0 : data residu berdistribusi normal 

Ha : data residu tidak berdistribusi normal 

Pengambilan keputusan: 

H0 ditolak : apabila (sig)-t<0,05 

H0 diterima : apabila (sig)-t>0,05 

b. Analisis Grafik 

Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati 

distribusi normal. Namun, cara ini kurang valid jika digunakan untuk jumlah 

sampel kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal 

probability plot, yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan ploting 

data residu akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika distribusi 
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data residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2009:160-161). 

 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik harus terbebas dari korelasi antarvariabel bebas (Ghozali, 2009:105). Ada 

tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance 

inflation faktor (VIF). Tolerance mengukur varibilitas variabel independen yang 

terpilih, yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cut off yang umumnya 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance <0,10 

atau sama dengan nilai VIF>10 (Ghozali, 2009:108). 

Metode untuk menguji adanya multikolinearitas dalam persamaan regresi 

dilakukan dengan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antara 

variabel independen dengan menggunakan tolerance value dan varians inflation 

factor (VIF). Jika tolerance value <0,10 maka terdapat multikolinearitas. Selain 

itu, apabila VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Apabila 

terdapat multikolinearitas dalam proses regresi maka untuk mengatasinya ada 

beberapa cara, yaitu: 

1. melakukan transformasi log (log transformation), 

2. melakukan transformasi variabel dalam bentuk first difference, 



71 
 

 
 

3. melakukan transformasi satu atau lebih variabel bebas yang mempunyai 

korelasi yang tinggi dari model regresi. 

 

3) Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Cara mendeteksi heterokedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, yaitu 

dengan meregresi variabel bebas terhadap absolut residual. Jika semua variabel 

bebas memiliki probabilitas signifikansi di atas kepercayaan 5% (0,05) maka 

dapat disimpulkan tidak ada heterokedastisitas. Sebaliknya, jika ada variabel 

bebas yang memiliki probabilitas signifikansi di bawah 5% (0,05) maka terdapat 

heterokedastisitas (Ghozali, 2009:142). 

Uji heterokedastisitas juga dilakukan dengan melihat grafik plot antara 

prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scater plot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola-pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik yang melebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2009:139). 

 

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
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kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2009:110). Untuk mendeteksi 

ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat uji Durbin 

Watson (DW). Uji Durbin Watson dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat 

nilai taksiran faktor gangguan yang berurutan. Uji ini mensyaratkan adanya 

intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara 

variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0: tidak ada korelasi (r=0) 

Ha : ada autokorelasi (r≠0)  

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada tabel 

pengambilan keputusan uji autokorelasi sebagai berikut (Ghozali, 2009:111): 

Tabel 3.1 

Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 
Tolak 0<d<dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 
No desicision dl≤d≤du 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 
Tolak 4-dl<d<4 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 
No desicision 4-du≤d≤4-dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 
Tidak tolak du<d<4-du 

 

3.5.4. Uji Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda dan analisis jalur (path analysis) dengan alat bantu statistical 

packages for social science (SPSS). 
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1) Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi dan mengestimasi 

rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan variabel 

independen yang diketahui. Selain itu, analisis regresi digunakan juga untuk 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan 

arah hubungan antara variabel dependen terhadap variabel independen. Adapun 

model regresi yang diuji sebagai  berikut: 

(1) SM = α + βPB + ε 

(2) RS = α + βPB + ε 

(3) KRL = α + β1PB + β2SM + β3RS + ε 

keterangan: 

KRL = koefisien respon laba (earnings response coefficient) 

α = konstanta 

β1-β3 = koefisien regresi 

PB = peluang bertumbuh 

SM = struktur modal 

RS = risiko sistematik 

ε = error 

 

2) Uji Sobel (Uji Pengaruh Mediasi) 

Pengujian hipotesis mediasi dilakukan dengan menggunakan analisis jalur 

(path analysis). Path analysis dugunakan untuk melakukan pengujian mediasi dari 

variabel intervening. Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan 
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sebab-akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk 

melihat hubungan kausalitas antarvariabel. Hubungan kausalitas antarvariabel 

sudah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teori. Analisis jalur 

menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih varibel dan tidak dapat 

digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner. 

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang 

dikembangkan oleh Sobel (1982) dalam Ghozali (2009:248) dan dikenal dengan 

Uji Sobel (Sobel Test). Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan 

pengaruh tidak langsung variabel independen (X) kepada variabel dependen (Y) 

melalui variabel intervening (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M 

dihitung dengan cara mengalikan jalur X→M (a) dengan jalur M→Y (b) atau ab. 

Jadi koefisien ab=(c–c‟), dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa 

mengontrol M, sedangkan c‟ adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah 

mengontrol M. Standar error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya 

standar error tidak langsung (indirect effect) Sab dihitung dengan rumus berikut 

ini : 

Sab  √                   

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu 

menghitung nilai t hitung dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut: 

    
  

   
 

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel dan jika nilai t hitung 

lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh 

mediasi (Ghozali, 2009:255). Terdapat dua jenis pengaruh mediasi yakni mediasi 
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penuh (full mediation) dan mediasi sebagian (partial mediation), dimana full 

mediation ini menunjukkan bahwa variabel independen sepenuhnya dimediasi 

oleh mediator karena tidak ada pengaruh langsung dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. Sementara partial mediation menunjukkan bahwa 

disamping memiliki pengaruh tidak langsung melalui mediator, variabel 

independen juga mempunyai pengaruh langsung yang signifikan pada variabel 

dependen. 

 

3) Uji Signifikan Parameter Individu (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2009:98). Uji t dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 

(α=5%). Kesimpulan yang diambil dalam uji t ini adalah dengan melihat 

signifikansi (α) dengan ketentuan: 

a) α > 5% : hipotesis diterima (signifikan). Hal  ini menujukan secara parsial 

variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen, 

b) α < 5% : hipotesis ditolak (tidak signifikan). Hal  ini menujukan secara 

parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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4) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen (Ghozali, 2009:97). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Tabel 4.1 Perolehan Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 
37 

2 Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak 

terdaftar secara konsisten selama periode pengamatan 
(2) 

3 Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang laporan 

keuanganya tidak lengkap 
(1) 

4 Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang mengalami 

kerugian 
(7) 

5 Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak 

memiliki data saham harian dan IHSG harian 
(0) 

6 Jumlah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 

terpilih sebagai sampel 
27 

7 Jumlah sampel selama tiga tahun 81 

8 Jumlah sampel outliers (5) 

9 Jumlah sampel yang diolah 76 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), 

diketahui bahwa perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tercatat pada 

tahun 2012 hingga 2014 berjumlah 37 perusahaan. Berdasarkan kriteria, sebanyak 

2 perusahaan harus dikeluarkan dari sampel karena tidak terdaftar secara 

konsisten di BEI. Sejumlah perusahaan yang juga dikeluarkan dari sampel karena 

tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap berjumlah 1 perusahaan. 

Perusahaan yang mengalami kerugian dan harus dikeluarkan dari sampel 

berjumlah 7 perusahaan. Dan sampel yang tidak diolah karena outliers berjumlah 
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5 sampel. Sampel penelitian selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 1, 

sedangkan daftar perolehan sampel penelitian dapat dilihat dalam tabel 4.1. 

 

4.1.2 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah rata-rata, maksimum, 

minimum dan standar deviasi. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan 

untuk menggambarkan variabel koefisien respon laba, peluang bertumbuh, 

struktur modal dan risiko sistematik. 

 

A. Koefisien Respon Laba 

Koefisien respon laba didefinisikan sebagai kepekaan dari earnings 

terhadap return yang tercermin dari rendahnya slop koefisien model regresi laba 

(Kothari dan Zimmerman, 1995). Sedangkan menurut Scott (200), koefisien 

respon laba mengukur seberapa besar return saham dalam merespon komponen 

kejutan dari laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Atau secara sederhana 

koefisien respon laba diartikan sebagai reaksi pasar terhadap laba yang 

diumumkan perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif dari variabel koefisien 

respon laba dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2  

Statistik Deskriptif Koefisien Respon Laba 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KRL 81 -6.33 2.49 .0065 .92904 

Valid N (listwise) 81     

Sumber: keluaran SPSS, 2015 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah unit analisis dalam penelitian (n) 

adalah sebanyak 81 sampel. Nilai terendah (minimum) dari variabel koefisien 

respon laba sebesar -6,33, yang berasal dari koefisien respon laba PT. Tempo 

Scan Pasific Tbk. Sedangkan koefisien respon laba tertinggi (maximum) berasal 

dari PT. Kedawung Setia Industri Tbk, yaitu sebesar 2,49. Nilai rata-rata variabel 

koefisien respon laba adalah sebesar 0,0065, lebih kecil dari standar deviasi 

sebesar 0,92904. Hasil tersebut menunjukkan variabilitas data yang tinggi untuk 

variabel koefisien respon laba pada perusahaan sampel, atau dapat dikatakan 

memiliki simpangan yang besar setiap unit data terhadap rata-rata hitung. Adanya 

simpangan yang besar menunjukkan persebaran data yang kurang baik pada 

variabel koefisien respon laba.  

 

B. Peluang Bertumbuh 

Peluang bertumbuh merupakan variabel yang menjelaskan prospek 

perusahaan di masa mendatang. Penilaian pasar terhadap prospektif kemajuan 

perusahaan nampak dari tumbuh tidaknya sebuah perusahaan. Peluang bertumbuh 

dapat diukur dengan market to book value ratio (MBV), di mana peningkatan 

MBV masa lalu akan menggambarkan profitabilitas dan pertumbuhaan di masa 

mendatang. Hasil olah data dengan menggunakan SPSS menunjukkan nilai 

statistik deskriptif sebagai berikut: 
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Tabel 4.3  

Statistik Deskriptif Peluang Berumbuh 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PB 81 .26 65.78 7.0027 12.27299 

Valid N (listwise) 81     

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah unit analisis dalam penelitian (n) 

adalah sebanyak 81 sampel. Nilai terendah (minimim) dari variabel peluang 

bertumbuh sebesar 0,26, yang berasal dari peluang bertumbuh PT. Taisho 

Pharmaceutical Indonesia Tbk. Sedangkan peluang bertumbuh tertinggi 

(maximum) berasal dari PT. Unilever Indonesia Tbk, yaitu sebesar 65.78. Nilai 

rata-rata variabel peluang bertumbuh adalah sebesar 7,0027, lebih kecil dari 

standar deviasi sebesar 12,27299. Hasil tersebut menunjukkan variabilitas data 

yang tinggi untuk variabel peluang bertumbuh pada perusahaan sampel, atau 

dapat dikatakan memiliki simpangan yang besar setiap unit data terhadap rata-rata 

hitung. Adanya simpangan yang besar menunjukkan persebaran data yang kurang 

baik pada variabel peluang bertumbuh.  

 

C. Struktur Modal 

Menurut Weston dan Capeland (1997), stuktur modal didefinisikan 

sebagai pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham 

preferen dan modal pemegang saham. Definisi serupa dikemukakan oleh Horne 

dan Wachowics (2007), yang mendefinisikan struktur modal sebagai bauran 

pendanaan jangka panjang. Struktur modal dalam penelitian ini diukur dengan 
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cara membandingkan total hutang jangka dengan total ekuitas yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang 

perusahaan (Hanifah, 2013). Hasil analisis statistik deskriptif variabel struktur 

modal dengan program SPSS dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:  

Tabel 4.4  

Statistik Deskriptif Struktur Modal 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SM 81 .02 1.08 .1986 .22194 

Valid N (listwise) 81     

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah unit analisis dalam penelitian (n) 

adalah sebanyak 81 sampel. Nilai terendah (minimim) dari variabel struktur modal 

sebesar 0,02, yang berasal dari struktur modal PT. Kalbe Farma Tbk. Sedangkan 

struktur modal tertinggi (maximum) berasal dari PT. Mayora Indah Tbk, yaitu 

sebesar 1,08. Nilai rata-rata variabel struktur modal adalah sebesar 0,1986, lebih 

kecil dari standar deviasi sebesar 0,22194. Hasil tersebut menunjukkan 

variabilitas data yang rendah untuk variabel struktur modal pada perusahaan 

sampel, atau dapat dikatakan memiliki simpangan yang kecil setiap unit data 

terhadap rata-rata hitung. Adanya simpangan yang kecil menunjukkan persebaran 

data yang baik pada variabel struktur modal.   

 

D. Risiko Sistematik 

Risiko sistematik adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasi dengan 

membentuk portofolio. Risiko sistematis ini terjadi karena kejadian-kejadian di 
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luar kegiatan perusahaan, seperti inflasi, resesi dan lain sebagainya. Risiko 

sistematik berpengaruh secara umum pada seluruh saham dimana pengaruhnya 

besar maupun kecil (Levy, Deborah dan Wachowichz, 1994). Berdasarkan olah 

data menggunakan SPSS, didapati nilai n, nilai minimum, nilai maksimul, nilai 

mean, dan nilai deviasi sebagai berikut: 

Tabel 4.5  

Statistik Deskriptif Risiko Sistematik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

RS 81 -5.74 8.20 -.0218 2.88787 

Valid N (listwise) 81     

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah unit analisis dalam penelitian (n) 

adalah sebanyak 81 sampel. Nilai terendah (minimim) dari variabel risiko 

sistematik sebesar -5,74, yang berasal dari risiko sistematik PT. Siantar Top Tbk. 

Sedangkan risiko sistematik tertinggi (maximum) berasal dari PT. Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Co Tbk, yaitu sebesar 8,20. Nilai rata-rata variabel risiko 

sistematik adalah sebesar -0.0218, lebih kecil dari standar deviasi sebesar 

2,88787. Hasil tersebut menunjukkan variabilitas data yang tinggi untuk variabel 

risiko sistematik pada perusahaan sampel, atau dapat dikatakan memiliki 

simpangan yang besar setiap unit data terhadap rata-rata hitung. Adanya 

simpangan yang besar menunjukkan persebaran data yang kurang baik pada risiko 

sistematik.  
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4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Asumsi Klasik setelah Transformasi Data 

Uji asumsi klasik terdiri dari rangkaian kualitas data uji, yaitu uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik terhadap tiga model regresi, diketahui bahwa 

pada model 1 dan model 2 terdapat permasalahan normalitas. Uji asumsi klasik 

sebelum transformasi data dapat dilihat pada lampiran xxx. Untuk mengatasi 

permasalahan asumsi klasik, maka perlu dilakukan transformasi data pada 

variabel independen dan variabel dependen. Variabel peluang bertumbuh dan 

struktur modal ditransformasi menggunakan log10(x), sedangkan risiko sistematik 

dan koefisien respon laba ditransformasi menggunakan log10(k-x). Setelah 

melakukan transformasi data, langkah berikutnya adalah mendeteksi adanya data 

outlier. Dikatakan outlier jika memili skor ≥3. 

Dalam uji asumsi klasik, ada tiga model regresi yang diuji, yaitu: 

(1) SM = α + βPB + ε, 

(2) RS = α + βPB + ε, 

(3) KRL = α + β1PB + β2SM + β3RS + ε. 

keterangan: 

KRL = koefisien respon laba (earnings response coefficient) 

α = konstanta 

β1-β3 = koefisien regresi 

PB = peluang bertumbuh 

SM = struktur modal 
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RS = risiko sistematik 

ε = error 

 

1) Uji Asumsi Klasik Model 1 setelah Transformasi Data 

a) Uji Normalitas  

Uji normalitas model 1 dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-

parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Dikatakan residual tidak 

berdistribusi normal jika tingkat signifikansi nilai Kolmogorov-Smirnov pada 

0,05. Sedangkan residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai Kolmogorov-

Smirnov signifikan diatas 0,05. Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov pada uji 

normalitas adalah sebesar 0,970, signifikan pada 0,303. Dari uji normalitas 

tersebut dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal atau tidak 

terdapat masalah normalitas. Hasil uji normalitas menggunakan uji statistik non-

parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.18. 

Tabel 4.6  

Uji Normalitas Model 1 setelah Transformasi Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 76 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.00352569 

Most Extreme Differences 

Absolute .111 

Positive .111 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .971 

Asymp. Sig. (2-tailed) .303 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Uji normalitas juga dilakukan dengan melihat normal probability plot  

seperti yang terlihat dalam gambar 4.7. Analisis menggunakan plot 
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membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Berdasarkan normal plot di atas terlihat titik-titik teratur mengikuti garis 

diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menyalahi 

asumsi normalitas. 

 
Gambar 4.1: Uji Normalitas Data dengan Probability Plot 

Model 1 Setelah Transformasi Data 
Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

b) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas memiliki nilai 

tolerance ≥ 0,10 dan angka VIF ≤ 10. Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa 

variabel independen memiliki nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas.  
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Tabel 4.7  

Uji Multikolinearitas Model 1 setelah Transformasi Data 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Zscore(LOGPB) 1.000 1.000 

Dependent Variable: Zscore(LOGSM) 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

c) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas model 1 dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser 

menguji adanya heteroskedastisitas dengan melihat signifikansi secara statistik 

dalam persamaan regresi. Jika terdapat variabel independen signifikan pada taraf 

0,05, maka dapat dikatakan terdapat heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 4.20, 

peluang bertumbuh signifikan diatas taraf 0,05, artinya tidak ada 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

Tabel 4.8  

Uji Heteroskedastisitas Model 1 setelah Transformasi Data 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .844 .062  13.648 .000 

Zscore(LOGPB) -.018 .062 -.034 -.294 .769 

Dependent Variable: ABSRES 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Uji lain yang dilakukan untuk memperkuat uji Glejser adalah dengan 

menggunakan uji grafik plot. Uji ini mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Jika tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan 

gambar 4.8 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar luas di atas dan di 
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bawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola yang jelas. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas. 

 
Gambar 4.2: Uji Heteroskedastisitas dengan Scatter Plots 

Model 1 Setelah Transformasi Data 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

d) Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual 

pada periode t-1 (sebelumnya). Berdasarkan tabel 4.21, nilai Durbin Watson (dw) 

sebesar 1,426 lebih kecil dari nilai batas bawah (dl) 1,613 dan lebih dari 0, maka 

dapat dsimpulkan bahwa ada autokorelasi positif. 

Tabel 4.9  

Uji Autokorelasi Model 1 setelah Transformasi Data 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .021a .000 -.013 1.01028351 1.426 

a. Predictors: (Constant), Zscore(LOGPB) 

b. Dependent Variable: Zscore(LOGSM) 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 
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2) Uji Asumsi Klasik Model 1.1 setelah Transformasi Data 

a) Uji Normalitas 

Model 1.1 dibuat untuk mengobati masalah autokorelasi positif pada 

model 1. Pengobatan dilakukan dengan membuat model regresi baru, yaitu 

LOGSM2 = α + βLOGPB2 + ε. Untuk memastikan model regresi terbebas dari 

masalah asumsi klasik, maka dilakukan uji kualitas data kembali yang terdiri dari 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

Uji normalitas model 1.1 dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-

parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Dikatakan residual tidak 

berdistribusi normal jika tingkat signifikansi nilai Kolmogorov-Smirnov pada 

0,05. Sedangkan residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai Kolmogorov-

Smirnov signifikan diatas 0,05. Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov pada uji 

normalitas adalah sebesar 0,549, signifikan pada 0,924. Dari uji normalitas 

tersebut dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal atau tidak 

terdapat masalah normalitas. Hasil uji normalitas menggunakan uji statistik non-

parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.22. 

Tabel 4.10  

Uji Normalitas Model 1.1 setelah Transformasi Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 75 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .96734825 

Most Extreme Differences 

Absolute .063 

Positive .063 

Negative -.035 

Kolmogorov-Smirnov Z .549 

Asymp. Sig. (2-tailed) .924 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 
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Uji normalitas juga dilakukan dengan melihat normal probability plot  

seperti yang terlihat dalam gambar 4.9. Analisis menggunakan plot 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Berdasarkan normal plot di atas terlihat titik-titik teratur mengikuti garis 

diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menyalahi 

asumsi normalitas. 

 
Gambar 4.3: Uji Normalitas Data dengan Probability Plot 

Model 1.1 Setelah Transformasi Data 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

b) Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas memiliki nilai 

tolerance ≥ 0,10 dan angka VIF ≤ 10. Berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat bahwa 
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variabel independen memiliki nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas.  

Tabel 4.11  

Uji Multikolinearitas Model 1.1 setelah Transformasi Data 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 LOGPB2 1.000 1.000 

Dependent Variable: LOGSM2 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

c) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas model 1.1 dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser 

menguji adanya heteroskedastisitas dengan melihat signifikansi secara statistik 

dalam persamaan regresi. Jika terdapat variabel independen signifikan pada taraf 

0,05, maka dapat dikatakan terdapat heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 4.24, 

peluang bertumbuh signifikan diatas taraf 0,05, artinya tidak ada 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

Tabel 4.12  

Uji Heteroskedastisitas Model 1.1 setelah Transformasi Data 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -.026 .113  -.227 .821 

LOGPB2 -.003 .104 -.003 -.027 .979 

Dependent Variable: LOGSM2 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Uji lain yang dilakukan untuk memperkuat uji Glejser adalah dengan 

menggunakan uji grafik plot. Uji ini mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Jika tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 
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sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan 

gambar 4.10 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar luas di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola yang jelas. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas. 

 
Gambar 4.4: Uji Heteroskedastisitas dengan Scatter Plots 

Model 1.1 Setelah Transformasi Data 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

d) Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual 

pada periode t-1 (sebelumnya). Berdasarkan tabel 4.25, nilai Durbin Watson (dw) 

sebesar 2,061 lebih besar dari nilai batas atas (du) 1,663 dan kurang dari 4-1,663 

(4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif. 

Tabel 4.13  

Uji Autokorelasi Model 1.1 setelah Transformasi Data 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .003a .000 -.014 .97395 2.061 

a. Predictors: (Constant), LOGPB2 

b. Dependent Variable: LOGSM2 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 
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3) Uji Asumsi Klasik Model 2 setelah Transformasi Data 

a) Uji Normalitas  

Uji normalitas model 2 dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-

parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Dikatakan residual tidak 

berdistribusi normal jika tingkat signifikansi nilai Kolmogorov-Smirnov pada 

0,05. Sedangkan residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai Kolmogorov-

Smirnov signifikan diatas 0,05. Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov pada uji 

normalitas adalah sebesar 0,943, signifikan pada 0,337. Dari uji normalitas 

tersebut dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal atau tidak 

terdapat masalah normalitas. Hasil uji normalitas menggunakan uji statistik non-

parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.26. 

Tabel 4.14  

Uji Normalitas Model 2  setelah Transformasi Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 76 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .93853276 

Most Extreme Differences 

Absolute .108 

Positive .068 

Negative -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z .943 

Asymp. Sig. (2-tailed) .337 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Uji normalitas juga dilakukan dengan melihat normal probability plot  

seperti yang terlihat dalam gambar 4.11. Analisis menggunakan plot 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting akan dibandingkan dengan 
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garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Berdasarkan normal plot di atas terlihat titik-titik teratur mengikuti garis 

diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menyalahi 

asumsi normalitas. 

 
Gambar 4.5: Uji Normalitas Data dengan Probability Plot 

Model 2 Setelah Transformasi Data 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

b) Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas memiliki nilai 

tolerance ≥ 0,10 dan angka VIF ≤ 10. Berdasarkan tabel 4.27 dapat dilihat bahwa 

variabel independen memiliki nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas.  
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Tabel 4.15  

Uji Multikolinearitas Model 2  setelah Transformasi Data 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Zscore(LOGPB) 1.000 1.000 

Dependent Variable: Zscore(LOGRS) 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

c) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas model 2 dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser 

menguji adanya heteroskedastisitas dengan melihat signifikansi secara statistik 

dalam persamaan regresi. Jika terdapat variabel independen signifikan pada taraf 

0,05, maka dapat dikatakan terdapat heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 4.28, 

peluang bertumbuh signifikan diatas taraf 0,05, artinya tidak ada 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

Tabel 4.16  

Uji Heteroskedastisitas Model 2  setelah Transformasi Data 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .703 .070  10.059 .000 

Zscore(LOGPB) .092 .071 .150 1.302 .197 

Dependent Variable: ABSRES 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Uji lain yang dilakukan untuk memperkuat uji Glejser adalah dengan 

menggunakan uji grafik plot. Uji ini mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Jika tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan 

gambar 4.12 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar luas di atas dan di 
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bawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola yang jelas. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas. 

 
Gambar 4.6: Uji Heteroskedastisitas dengan Scatter Plots 

Model 2 Setelah Transformasi Data 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

d) Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual 

pada periode t-1 (sebelumnya). Berdasarkan tabel 4.29, nilai Durbin Watson (dw) 

sebesar 1,865 lebih besar dari nilai batas atas (du) 1,663 dan kurang dari 4-1,663 

(4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif. 

Tabel 4.17 

Uji Autokorelasi Model 2  setelah Transformasi Data 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .174a .030 .017 .94485291 1.865 

a. Predictors: (Constant), Zscore(LOGPB) 

b. Dependent Variable: Zscore(LOGRS) 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 
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4) Uji Asumsi Klasik Model 3 setelah Transformasi Data 

a) Uji Normalitas  

Uji normalitas model 3 dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-

parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Dikatakan residual tidak 

berdistribusi normal jika tingkat signifikansi nilai Kolmogorov-Smirnov pada 

0,05. Sedangkan residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai Kolmogorov-

Smirnov signifikan diatas 0,05. Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov pada uji 

normalitas adalah sebesar 1,103, signifikan pada 0,175. Dari uji normalitas 

tersebut dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal atau tidak 

terdapat masalah normalitas. Hasil uji normalitas menggunakan uji statistik non-

parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.30. 

Tabel 4.18 

Uji Normalitas Model 3  setelah Transformasi Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 76 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .46975408 

Most Extreme Differences 

Absolute .127 

Positive .115 

Negative -.127 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.103 

Asymp. Sig. (2-tailed) .175 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Uji normalitas juga dilakukan dengan melihat normal probability plot  

seperti yang terlihat dalam gambar 4.13. Analisis menggunakan plot 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting akan dibandingkan dengan 
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garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Berdasarkan normal plot di atas terlihat titik-titik teratur mengikuti garis 

diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menyalahi 

asumsi normalitas. 

 
Gambar 4.7: Uji Normalitas Data dengan Probability Plot 

Model 3 Setelah Transformasi Data 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

b) Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas memiliki nilai 

tolerance ≥ 0,10 dan angka VIF ≤ 10. Berdasarkan tabel 4.31 dapat dilihat bahwa 

semua variabel independen memiliki nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat 

multikolinearitas.  

  



98 
 

 
 

Tabel 4.19  

Uji Multikolinearitas Model 3  setelah Transformasi Data 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Zscore(LOGPB) .969 1.032 

Zscore(LOGSM) .999 1.001 

Zscore(LOGRS) .970 1.031 

Dependent Variable: Zscore(LOGKRL) 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas model 3 dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser 

menguji adanya heteroskedastisitas dengan melihat signifikansi secara statistik 

dalam persamaan regresi. Jika terdapat variabel independen signifikan pada taraf 

0,05, maka dapat dikatakan terdapat heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 4.32, 

semua variabel independen signifikan diatas taraf 0,05, artinya tidak ada 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

Tabel 4.20  

Uji Heteroskedastisitas Model 3  setelah Transformasi Data 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .306 .041  7.459 .000 

Zscore(LOGPB) .024 .042 .067 .566 .573 

Zscore(LOGSM) -.036 .041 -.101 -.867 .389 

Zscore(LOGRS) .019 .044 .052 .436 .664 

Dependent Variable: ABSRES 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Uji lain yang dilakukan untuk memperkuat uji Glejser adalah dengan 

menggunakan uji grafik plot. Uji ini mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Jika tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 
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sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan 

gambar 4.14 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar luas di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola yang jelas. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas. 

 
Gambar 4.8: Uji Heteroskedastisitas dengan Scatter Plots 

Model 3 Setelah Transformasi Data 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

d) Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual 

pada periode t-1 (sebelumnya). Berdasarkan tabel 4.33, nilai Durbin Watson (dw) 

sebesar 1,889 lebih besar dari nilai batas atas (du) 1,710 dan kurang dari 4-1,710 

(4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif. 
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Tabel 4.21  

Uji Autokorelasi Model 3  setelah Transformasi Data 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .369a .136 .100 .47944075 1.889 

a. Predictors: (Constant), Zscore(LOGRS), Zscore(LOGSM), Zscore(LOGPB) 

b. Dependent Variable: Zscore(LOGKRL) 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

C. Uji Hipotesis 

1) Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi 

yang diuji ada tiga model, yaitu: (1) SM = α + βPB + ε, (2) RS = α + βPB + ε, dan 

(3) KRL = α + β1PB + β2SM + β3RS + ε. Berdasarkan analisis regresi dengan 

menggunakan program SPSS diperoleh hasil seperti dalam tabel 4.34, tabel 4.35, 

dan tabel 4.36 sehingga dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:   

(1) SM = -0,026 - 0,003PB + ε, 

(2) RS = 0,050 – 0,166PB + ε, 

(3) KRL = 0,058 + 0,031PB + 0,121SM + 0,150RS + ε. 

keterangan: 

KRL = koefisien respon laba (earnings response coefficient) 

α = konstanta 

β1-β3 = koefisien regresi 

PB = peluang bertumbuh 

SM = struktur modal 

RS = risiko sistematik 
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Tabel 4.22 

Hasil Regresi Linear Berganda Model 1.1 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -.026 .113  -.227 .821 

LOGPB2 -.003 .104 -.003 -.027 .979 

Dependent Variable: LOGSM2 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Tabel 4.23 

Hasil Regresi Linear Berganda Model 2 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .050 .108  .462 .646 

Zscore(LOGPB) -.166 .110 -.174 -1.519 .133 

Dependent Variable: Zscore(LOGRS) 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Tabel 4.24 

Hasil Regresi Linear Berganda Model 3 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .058 .055  1.054 .296 

Zscore(LOGPB) .031 .056 .061 .548 .585 

Zscore(LOGSM) .121 .055 .240 2.188 .032 

Zscore(LOGRS) .150 .059 .283 2.547 .013 

Dependent Variable: Zscore(LOGKRL) 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 
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Gambar 4.9 

Pengaruh Langsung  

2) Uji Sobel (Sobel Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   √           

   √                  
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a) Pengaruh Langsung 

1. Pengaruh langsung peluang bertumbuh terhadap struktur modal adalah 

sebesar -0,003 

2. Pengaruh langsung peluang bertumbuh terhadap risiko sistematik adalah 

sebesar -0,116 

3. Pengaruh langsung peluang bertumbuh terhadap koefisien respon laba 

adalah sebesar 0,031 

4. Pengaruh langsung struktur modal terhadap koefisien respon laba adalah 

sebesar 0,121 
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5. Pengaruh langsung risiko sistematik terhadap koefisien respon laba adalah 

sebesar 0,150 

 

b) Pengaruh Tidak Langsung 

1. Pengaruh tidak langsung peluang bertumbuh terhadap koefisien respon 

laba melalui struktur modal sebesar -0,003 x 0,121 = -0,00036 

2. Pengaruh tidak langsung peluang bertumbuh terhadap koefisien respon 

laba melalui risiko sistematik sebesar -0,116 x 0,150 = -0,0174 

 

c) Total Pengaruh 

1. Total pengaruh peluang bertumbuh terhadap koefisien respon laba melalui 

struktur modal sebesar 0,031 + (-0,003 x 0,121) = 0,0306037 

2. Total pengaruh peluang bertumbuh terhadap koefisien respon laba melalui 

risiko sistematik sebesar 0,031 + (-0,116 x 0,150) = 0,0136 

 

d) Uji Pengaruh Mediasi dengan Sobel Test 

Uji mediasi struktur modal 

SH1H4  √                         

      √                                                                

       
    

     
 

        

       
          

Berdasarkan uji sobel didapatkan t hitung sebesar -1,89474, lebih kecil 

dari t tabel 1,96 (signifikansi 5%). Dengan demikian struktur modal tidak dapat 

memediasi pengaruh peluang bertumbuh terhadap koefisien respon laba. 
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Uji mediasi risiko sistematik 

SH2H5  √                         

      √                                                               

       
    

     
 

       

       
          

Berdasarkan uji sobel didapatkan t hitung sebesar -79,0909, lebih kecil 

dari t tabel 1,96 (signifikansi 5%). Dengan demikian risiko sistematik tidak dapat 

memediasi pengaruh peluang bertumbuh terhadap koefisien respon laba. 

 

3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel 

independen dan variabel intervening secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Uji statistik t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yang 

diperoleh masing-masing variabel. Hasil pengujian menunjukan sebagai berikut. 

a) Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk menguji pengaruh peluang 

bertumbuh terhadap struktur modal. Pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dilihat dari arah tanda dan nilai 

signifikansinya. Nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa variabel 

independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

Hasil regresi pada tabel 4.34 menunjukkan nilai koefisien regresi 

(β) negatif sebesar -0,003. Hal ini berarti peluang bertumbuh memiliki 

pengaruh negatif terhadap struktur modal. Namun, hasil uji t menunjukkan 

tingkat signifikansi 0,979 lebih besar dari 0,05 (taraf signifikansi 5%), 
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dengan nilai t hitung sebesar -0,027. Hal ini menjelaskan bahwa peluang 

bertumbuh tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Dengan demikian, 

hipotesis pertama ditolak. 

b) Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk menguji pengaruh peluang 

bertumbuh terhadap risiko sistematik. Pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dilihat dari arah tanda dan nilai 

signifikansinya. Nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa variabel 

independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

Hasil regresi pada tabel 4.35 menunjukkan nilai koefisien regresi 

(β) positif sebesar -0.166. Hal ini berarti peluang bertumbuh memiliki 

pengaruh negatif terhadap risiko sistematik. Namun, hasil uji t 

menunjukkan tingkat signifikansi 0,133 lebih besar dari 0,05 (taraf 

signifikansi 5%), dengan nilai t hitung sebesar -1,519. Hal ini menjelaskan 

bahwa peluang bertumbuh tidak berpengaruh terhadap risiko sistematik. 

Dengan demikian, hipotesis kedua ditolak. 

c) Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk menguji pengaruh peluang 

bertumbuh terhadap koefisien respon laba. Pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dilihat dari arah tanda dan nilai 

signifikansinya. Nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa variabel 

independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Hasil regresi pada tabel 4.36 menunjukkan nilai koefisien regresi 

(β) positif sebesar 0,031. Hal ini berarti peluang bertumbuh memiliki 

pengaruh positif terhadap koefisien respon laba. Namun, hasil uji t 
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menunjukkan tingkat signifikansi 0,5858 lebih besar dari 0,05 (taraf 

signifikansi 5%), dengan nilai t hitung sebesar 0,548. Hal ini menjelaskan 

bahwa peluang bertumbuh tidak berpengaruh terhadap koefisien respon 

laba. Dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak. 

d) Pengujian hipotesis keempat bertujuan untuk menguji pengaruh struktur 

modal terhadap koefisien respon laba. Pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dilihat dari arah tanda dan nilai 

signifikansinya. Nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa variabel 

independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Hasil regresi pada tabel 4.36 menunjukkan nilai koefisien regresi 

(β) positif sebesar 0,121. Hal ini berarti struktur modal memiliki pengaruh 

positif terhadap koefisien respon laba. Hasil ini diperkuat oleh nilai t 

hitung sebesar 2,188 dengan tingkat signifikansi 0,032, lebih kecil dari 

0,05 (taraf signifikansi 5%). Hal ini menjelaskan bahwa struktur modal 

berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Dengan demikian, hipotesis 

keempat diterima. 

e) Pengujian hipotesis kelima bertujuan untuk menguji pengaruh risiko 

sistematik terhadap koefisien respon laba. Pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dilihat dari arah tanda dan nilai 

signifikansinya. Nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa variabel 

independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Hasil regresi pada tabel 4.36 menunjukkan nilai koefisien regresi 

(β) positif sebesar 0,150. Hal ini berarti risiko sistematik memiliki 
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pengaruh positif terhadap koefisien respon laba. Hasil ini diperkuat oleh 

nilai t hitung sebesar 2,547 dengan tingkat signifikansi 0,013, lebih kecil 

dari 0,05 (taraf signifikansi 5%). Hal ini menjelaskan bahwa risiko 

sistematik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap koefisien 

respon laba. Dengan demikian, hipotesis kelima diterima. 

f) Pengujian hipotesis keenam bertujuan untuk menguji pengaruh peluang 

bertumbuh terhadap koefisien respon laba melalui struktur modal. 

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel 

mediasi dapat diketahui dengan membandingkan t hitung dan t tabel. 

Dikatakan memiliki pengaruh mediasi jika t hitung lebih besar dari t tabel 

dengan tingkat signifikansi 0.05, yaitu sebesar 1.96.  

Hasil perhitungan menunjukkan t hitung sebesar -1,89474, lebih 

kecil dari t tabel sebesar 1,96 (signifikansi 5%). Hal ini menjelaskan 

bahwa struktur modal tidak dapat memediasi hubungan antara peluang 

bertumbuh terhadap koefisien respon laba. Dengan demikian maka 

hipotesis keenam ditolak. Perhitungan lengkap t hitung dapat dilihat pada 

uji Sobel (Sobel test). 

g) Pengujian hipotesis ketujuh bertujuan untuk menguji pengaruh peluang 

bertumbuh terhadap koefisien respon laba yang dimediasi risiko 

sistematik. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

melalui variabel mediasi dapat diketahui dengan membandingkan t hitung 

dan t tabel. Dikatakan memiliki pengaruh mediasi jika t hitung lebih besar 

dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0.05, yaitu sebesar 1.96.  



108 
 

 
 

Hasil perhitungan menunjukkan t hitung sebesar -79,0909, lebih 

kecil dari t tabel sebesar 1,96 (signifikansi 5%). Hal ini menjelaskan 

bahwa risiko sistematik tidak dapat memediasi hubungan antara peluang 

bertumbuh terhadap koefisien respon laba. Dengan demikian maka 

hipotesis ketujuh ditolak. Perhitungan lengkap t hitung dapat dilihat pada 

uji Sobel (Sobel test). 

 Tabel 4.25 

Hasil Pengujian 

No Hipotesis Hasil 

1 
H1: peluang bertumbuh berpengaruh negatif terhadap 

struktur modal 
ditolak 

2 
H2: peluang bertumbuh berpengaruh positif terhadap 

risiko sistematik 
ditolak 

3 
H3: peluang bertumbuh berpengaruh positif terhadap 

koefisien respon laba 
ditolak 

4 
H4: struktur modal berpengaruh positif terhadap koefisien 

respon laba 
diterima 

5 
H5: risiko sistematik berpengaruh negatif terhadap 

koefisien respon laba 
diterima 

6 
H6: struktur modal secara signifikan memediasi pengaruh 

peluang bertumbuh terhadap koefisien respon laba 
ditolak 

7 

H7: risiko sistematik secara signifikan memediasi 

pengaruh peluang bertumbuh terhadap koefisien respon 

laba 

ditolak 

 

4) Uji Koefisien Determinasi 

Besarnya koefisien determinasi (R
2
) juga dianalisis dalam uji regresi linear 

berganda. Uji koefisien determinasi dalam penelitan ini digunakan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika 

nilai adjusted R
2
 yang mendekati satu, maka kemampuan variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
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memprediksi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat 

dilihat pada tabel 4.37, tabel 4.38, dan tabel 4.39. 

Tabel 4.26  

Uji Koefisien Determinasi Model 1 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .003a .000 -.014 .97395 

Predictors: (Constant), Zscore(LOGPB) 
Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Nilai dari adjusted R-square pada tabel 4.37 adalah sebesar -0,014, yang 

berarti 0% variasi struktur modal tidak dapat dijelaskan oleh variasi dari peluang 

bertumbuh. Dengan demikian variasi struktur modal 100% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model penelitian. 

Tabel 4.27  

Uji Koefisien Determinasi Model 2 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .174a .030 .017 .94485291 

Predictors: (Constant), Zscore(LOGPB) 
Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Nilai dari adjusted R-square pada tabel 4.38 adalah sebesar 0,017, yang 

berarti 1,7% variasi risiko sistematik dapat dijelaskan oleh variasi dari peluang 

bertumbuh. Atau dengan kata lain, risiko sistematik 98,3% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model penelitian. 
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Tabel 4.28  

Uji Koefisien Determinasi Model 3 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .369a .136 .100 .47944075 

Predictors: (Constant), Zscore(LOGRS), Zscore(LOGSM), Zscore(LOGPB) 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

Nilai dari adjusted R-square pada tabel 4.39 adalah 0,100 yang berarti 

10% variasi koefisien respon laba dapat dijelaskan oleh variasi dari peluang 

bertumbuh. Sedangkan sisanya 90% dijelaskan oleh variabel lain di luar model 

penelitian. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Peluang Bertumbuh terhadap Struktur Modal 

Hipotesis satu (H1) dalam penelitian ini adalah peluang bertumbuh 

berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan diprediksi memiliki hubungan negatif terhadap struktur modal. 

Semakin tinggi peluang bertumbuh, semakin kecil hutang perusahaan. Sebaliknya, 

semakin rendah peluang bertumbuh maka semakin tinggi hutang perusahaan. 

Hipotesis ini didasarkan pada ketersediaan dana internal dalam jumlah besar yang 

dapat dimanfaatkan perusahaan bertumbuh untuk mendanai investasinya secara 

internal. Perusahaan menghidari untuk menarik dana dari luar dan berusaha 

mencari solusi yang tepat atas masalah yang terkait dengan hutang. Hipotesis satu 

(H1) sejalan dengan teori pecking order, yang menyatakan bahwa pilihan pertama 

dalam keputusan pendanaan adalah dengan menggunakan retained earning, baru 

kemudia menggunakan hutang dan ekuitas.  
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Hasil uji statistik t pada tabel 4.34 menunjukkan nilai t sebesar -0,027 

dengan tingkat signifikansi 0,979, lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (5%). 

Nilai koefisien regresi (β) menunjukkan nilai negatif sebesar -0,027. Hasil uji 

statistik t dan koefisien regresi menunjukkan bahwa peluang bertumbuh memiliki 

pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap struktur modal. Hasil uji 

statistik t dan koefisien regresi berbeda dengan hipotesis satu (H1). Dengan 

demikian hipotesis 1 (H1) ditolak. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Setiawan (2006), 

Seftianne dan Handayani (2011), dan Shah dan Khan (2007), yang menemukan 

bahwa peluang bertumbuh berkorelasi negatif terhadap struktur modal. Namun 

hasil ini sejalan dengan penelitian Liwang (2011), Ogbulu dan Emeni (2012), 

yang menemukan bahwa peluang bertumbuh tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa bertumbuh tidaknya sebuah 

perusahaan tidak menjadi dasar bagi manajemen dalam menentukan struktur 

modal. Setinggi atau serendah apapun pertumbuhan perusahaan tidak akan 

mempengaruhi besaran struktur modal. Hal ini dikarenakan manajemen 

perusahaan menilai penambahan atau pengurangan struktur modal pada saat 

perusahaan dalam kondisi bertumbuh atau tidak bertumbuh, struktur modal tidak 

berdampak pada peningkatan nilai perusahaan ataupun akan membebani 

perusahaan. Dengan kata lain, besar kecilnya struktur modal tidak berdampak 

pada kinerja perusahaan. 
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4.2.2 Pengaruh Peluang Bertumbuh terhadap Risiko Sistematik 

Hipotesis dua (H2) dalam penelitian ini adalah peluang bertumbuh 

berpengaruh positif terhadap risiko sistematik. Perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan diprediksi memiliki risiko sistematik yang tinggi. Hal ini didasarkan 

bahwa return dan risiko bersifat melekat satu sama lain. Ketika keuntungan yang 

diharapkan tinggi maka risiko yang harus ditanggung juga tinggi. Sebaliknya, jika 

keuntungan yang diharapkan rendah maka risiko yang harus ditanggung rendah. 

Menurus Husnan (1998), suatu investasi yang mempunyai risiko berarti investasi 

tersebut tidak akan memberikan keuntungan yang pasti. Dalam kondisi tersebut, 

perusahaan hanya akan mengharapkan perolehan keuntungan tertentu. Dengan 

demikian perusahaan dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. 

Hasil uji statistik t pada tabel 4.35 menunjukkan nilai t sebesar -1,519 

dengan tingkat signifikansi 0,133, lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (5%). 

Nilai koefisien regresi (β) menunjukkan nilai negatif sebesar -0.166. Hasil uji 

statistik t dan koefisien regresi menunjukkan bahwa peluang bertumbuh memiliki 

pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap risiko sistematik. Hasil uji 

statistik t dan koefisien regresi berbeda dengan hipotesis dua (H2). Dengan 

demikian hipotesis dua (H2) ditolak. 

Hasil yang menunjukkan peluang bertumbuh tidak berpengaruh terhadap 

risiko sistematik mengindikasikan bahwa tumbuh tidaknya sebuah perusahaan 

tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya risiko sistematik yang terdapat pada 

perusahaan. Hal ini dikarenakan risiko sistematik timbul akibat faktor-faktor di 

luar aktivitas perusahaan, seperti perang, inflasi, resesi, perubahan kurs, politik, 
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dan suku bunga yang tinggi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan adanya 

kecenderungan mempengaruhi semua saham secara luas dan selalu ada dalam 

setiap saham perusahaan (Levy, Deborah dan Wachowichz, 1994). 

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dari pertumbuhan tidak memiliki korelasi terhadap risiko sistematik. 

Return dan risiko sistematik tidak melekat satu sama lain. Artinya, tinggi 

rendahnya pertumbuhnya perusahaan tidak akan mempengaruhi besaran risiko 

sistematik sebuah perusahaan. Upaya memperkecil risiko sistematik melalui 

operasional perusahaan ataupun investasi pada proyek yang memiliki varian risiko 

tidak akan berpengaruh pada besar kecilnya risiko sistematik. Perusahaan juga 

tidak bisa memperkecil risiko sistematik melalui mendiversifikasi aktivitas atau 

investasi perusahaan karena risiko sistematik dipengaruhi faktor dari luar 

perusahaan. 

 

4.2.3 Pengaruh Peluang Bertumbuh terhadap Koefisien Respon Laba 

Hipotesis tiga (H3) dalam penelitian ini adalah peluang bertumbuh 

berpengaruh positif terhadap koefisien respon laba. Perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan diprediksi memiliki koefisien respon laba yang tinggi. Semakin 

tinggi pertumbuhan perusahaan, semakin tinggi koefisien respon laba. Investor 

dalam keputusan investasinya tidak hanya melihat dan menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba pada tahun tertentu. Investor lebih melihat 

apakah suatu perusahaan mampu menghasilkan laba yang berkelanjutan untuk 

tahun-tahun berikutnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih meyakinkan 
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dirinya dalam pengambilan keputusan agar tidak mengalami kerugian dalam 

investasi. Dengan demikian, investor akan merespon positif pertumbuhan 

perusahaan. 

Hasil uji statistik t pada tabel 4.36 menunjukkan nilai t sebesar 0,548 

dengan tingkat signifikansi 0,585, lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (5%). 

Nilai koefisien regresi (β) menunjukkan nilai positif sebesar 0,031. Hasil uji 

statistik t dan koefisien regresi menunjukkan bahwa peluang bertumbuh memiliki 

pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap koefisien respon laba. Hasil uji 

statistik t dan koefisien regresi berbeda dengan hipotesis tiga (H3). Dengan 

demikian hipotesis tiga (H3) ditolak. 

Menurut Sandi (2013) hubungan positif dan tidak signifikan antara 

pertumbuhan perusahaan dan koefisien respon laba terjadi karena motivasi 

investor dalam investasinya bukan untuk mendapatkan keuntungan jangka 

panjang melainkan untuk mendapatkan capital gain. Para investor menilai 

pertumbuhan perusahaan hanya akan menguntungkan dalam jangka waktu 

panjang, yang keuntungannya berupa yield dari investasi yang dilakukannya. 

Faktor lain yang menyebabkan tidak berpengaruhnya peluang bertumbuh terhadap 

koefisien respon laba adalah adanya asimetri informasi. Berdasarkan teori asimetri 

informasi, kurangnya informasi yang dipublikasikan perusahaan menyebabkan 

pelaku pasar menilai perusahaan bertumbuh dan perusahaan tidak bertumbuh pada 

“pool” penilaian yang sama. Kurangnya informasi yang dipublikasikan 

perusahaan terkait aktivitas perusahaan membuat pihak eksternal secara rata-rata 

memberi penilaian yang lebih rendah terhadap semua perusahaan.  
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Menurut Foster (1986) tidak berpengaruhnya peluang bertumbuh terhadap 

koefisien respon laba disebabkan tiga faktor. Pertama, ekspektasi pasar terhadap 

kandungan dan waktu dari pengumuman informasi perusahaan. Informasi yang 

dikeluarkan perusahaan dan waktu penerbitan informasi tidak cukup untuk 

menginterpretasikan laba yang diperoleh perusahaan. Kurangnya informasi yang 

diterima investor menjadi keterbatasan dalam merespon informasi laba yang 

diterbitkan perusahaan. Kedua, impikasi dari pengumuman laba terhadap 

distribusi return sekuritas di masa depan. Investor meragukan apakah 

pertumbuhan perusahaan menguntungkan bagi mereka atau tidak. Ketiga, 

kredibilitas sumber informasi. Terbatasnya informasi terkait perusahaan 

bersangkutan membuat investor menilai informasi laba pada laporan keuangan 

kurang kredibel, sehingga investor kurang merespon informasi laba tersebut. 

 

4.2.4 Pengaruh Struktur Modal terhadap Koefisien Respon Laba 

Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini adalah struktur modal berpengaruh 

positif terhadap koefisien respon laba. Kebijakan struktur modal melibatkan trade 

off antara risiko dan tingkat pengembalian. Penambahan hutang akan 

memperbesar risiko perusahaan tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat 

pengembalian yang diharapkan. Struktur modal yang optimal adalah struktur 

modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian. 

Sebelum manfaat hutang mencapai titik maksimum, setiap tambahan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan semakin meningkat dengan 

meningkatnya tingkat penggunaan hutang sampai pada titik optimal. Pada kondisi 
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tersebut secara potensial profitabilitas perusahaan akan terus meningkat. Dengan 

demikian, tingkat pengembalian (return) investor dari investasi juga akan 

meningkat. Pada kondisi tersebut, investor akan merespon positif penggunaan 

struktur modal. 

Hasil uji statistik t pada tabel 4.36 menunjukkan nilai t sebesar 2,188 

dengan tingkat signifikansi 0,032, lebih kecil dari 0,05 (taraf signifikansi 5%). 

Nilai koefisien regresi (β) menunjukkan nilai positif sebesar 0,121. Hasil uji 

statistik t dan koefisien regresi menunjukkan bahwa peluang bertumbuh memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap koefisien respon laba. Dengan demikian 

hipotesis 4 (H4) diterima. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin besar 

struktur modal maka koefisien respon laba juga semakin besar. Sebaliknya, 

semakin struktur modal sistematik maka semakin rendah koefisien respon laba. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setiati dan 

kusuma (2004), Harahap (2004), Arfan dan Antasari (2008), yang menemukan 

bahwa struktur modal berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Berpengaruh 

struktur modal terhadap koefisien respon laba menunjukkan sentimen positif 

investor pada perusahaan yang memiliki struktur modal. Investor menilai bahwa 

peningkatan laba yang diperoleh perusahaan berasal dari kontribusi struktur 

modal. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki struktur modal baik secara 

potensial dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Penggunaan struktur modal 

pada titik tertentu, yaitu pada struktur modal optimal akan meningkatnya 

profitabilitas perusahaan. Dengan demikian nilai perusahaan juga akan meningkat.  
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Investor berkeyakinan bahwa penggunaan struktur modal tidak hanya 

menguntungkan bagi perusahaan, namun juga bagi mereka. Dengan meningkatnya 

profitabilitas perusahaan, penggunaan hutang juga akan meningkatkan tingkat 

pengembalian (return) yang didapatkan investor dari investasinya. Keyakinan 

tersebut didasarkan pada nilai perusahaan yang akan semakin meningkat dengan 

meningkatnya tingkat penggunaan hutang sampai pada titik optimal. Sebelum 

manfaat hutang mencapai titik maksimum, setiap tambahan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Hasil tersebut sesuai dengan teori signalling, 

dengan adanya kecukupan informasi yang diterima investor, invesor dapat menilai 

apakah penggunaan struktur modal akan menguntungkan bagi mereka atau tidak. 

 

4.2.5 Pengaruh Risiko Sistematik terhadap Koefisien Respon Laba 

Hipotesis lima (H5) dalam penelitian ini adalah risiko sistematik 

berpengaruh positif terhadap koefisien respon laba. Perusahaan yang memiliki 

risiko sistematik tinggi diprediksi memiliki koefisien respon laba tinggi. 

Sebaliknya, perusahaan dengan risiko rendah memiliki koefisien respon laba 

rendah. Hal ini didasarkan pada keyakinan investor bahwa return dan risiko 

melekat satu sama lain. Apabila suatu sekuritas dalam pasar memiliki risiko yang 

tinggi, maka sekuritas tersebut juga memiliki return yang tinggi. Begitu pula 

sebaliknya, ketika suatu sekuritas memiliki risiko rendah, maka sekuritas tersebut 

memiliki return yang rendah pula. 

Hasil uji statistik t pada tabel 4.36 menunjukkan nilai t sebesar 2,547 

dengan tingkat signifikansi 0,013, lebih kecil dari 0,05 (taraf signifikansi 5%). 
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Nilai koefisien regresi (β) menunjukkan nilai positif sebesar 0,150. Hasil uji 

statistik t dan koefisien regresi menunjukkan bahwa risiko sistematik memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap koefisien respon laba. Dengan demikian 

hipotesis lima (H5) diterima. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin besar 

risiko sistematik maka koefisien respon laba semakin besar. Sebaliknya, semakin 

rendah risiko sistematik maka semakin rendah koefisien respon laba. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Palupi 

(2006), Mulyani dkk (2007), dan Susanto (2012), yang menemukan bahwa risiko 

sistematik berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Berdasarkan teori 

signalling, dengan banyaknya informasi yang diterima pelaku pasar, pelaku pasar 

dapat menentukan apakah laba dan komponen laba yang dihasilkan perusahaan 

menguntungkan bagi mereka atau tidak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

investor menilai risiko dan keuntungan melekat satu sama lain. Berdasarkan 

berbagai informasi yang diperoleh investor dari perusahaan terkait, investor dapat 

memperkirakan risiko yang harus ditanggungnya dan keuntungan yang akan 

didapatkannya.  

Setiap kegiatan investasi, investor selalu mempertimbangkan risiko dan 

keuntungan. Investor berkeyakinan risiko dan keuntungan selalu melekat. Apabila 

suatu sekuritas dalam pasar memiliki risiko yang tinggi, maka sekuritas tersebut 

juga memiliki return yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, ketika suatu sekuritas 

memiliki risiko rendah, maka sekuritas tersebut memiliki return yang rendah pula. 

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Hidayat (2001). Menurut Hidayat 

saham dengan risiko sistematik lebih dari satu dapat dikatakan sebagai saham 
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yang agresif, artinya bahwa saham sangat peka terhadap perubahan pasar atau 

memiliki risiko di atas rata-rata pasar. Saham agresif ini akan memberikan tingkat 

keuntungan lebih besar dari rata-rata pasar bila kondisi pasar sedang membaik. 

Sedangkan saham yang mempunyai risiko sistematik kurang dari satu, dikatakan 

sebagai saham yang defensif. Artinya, saham perusahaan kurang peka terhadap 

perubahan pasar. Saham defensif ini memiliki keuntungan dibawah rata-rata 

pasar. 

 

4.2.6 Pengaruh Peluang Bertumbuh terhadap Koefisien Respon Laba 

melalui Struktur Modal 

Hipotesis enam (H6) dalam penelitian ini adalah struktur modal secara 

signifikan memediasi pengaruh peluang bertumbuh terhadap koefisien respon 

laba. Peluang bertumbuh merupakan variabel yang menjelaskan prospek 

perusahaan di masa mendatang. Bagi pihak internal dan eksternal, peluang 

bertumbuh merupakan kondisi yang diinginkan. Perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan memiliki kesempatan melakukan investasi (ekspansi) dibandingkan 

perusahaan tidak bertumbuh. Ketersediaan laba ditahan dalam jumlah besar dapat 

digunakan untuk mendanai investasi perusahaan. Penggunaan dana internal pada 

perusahaan bertumbuh diorientasikan pada usaha meminimalkan biaya modal 

yang akan dikeluarkan. Biaya modal secara potensial akan mengurangi 

pembayaran deviden tunai kepada para pemegang saham. Jika biaya modal dapat 

diminamalisir, jumlah deviden tunai yang dibayarkan akan meningkat, dan hal ini 
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akan memaksimalkan harga saham. Dengan demikian pasar akan menilai positif 

sebagai suatu nilai ekspektasi manfaat masa depan yang akan diperolehnya. 

Hubungan antara peluang bertumbuh dan koefisien respon laba memiliki 

pengaruh langsung sebesar 0,031. Pengaruh tidak langsung peluang bertumbuh 

dan koefisien respon laba melalui struktur modal sebesar -0,00036. Nilai t hitung 

dari hasil perhitung sobel test menunjukkan nilai sebesar -1,89474, lebih kecil dari 

t tabel sebesar 1,984 (taraf signifikansi 5%). Berdasarkan hasil sobel test dapat 

diambil kesimpulan bahwa struktur modal tidak dapat memediasi pengaruh 

peluang bertumbuh terhadap koefisien respon laba. Dengan demikian hipotesis 

enam (H6) ditolak. 

 Pengaruh mediasi struktur modal yang tidak signifikan disebabkan adanya 

asimetri informasi. Munculnya asimetri informasi menyebabkan pihak eksternal 

kesulitan menilai secara obyektif kualitas perusahaan. Asimetri informasi ini 

mendorong munculnya pooling equilibrium, yaitu mengelompokkan perusahaan 

berkualitas dan perusahaan tidak berkualitas dalam “pool” penilaian yang sama 

(Arifin, 2005:11). Artinya, asimetri informasi ini membuat pihak eksternal secara 

rata-rata memberi penilaian yang lebih rendah terhadap semua perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan dan penggunaan dana internal dalam aktivitas 

perusahaan dinilai pelaku pasar tidak merepresentasikan keuntungan dan manfaat 

yang didapatkan di masa mendatang.  

Investor dalam menilai dan menentukan keputusan investasi memerlukan 

banyak informasi terkait dengan perusahaan. Informasi yang diperlukan pihak 

eksternal dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat 
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diamati maupun yang memerlukan penelaahan lebih mendalam untuk 

mengetahuinya. Kurangnya publikasi informasi mengenai perusahaan 

menyebabkan biasnya informasi laba yang dihasilkan perusahaan, yang 

seharusnya bisa mendorong investor merespon secara positif. Hal tersebut 

menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap laba yang diperoleh perusahaan. 

Investor tidak meyakini bahwa laba yang diperoleh perusahaan akan 

menguntungkan bagi mereka. Investor berkeyakinan bahwa laba yang diperoleh 

perusahaan hanya akan menguntungkan bagi kreditor sebagai konsekuensi 

penggunaan hutang. 

 

4.2.7 Pengaruh Peluang Bertumbuh terhadap Koefisien Respon Laba 

melalui Risiko Sistematik 

Hipotesis tujuh (H7) dalam penelitian ini adalah struktur modal secara 

signifikan memediasi pengaruh peluang bertumbuh terhadap koefisien respon 

laba. Hal ini didasarkan bahwa return dan risiko bersifat melekat satu sama lain. 

Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula 

risiko yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat 

keuntungan rendah memiliki risiko yang rendah pula. Ketersediaan informasi 

mengenai perusahaan dapat menjadi instrumen bagi pelaku pasar dalam 

menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh dan risiko yang harus ditanggung. 

Penentuan tingkat keuntungan dan risiko didasarkan atas kesadaran bahwa dalam 

berinvestasi tidak ada kesamaan antara sama satu dengan sama yang lainnya. 

Dengan asumsi tidak adanya asimetri informasi, jika ada dua usulan investasi 
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yang memberi tingkat keuntungan yang sama tetapi mempunya risiko yang 

berbeda, maka invesetor yang rasional akan memilih investasi yang berisiko lebih 

kecil. 

Hubungan antara peluang bertumbuh dan koefisien respon laba memiliki 

pengaruh langsung sebesar 0,031. Pengaruh tidak langsung peluang bertumbuh 

dan koefisien respon laba melalui risiko sistematik sebesar -0,0174. Nilai t hitung 

dari hasil perhitung sobel test menunjukkan nilai sebesar -79,0909, lebih kecil dari 

t tabel sebesar 1,984 (dengan taraf signifikansi 5%). Berdasarkan hasil sobel test 

dapat dinyatakan bahwa struktur modal tidak dapat memediasi pengaruh peluang 

bertumbuh terhadap koefisien respon laba. Dengan demikian hipotesis tujuh (H7) 

ditolak. 

Keterbatasan informasi yang diterbitkan perusahaan menjadi penyebab 

risiko sistematik tidak dapat memediasi pengaruh pertumbuhan perusahaan 

terhadap koefisien respon laba. Keterbatasan informasi menyebabkan timbulnya 

asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pelaku pasar. Asimetri 

informasi muncul karena manajemen perusahaan memiliki banyak informasi 

mengenai perusahaan, sedangkan pelaku pasar memiliki keterbatasan informasi 

terkait perusahaan. Banyaknya informasi yang dimiliki manajemen memudahkan 

mereka dalam menilai pertumbuhan perusahaan dan risiko yang melekat pada 

perusahaan. Sedangkan bagi pelaku pasar, keterbatasan informasi yang mereka 

terima menyebabkan para pelaku pasar kesulitan menginterpretasikan 

pertumbuhan perusahaan dan risiko yang ada, sehingga pelaku pasar ragu untuk 

merespon pertumbuhan perusahaan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. peluang bertumbuh tidak berpengaruh terhadap struktur modal,  

2. peluang bertumbuh tidak berpengaruh terhadap risiko sistematik, 

3. peluang bertumbuh tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba, 

4. struktur modal berpengaruh terhadap koefisien respon laba, 

5. risiko sistematik berpengaruh terhadap koefisien respon laba,  

6. struktur modal tidak dapat memediasi pengaruh peluang bertumbuh 

terhadap koefisien respon laba, 

7. risiko sistematik tidak dapat memediasi pengaruh peluang bertumbuh 

terhadap koefisien respon laba. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. penelitian selanjutnya perlu mempertimbangan penggunaan jendela (time 

interval) pengamatan return lebih panjang untuk pengukuran variabel 

koefisien respon laba guna melihat reaksi pasar yang lebih akurat, 
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2. untuk mendapatkan slope koefisien pada regresi koefisien respon laba satu 

tahun, pada penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan perhitungan 

cumulative abnormal return dan unexpected earning dengan rentang tahun 

lebih panjang,  

3. penelitian selanjutnya perlu memperhatikan pemilihan variabel intervening 

yang memiliki hubungan kuat antarvariabel, baik hubungan variabel 

independen terhadap variabel intervening maupun hubungan variabel 

intervening terhadap variabel dependen. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Perusahaan Sampel  

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ADES PT. Aska Wira Internasional Tbk 

2 CEKA PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

3 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk 

4 DVLA PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 

5 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 

6 HMSP PT. H.M. Sampoerna Tbk 

7 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

8 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

9 KAEF PT. Kimia Farma Tbk 

10 KDSI PT. Kedawung Setia Industri Tbk 

11 KICI PT. Kedawung Indah Can Tbk 

12 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 

13 MBTO PT. Martina Berto Tbk 

14 MERK PT. Merck Tbk 

15 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

16 MYOR PT. Mayora Indah Tbk 

17 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk 

18 ROTI PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk 

19 SKBM PT. Sekar Bumi Tbk 

20 SKLT PT. Sekar Laut Tbk 

21 STTP PT. Siantar Top Tbk 

22 SQBB PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

23 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 

24 TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk 

25 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk 

26 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 

27 WIIM PT. Wismilak Inti Makmur Tbk 
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Lampiran 2 Harga Saham Harian Tahun 2014 

Perusahaan 2014 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

ADES 02/04/15 1,375 1,375 1,375 1,375 1,380 1,380 1,375 1,375 1,370 1,375 1,370 1,375 

CEKA 31/03/15 2,960 3,000 2,990 2,990 2,990 3,020 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,070 

DLTA 31/03/15 280,000 280,000 280,000 280,000 280,050 285,000 280,500 277,000 273,000 273,000 273,000 268,000 

DVLA 30/03/15 1,745 1,745 1,745 1,745 1,810 1,810 1,810 1,570 1,570 1,570 1,570 1,695 

GGRM 31/03/15 52,000 51,975 52,000 52,000 51,000 51,000 49,500 49,750 48,100 49,700 50,650 52,225 

HMSP 19/03/15 67,700 67,575 67,250 67,050 67,000 67,000 66,875 65,500 66,200 66,000 66,000 66,000 

ICBP 20/03/15 14,100 14,175 14,350 14,700 14,800 15,100 14,850 14,900 14,900 15,000 14,625 14,600 

INDF 20/03/15 7,425 7,375 7,425 7,475 7,400 7,425 7,400 7,400 7,325 7,350 7,325 7,325 

KAEF 05/03/15 1,415 1,335 1,360 1,365 1,365 1,375 1,385 1,380 1,435 1,430 1,445 1,395 

KDSI 02/03/15 435 449 425 436 471 420 365 365 360 360 360 360 

KICI 26/03/15 269 269 269 269 260 274 274 268 270 270 270 270 

KLBF 30/03/15 1,860 1,865 1,865 1,865 1,865 1,845 1,840 1,835 1,805 1,840 1,825 1,810 

MBTO 30/03/15 200 200 200 205 199 199 204 204 204 191 203 202 

MERK 11/03/15 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 146,500 146,500 146,500 145,000 145,000 145,100 145,100 

MLBI 27/03/15 9,600 9,600 9,600 9,800 9,600 9,600 9,550 9,550 9,575 9,600 9,600 9,600 

MYOR 01/04/15 28,850 28,850 28,850 28,900 28,900 29,000 28,900 28,925 28,725 28,725 29,000 28,800 

PYFA 30/03/15 128 127 127 128 129 129 129 129 128 130 130 130 

ROTI 27/03/15 1,200 1,200 1,200 1,220 1,225 1,165 1,115 1,155 1,185 1,200 1,225 1,165 

SKBM 31/03/15 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970 

SKLT 30/03/15 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 

STTP 01/04/15 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,055 3,055 3,035 3,035 3,030 3,030 3,030 

SQBB 20/03/15 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 
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TCID 18/03/15 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,850 18,850 18,850 18,850 18,475 18,800 18,000 

TSPC 31/03/15 2,240 2,270 2,280 2,280 2,295 2,320 2,310 2,305 2,315 2,300 2,390 2,410 

ULTJ 31/03/15 3,900 3,885 3,995 3,995 3,995 3,970 3,860 3,980 3,850 4,000 4,000 3,920 

UNVR 30/03/15 39,300 39,050 39,050 39,025 39,650 39,650 39,100 38,500 38,825 38,900 38,625 38,900 

WIIM 27/03/15 515 520 515 515 515 540 540 540 540 545 550 540 
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Lampiran 3 Perhitung Rit Tahun 2014  

Perusahaan 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 Total 

ADES - - - (0.003623) - 0.003636 - 0.003650 (0.003636) 0.003650 (0.003636) 0.000040 

CEKA (0.013333) 0.003344 - - (0.009934) (0.013072) - - - - (0.003257) (0.036252) 

DLTA - - - (0.000179) (0.017368) 0.016043 0.012635 0.014652 - - 0.018657 0.044440 

DVLA - - - (0.035912) - - 0.152866 - - - (0.073746) 0.043208 

GGRM 0.000481 (0.000481) - 0.019608 - 0.030303 (0.005025) 0.034304 (0.032193) (0.018756) (0.030158) (0.001918) 

HMSP 0.001850 0.004833 0.002983 0.000746 - 0.001869 0.020992 (0.010574) 0.003030 - - 0.025729 

ICBP (0.005291) (0.012195) (0.023810) (0.006757) (0.019868) 0.016835 (0.003356) - (0.006667) 0.025641 0.001712 (0.033754) 

INDF 0.006780 (0.006734) (0.006689) 0.010135 (0.003367) 0.003378 - 0.010239 (0.003401) 0.003413 - 0.013754 

KAEF 0.059925 (0.018382) (0.003663) - (0.007273) (0.007220) 0.003623 (0.038328) 0.003497 (0.010381) 0.035842 0.017641 

KDSI (0.031180) 0.056471 (0.025229) (0.074310) 0.121429 0.150685 - 0.013889 - - - 0.211753 

KICI - - - 0.034615 (0.051095) - 0.022388 (0.007407) - - - (0.001499) 

KLBF (0.002681) - - - 0.010840 0.002717 0.002725 0.016620 (0.019022) 0.008219 0.008287 0.027707 

MBTO - - (0.024390) 0.030151 - (0.024510) - - 0.068063 (0.059113) 0.004950 (0.004849) 

MERK - - - - (0.010239) - - 0.010345 - (0.000689) - (0.000583) 

MLBI - - (0.020408) 0.020833 - 0.005236 - (0.002611) (0.002604) - - 0.000446 

MYOR - - (0.001730) - (0.003448) 0.003460 (0.000864) 0.006963 - (0.009483) 0.006944 0.001842 

PYFA 0.007874 - (0.007813) (0.007752) - - - 0.007813 (0.015385) - - (0.015263) 

ROTI - - (0.016393) (0.004082) 0.051502 0.044843 (0.034632) (0.025316) (0.012500) (0.020408) 0.051502 0.034516 

SKBM - - - - - - - - - - - - 

SKLT - - - - - - - - - - - - 

STTP - - - - (0.001637) - 0.006590 - 0.001650 - - 0.006603 

SQBB - - - - - - - - - - - - 
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TCID - - - - (0.002653) - - - 0.020298 (0.017287) 0.044444 0.044802 

TSPC (0.013216) (0.004386) - (0.006536) (0.010776) 0.004329 0.002169 (0.004320) 0.006522 (0.037657) (0.008299) (0.072169) 

ULTJ 0.003861 (0.027534) - - 0.006297 0.028497 (0.030151) 0.033766 (0.037500) - 0.020408 (0.002355) 

UNVR 0.006402 - 0.000641 (0.015763) - 0.014066 0.015584 (0.008371) (0.001928) 0.007120 (0.007069) 0.010682 

WIIM (0.009615) 0.009709 - - (0.046296) - - - (0.009174) (0.009091) 0.018519 (0.045950) 
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Lampiran 4 IHSG Harian Tahun 2014 

Perusahaan 2014 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

ADES 02/04/15 5,491 5,501 5,487 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 

CEKA 31/03/15 5,487 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 

DLTA 31/03/15 5,487 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 

DVLA 30/03/15 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 

GGRM 31/03/15 5,487 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 

HMSP 19/03/15 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 5,454 5,413 5,439 5,435 5,426 5,440 5,420 

ICBP 20/03/15 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 5,454 5,413 5,439 5,435 5,426 5,440 

INDF 20/03/15 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 5,454 5,413 5,439 5,435 5,426 5,440 

KAEF 05/03/15 5,440 5,420 5,463 5,445 5,515 5,451 5,448 5,475 5,478 5,450 5,455 5,445 

KDSI 02/03/15 5,491 5,501 5,487 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 

KICI 26/03/15 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 5,454 5,413 

KLBF 30/03/15 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 

MBTO 30/03/15 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 

MERK 11/03/15 5,413 5,439 5,435 5,426 5,440 5,420 5,463 5,445 5,515 5,451 5,448 5,475 

MLBI 27/03/15 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 5,454 

MYOR 01/04/15 5,501 5,487 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 

PYFA 30/03/15 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 

ROTI 27/03/15 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 5,454 

SKBM 31/03/15 5,487 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 

SKLT 30/03/15 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 

STTP 01/04/15 5,501 5,487 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 

SQBB 20/03/15 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 5,454 5,413 5,439 5,435 5,426 5,440 
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TCID 18/03/15 5,405 5,448 5,437 5,443 5,454 5,413 5,439 5,435 5,426 5,440 5,420 5,463 

TSPC 31/03/15 5,487 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 

ULTJ 31/03/15 5,487 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 

UNVR 30/03/15 5,523 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 

WIIM 27/03/15 5,480 5,456 5,467 5,519 5,439 5,397 5,369 5,405 5,448 5,437 5,443 5,454 
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Lampiran 5 Perhitungan Rmt Tahun 2014 

Perusahaan 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 Total 

ADES (0.001738) 0.002609 (0.006646) 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) 0.016045 

CEKA (0.006646) 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 0.009375 

DLTA (0.006646) 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 0.009375 

DVLA 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) 0.014924 

GGRM (0.006646) 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 0.009375 

HMSP (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) (0.001978) 0.007519 (0.004781) 0.000714 0.001623 (0.002457) 0.003739 (0.009302) 

ICBP 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) (0.001978) 0.007519 (0.004780) 0.000714 0.001623 (0.002457) (0.007817) 

INDF 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) (0.001978) 0.007519 (0.004780) 0.000714 0.001623 (0.002457) (0.007817) 

KAEF 0.003739 (0.007938) 0.003360 (0.012721) 0.011712 0.000530 (0.004852) (0.000586) 0.005052 (0.000825) 0.001779 (0.000749) 

KDSI (0.001738) 0.002609 (0.006646) 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) 0.016045 

KICI (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) (0.001978) 0.007519 0.008240 

KLBF 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) 0.014924 

MBTO 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) 0.014924 

MERK (0.004781) 0.000714 0.001623 (0.002457) 0.003739 (0.007938) 0.003360 (0.012721) 0.011712 0.000530 (0.004851) (0.011069) 

MLBI 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) (0.001978) 0.005052 

MYOR 0.002609 (0.006646) 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.010044 

PYFA 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) 0.014924 

ROTI 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) (0.001978) 0.005052 

SKBM (0.006646) 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 0.009375 

SKLT 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) 0.014924 

STTP 0.002609 (0.006646) 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.010044 

SQBB 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) (0.001978) 0.007519 (0.004780) 0.000714 0.001623 (0.002457) (0.007817) 
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TCID (0.007739) 0.001940 (0.001096) (0.001978) 0.007519 (0.004781) 0.000714 0.001623 (0.002457) 0.003739 (0.007938) (0.010453) 

TSPC (0.006646) 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 0.009375 

ULTJ (0.006646) 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 0.009375 

UNVR 0.007894 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) 0.014924 

WIIM 0.004331 (0.001915) (0.009388) 0.014713 0.007746 0.005225 (0.006787) (0.007739) 0.001940 (0.001096) (0.001978) 0.005052 
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Lampiran 6 Harga Saham Harian Tahun 2013 

Perusahaan 2013 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

ADES 01/04/14 2,010 2,025 2,045 2,055 2,055 2,075 2,070 2,070 2,065 2,075 2,080 2,075 

CEKA 07/04/14 3,110 2,990 2,960 3,080 3,080 3,000 2,800 2,900 2,870 2,820 2,810 2,810 

DLTA 28/03/14 361,000 360,000 360,000 360,000 350,000 350,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 

DVLA 27/03/14 2,055 2,055 2,100 2,030 2,030 2,050 2,030 2,085 2,100 2,115 2,095 2,060 

GGRM 28/03/14 48,900 50,500 51,475 50,900 49,400 49,400 49,150 47,500 45,100 46,250 46,100 45,450 

HMSP 27/03/14 69,500 69,500 69,100 69,000 69,000 68,950 69,000 68,800 69,000 69,000 69,000 69,075 

ICBP 21/03/14 10,100 10,150 10,050 10,000 10,200 10,975 10,800 10,825 10,850 11,150 11,100 11,025 

INDF 21/03/14 7,300 7,250 7,075 7,025 7,050 7,325 7,225 7,475 7,500 7,675 7,750 7,700 

KAEF 27/02/14 760 750 735 730 750 750 755 755 765 775 760 755 

KDSI 28/03/14 370 382 380 369 388 388 385 385 385 385 385 387 

KICI 26/03/14 282 278 282 282 278 282 282 282 282 279 279 295 

KLBF 28/03/14 1,500 1,505 1,495 1,505 1,465 1,465 1,475 1,465 1,445 1,450 1,425 1,415 

MBTO 26/03/14 300 298 300 300 302 301 300 302 300 303 305 308 

MERK 05/03/14 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 

MLBI 27/03/14 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,090,000 1,090,000 1,079,000 1,079,000 1,079,000 1,079,000 1,079,000 1,079,500 1,079,500 

MYOR 28/03/14 29,900 30,300 30,000 30,075 30,000 30,000 30,000 30,250 30,000 30,000 30,000 30,000 

PYFA 26/03/14 145 146 146 146 149 154 152 152 150 147 151 152 

ROTI 27/03/14 1,095 1,075 1,100 1,105 1,105 1,100 1,070 1,050 1,065 1,090 1,070 1,100 

SKBM 29/03/14 900 900 900 850 840 700 700 700 700 700 700 700 

SKLT 28/03/14 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

STTP 02/04/14 2,500 2,500 2,500 2,490 2,500 2,500 2,500 2,500 2,210 2,210 2,210 2,170 

SQBB 26/03/14 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 
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TCID 19/03/14 13,000 13,000 13,100 13,100 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 13,600 13,500 13,500 

TSPC 01/04/14 3,000 3,020 3,070 3,075 3,060 3,160 3,170 3,170 3,100 3,100 3,075 3,100 

ULTJ 01/04/14 3,980 3,975 3,975 3,995 4,045 4,050 3,930 3,930 3,925 4,055 4,175 4,200 

UNVR 26/03/14 29,925 30,000 29,250 29,250 28,700 28,725 28,250 28,300 28,125 28,125 28,900 28,975 

WIIM 26/03/14 705 735 720 730 740 740 740 740 750 780 775 780 
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Lampiran 7 Perhitungan Rit Tahun 2013 

Perusahaan 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 Total 

ADES (0.007407) (0.009780) (0.004866) - (0.009639) 0.002415 - 0.002421 (0.004819) (0.002404) 0.002410 (0.031669) 

CEKA 0.040134 0.010135 (0.038961) - 0.026667 0.071429 (0.034483) 0.010453 0.017730 0.003559 - 0.106663 

DLTA 0.002778 - - 0.028571 - 0.014493 - - - - - 0.045842 

DVLA - (0.021429) 0.034483 - (0.009756) 0.009852 (0.026379) (0.007143) (0.007092) 0.009547 0.016990 (0.000927) 

GGRM (0.031683) (0.018941) 0.011297 0.030364 - 0.005086 0.034737 0.053215 (0.024865) 0.003254 0.014301 0.076765 

HMSP - 0.005789 0.001449 - 0.000725 (0.000725) 0.002907 (0.002899) - - (0.001086) 0.006161 

ICBP (0.004926) 0.009950 0.005000 (0.019608) (0.070615) 0.016204 (0.002309) (0.002304) (0.026906) 0.004505 0.006803 (0.084207) 

INDF 0.006897 0.024735 0.007117 (0.003546) (0.037543) 0.013841 (0.033445) (0.003333) (0.022801) (0.009677) 0.006494 (0.051262) 

KAEF 0.013333 0.020408 0.006849 (0.026667) - (0.006623) - (0.013072) (0.012903) 0.019737 0.006623 0.007686 

KDSI (0.031414) 0.005263 0.029810 (0.048969) - 0.007792 - - - - (0.005168) (0.042685) 

KICI 0.014388 (0.014184) - 0.014388 (0.014184) - - - 0.010753 - (0.054237) (0.043076) 

KLBF (0.003322) 0.006689 (0.006645) 0.027304 - (0.006780) 0.006826 0.013841 (0.003448) 0.017544 0.007067 0.059076 

MBTO 0.006711 (0.006667) - (0.006623) 0.003322 0.003333 (0.006623) 0.006667 (0.009901) (0.006557) (0.009740) (0.026077) 

MERK - - - - - 0.058201 - - - - - 0.058201 

MLBI - - 0.009174 - 0.010195 - - - - (0.000463) - 0.018906 

MYOR (0.013201) 0.010000 (0.002494) 0.002500 - - (0.008264) 0.008333 - - - (0.003126) 

PYFA (0.006849) - - (0.020134) (0.032468) 0.013158 - 0.013333 0.020408 (0.026490) (0.006579) (0.045621) 

ROTI 0.018605 (0.022727) (0.004525) - 0.004545 0.028037 0.019048 (0.014085) (0.022936) 0.018692 (0.027273) (0.002618) 

SKBM - - 0.058824 0.011905 0.200000 - - - - - - 0.270728 

SKLT - - - - - - - - - - - - 

STTP - - 0.004016 (0.004000) - - - 0.131222 - - 0.018433 0.149671 

SQBB - - - - - - - - - - - - 
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TCID - (0.007634) - (0.181250) - - - - 0.176471 0.007407 - (0.005006) 

TSPC (0.006623) (0.016287) (0.001626) 0.004902 (0.031646) (0.003155) - 0.022581 - 0.008130 (0.008065) (0.031787) 

ULTJ 0.001258 - (0.005006) (0.012361) (0.001235) 0.030534 - 0.001274 (0.032059) (0.028743) (0.005952) (0.052290) 

UNVR (0.002500) 0.025641 - 0.019164 (0.000870) 0.016814 (0.001767) 0.006222 - (0.026817) (0.002588) 0.033299 

WIIM (0.040816) 0.020833 (0.013699) (0.013514) - - - (0.013333) (0.038462) 0.006452 (0.006410) (0.098949) 
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Lampiran 8 IHSG Harian Tahun 2013 

Perusahaan 2013 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

ADES 01/04/14 4,921 4,921 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 

CEKA 07/04/14 4,865 4,817 4,766 4,921 4,921 4,921 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 

DLTA 28/03/14 4,921 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 

DVLA 27/03/14 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 4,821 

GGRM 28/03/14 4,921 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 

HMSP 27/03/14 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 4,821 

ICBP 21/03/14 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 4,821 4,806 4,876 4,879 4,726 

INDF 21/03/14 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 4,821 4,806 4,876 4,879 4,726 

KAEF 27/02/14 4,688 4,659 4,601 4,584 4,620 4,569 4,533 4,577 4,624 4,646 4,598 4,593 

KDSI 28/03/14 4,921 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 

KICI 26/03/14 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 4,821 4,806 

KLBF 28/03/14 4,921 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 

MBTO 26/03/14 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 4,821 4,806 

MERK 05/03/14 4,684 4,704 4,677 4,686 4,688 4,659 4,601 4,584 4,620 4,569 4,533 4,577 

MLBI 27/03/14 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 4,821 

MYOR 28/03/14 4,921 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 

PYFA 26/03/14 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 4,821 4,806 

ROTI 27/03/14 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 4,821 

SKBM 29/03/14 4,921 4,921 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 

SKLT 28/03/14 4,921 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 

STTP 02/04/14 4,766 4,921 4,921 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 

SQBB 26/03/14 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 4,821 4,806 
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TCID 19/03/14 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 4,821 4,806 4,876 4,879 4,726 4,684 4,704 

TSPC 01/04/14 4,921 4,921 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 

ULTJ 01/04/14 4,921 4,921 4,858 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 

UNVR 26/03/14 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 4,821 4,806 

WIIM 26/03/14 4,891 4,870 4,874 4,768 4,723 4,728 4,703 4,720 4,700 4,699 4,821 4,806 
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Lampiran 9 Perhitungan Rmt Tahun 2013 

Perusahaan 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 Total 

ADES 0.000074 0.012988 (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.046421 

CEKA 0.010029 0.010669 (0.031632) - 0.000074 0.012988 (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 0.030608 

DLTA 0.012988 (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 0.046611 

DVLA (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 (0.025404) 0.008219 

GGRM 0.012988 (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 0.046611 

HMSP (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 (0.025404) 0.008219 

ICBP 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 (0.025404) 0.003297 (0.014474) (0.000503) 0.032262 0.009896 

INDF 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 (0.025404) 0.003297 (0.014474) (0.000503) 0.032262 0.009896 

KAEF 0.006157 0.012581 0.003726 (0.007794) 0.011223 0.007991 (0.009737) (0.010010) (0.004860) 0.010424 0.001137 0.020836 

KDSI 0.012988 (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 0.046611 

KICI 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 (0.025404) 0.003297 0.018339 

KLBF 0.012988 (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 0.046611 

MBTO 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 (0.025404) 0.003297 0.018339 

MERK (0.004215) 0.005766 (0.001845) (0.000420) 0.006157 0.012581 0.003726 (0.007794) 0.011223 0.007991 (0.009737) 0.023431 

MLBI (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 (0.025404) 0.008219 

MYOR 0.012988 (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 0.046611 

PYFA 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 (0.025404) 0.003297 0.018339 

ROTI (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 (0.025404) 0.008219 

SKBM 0.000074 0.012988 (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.046421 

SKLT 0.012988 (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 0.046611 

STTP (0.031632) 0.000074 0.012988 (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.010490 

SQBB 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 (0.025404) 0.003297 0.018339 
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TCID 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 (0.025404) 0.003297 (0.014474) (0.000503) 0.032262 0.008919 (0.004215) 0.006122 

TSPC 0.000074 0.012988 (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.046421 

ULTJ 0.000074 0.012988 (0.006824) 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.046421 

UNVR 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 (0.025404) 0.003297 0.018339 

WIIM 0.004335 (0.000765) 0.022158 0.009574 (0.001096) 0.005347 (0.003671) 0.004299 0.000264 (0.025404) 0.003297 0.018339 
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Lampiran 10 Harga Saham Harian Tahun 2012 

Perusahaan 2012 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

ADES 10/04/13 4,525 4,450 4,450 4,450 4,500 4,650 3,875 3,800 4,075 4,300 4,650 4,650 

CEKA 28/03/13 3,280 3,300 3,300 3,300 3,320 3,320 3,380 3,000 3,000 2,980 3,000 3,100 

DLTA 28/03/13 338,000 338,000 338,000 338,000 330,000 330,000 315,000 308,000 308,000 308,000 308,000 308,000 

DVLA 21/03/13 2,275 2,225 2,175 2,200 2,175 2,025 2,000 1,920 1,910 1,910 1,900 1,910 

GGRM 28/03/13 51,950 52,950 52,950 52,000 48,950 48,950 47,000 46,550 46,050 46,100 47,150 47,750 

HMSP 15/03/13 78,950 78,950 78,000 78,000 77,100 77,400 77,000 77,200 77,400 76,200 77,400 77,000 

ICBP 20/03/13 9,500 9,150 9,050 8,400 8,850 8,750 9,050 9,050 9,250 9,000 8,950 9,250 

INDF 20/03/13 7,550 7,350 7,350 7,200 7,350 7,450 7,400 7,500 7,250 7,400 7,750 7,700 

KAEF 20/03/13 1,080 1,100 1,050 1,050 1,050 1,070 1,060 1,050 1,080 1,070 1,090 1,120 

KDSI 05/03/13 550 550 550 540 530 520 510 520 530 530 530 530 

KICI 28/03/13 300 295 295 305 330 330 325 315 290 300 310 310 

KLBF 28/03/13 1,230 1,270 1,270 1,250 1,240 1,240 1,290 1,260 1,240 1,190 1,240 1,260 

MBTO 28/03/13 475 465 465 465 465 465 455 445 435 435 435 435 

MERK 05/03/13 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 

MLBI 20/03/13 940,000 940,000 940,000 940,000 940,000 940,000 940,000 940,000 940,000 920,000 920,000 903,000 

MYOR 01/04/13 30,100 29,500 28,000 27,150 27,150 26,500 27,100 27,100 27,000 26,200 26,200 26,000 

PYFA 28/03/13 196 220 220 200 200 200 186 184 183 182 181 181 

ROTI 15/02/13 5,950 5,900 5,900 5,750 5,900 5,950 5,950 6,000 5,950 6,000 6,000 6,050 

SKBM 28/03/13 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

SKLT 27/03/13 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

STTP 01/04/13 1,130 1,130 1,130 1,090 1,090 1,030 1,000 1,000 980 990 1,010 1,230 

SQBB 01/04/13 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 
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TCID 19/03/13 11,700 13,300 11,100 11,400 11,400 11,400 11,500 11,500 11,500 11,600 11,600 11,600 

TSPC 02/04/13 3,450 3,450 3,500 3,500 3,725 3,725 3,725 3,850 3,850 3,725 3,700 3,700 

ULTJ 01/04/13 2,950 3,075 3,175 3,175 3,175 2,700 2,175 2,175 2,300 1,980 1,860 1,860 

UNVR 26/03/13 22,650 22,150 22,800 22,800 22,750 22,450 22,750 22,100 22,800 22,550 22,750 22,500 

WIIM 27/03/13 980 960 980 1,000 990 1,000 1,000 1,000 1,020 1,020 1,020 950 
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Lampiran 11 Perhitungan Rit Tahun 2012 

Perusahaan 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 Total 

ADES 0.016854 - - (0.011111) (0.032258) 0.200000 0.019737 (0.067485) (0.052326) (0.075269) - (0.001857) 

CEKA (0.006061) - - (0.006024) - (0.017751) 0.126667 - 0.006711 (0.006667) (0.032258) 0.064617 

DLTA - - - 0.024242 - 0.047619 0.022727 - - - - 0.094589 

DVLA 0.022472 0.022989 (0.011364) 0.011494 0.074074 0.012500 0.041667 0.005236 - 0.005263 (0.005236) 0.179095 

GGRM (0.018886) - 0.018269 0.062308 - 0.041489 0.009667 0.010858 (0.001085) (0.022269) (0.012565) 0.087787 

HMSP - 0.012179 - 0.011673 (0.003876) 0.005195 (0.002591) (0.002584) 0.015748 (0.015504) 0.005195 0.025436 

ICBP 0.038251 0.011050 0.077381 (0.050847) 0.011429 (0.033149) - (0.021622) 0.027778 0.005587 (0.032432) 0.033424 

INDF 0.027211 - 0.020833 (0.020408) (0.013423) 0.006757 (0.013333) 0.034483 (0.020270) (0.045161) 0.006494 (0.016819) 

KAEF (0.018182) 0.047619 - - (0.018692) 0.009434 0.009524 (0.027778) 0.009346 (0.018349) (0.026786) (0.033863) 

KDSI - - 0.018519 0.018868 0.019231 0.019608 (0.019231) (0.018868) - - - 0.038126 

KICI 0.016949 - (0.032787) (0.075758) - 0.015385 0.031746 0.086207 (0.033333) (0.032258) - (0.023849) 

KLBF (0.031496) - 0.016000 0.008065 - (0.038760) 0.023810 0.016129 0.042017 (0.040323) (0.015873) (0.020431) 

MBTO 0.021505 - - - - 0.021978 0.022472 0.022989 - - - 0.088944 

MERK - - - - - - - - - - - - 

MLBI - - - - - - - - 0.021739 - 0.018826 0.040565 

MYOR 0.020340 0.053571 0.031309 - 0.024526 (0.022141) - 0.003703 0.030538 - 0.007691 0.149537 

PYFA (0.109091) - 0.100000 - - 0.075269 0.010870 0.005464 0.005495 0.005525 - 0.093531 

ROTI 0.008475 - 0.026087 (0.025424) (0.008403) - (0.008333) 0.008403 (0.008333) - (0.008264) (0.015793) 

SKBM - - - - - - - - - - - - 

SKLT - - - - - - - - - - - - 

STTP - - 0.036697 - 0.058252 0.030000 - 0.020408 (0.010101) (0.019802) (0.178862) (0.063407) 

SQBB - - - - - - - - - - - - 
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TCID (0.120301) 0.198198 (0.026316) - - (0.008696) - - (0.008621) - - 0.034265 

TSPC - (0.014286) - (0.060403) - - (0.032468) - 0.033557 0.006757 - (0.066842) 

ULTJ (0.040650) (0.031496) - - 0.175926 0.241379 - (0.054348) 0.161616 0.064516 - 0.516943 

UNVR 0.022573 (0.028509) - 0.002198 0.013363 (0.013187) 0.029412 (0.030702) 0.011086 (0.008791) 0.011111 0.008555 

WIIM 0.020833 (0.020408) (0.020000) 0.010101 (0.010000) - - (0.019608) - - 0.073684 0.034603 
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Lampiran 12 IHSG Harian Tahun 2012 

Perusahaan 2012 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

ADES 10/04/13 5,013 4,999 4,895 4,937 4,924 4,877 4,900 4,898 4,926 4,923 4,981 4,957 

CEKA 28/03/13 4,926 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 

DLTA 28/03/13 4,926 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 

DVLA 21/03/13 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 4,823 4,803 4,819 4,786 4,835 

GGRM 28/03/13 4,926 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 

HMSP 15/03/13 4,723 4,803 4,832 4,823 4,803 4,819 4,786 4,835 4,854 4,874 4,848 4,825 

ICBP 20/03/13 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 4,823 4,803 4,819 4,786 4,835 4,854 

INDF 20/03/13 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 4,823 4,803 4,819 4,786 4,835 4,854 

KAEF 20/03/13 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 4,823 4,803 4,819 4,786 4,835 4,854 

KDSI 05/03/13 4,835 4,854 4,874 4,848 4,825 4,752 4,812 4,796 4,716 4,663 4,696 4,651 

KICI 28/03/13 4,926 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 

KLBF 28/03/13 4,926 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 

MBTO 28/03/13 4,926 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 

MERK 05/03/13 4,835 4,854 4,874 4,848 4,825 4,752 4,812 4,796 4,716 4,663 4,696 4,651 

MLBI 20/03/13 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 4,823 4,803 4,819 4,786 4,835 4,854 

MYOR 01/04/13 4,898 4,926 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 

PYFA 28/03/13 4,926 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 

ROTI 15/02/13 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 4,823 4,803 4,819 4,786 4,835 

SKBM 28/03/13 4,926 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 

SKLT 27/03/13 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 4,823 

STTP 01/04/13 4,898 4,926 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 

SQBB 01/04/13 4,898 4,926 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 



155 
 

 
 

TCID 19/03/13 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 4,823 4,803 4,819 4,786 4,835 4,854 4,874 

TSPC 02/04/13 4,900 4,898 4,926 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 

ULTJ 01/04/13 4,898 4,926 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 

UNVR 26/03/13 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 4,823 4,803 

WIIM 27/03/13 4,923 4,981 4,957 4,938 4,941 4,928 4,843 4,778 4,723 4,803 4,832 4,823 
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Lampiran 13 Perhitungan Rmt Tahun 2012 

Perusahaan 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 Total 

ADES 0.002798 0.021260 (0.008632) 0.002629 0.009593 (0.004513) 0.000422 (0.005795) 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.011534 

CEKA 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.019946 

DLTA 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.019946 

DVLA 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.001840 0.004123 (0.003423) 0.006886 (0.010148) 0.022156 

GGRM 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.019946 

HMSP (0.016555) (0.005968) 0.001840 0.004123 (0.003423) 0.006886 (0.010148) (0.003888) (0.004141) 0.005403 0.004896 (0.020976) 

ICBP 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.001840 0.004123 (0.003423) 0.006886 (0.010148) (0.003888) 0.015654 

INDF 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.001840 0.004123 (0.003423) 0.006886 (0.010148) (0.003888) 0.015654 

KAEF 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.001840 0.004123 (0.003423) 0.006886 (0.010148) (0.003888) 0.015654 

KDSI (0.003888) (0.004141) 0.005403 0.004896 0.015359 (0.012451) 0.003300 0.016829 0.011448 (0.007043) 0.009672 0.039383 

KICI 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.019946 

KLBF 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.019946 

MBTO 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.019946 

MERK (0.003888) (0.004141) 0.005403 0.004896 0.015359 (0.012451) 0.003300 0.016829 0.011448 (0.007043) 0.009672 0.039383 

MLBI 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.001840 0.004123 (0.003423) 0.006886 (0.010148) (0.003888) 0.015654 

MYOR (0.005795) 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) 0.020119 

PYFA 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.019946 

ROTI 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.001840 0.004123 (0.003423) 0.006886 (0.010148) 0.022156 

SKBM 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.019946 

SKLT (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.001840 0.021084 

STTP (0.005795) 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) 0.020119 

SQBB (0.005795) 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) 0.020119 
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TCID 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.001840 0.004123 (0.003423) 0.006886 (0.010148) (0.003888) (0.004141) (0.006160) 

TSPC 0.000422 (0.005795) 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 0.037096 

ULTJ (0.005795) 0.000702 (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) 0.020119 

UNVR 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.001840 0.004123 0.037021 

WIIM (0.011815) 0.004885 0.003985 (0.000690) 0.002614 0.017673 0.013524 0.011590 (0.016555) (0.005968) 0.001840 0.021084 
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Lampiran 14 Perhitungan Unexpected Earning 

No Nama Perusahaan 
Earning Per Share Unexpected Earning 

2014 2013 2012 2011 2014 2013 2012 

1 ADES 53 94 141 44 -0.436170213 -0.3333333 2.2045455 

2 CEKA 138 219 196 324 -0.369863014 0.11734694 -0.3950617 

3 DLTA 17621 16515 12997 9060 0.066969422 0.27067785 0.4345475 

4 DVLA 73 112 133 108 -0.348214286 -0.1578947 0.2314815 

5 GGRM 2790 2250 2086 2544 0.24 0.07861937 -0.1800314 

6 HMSP 2323 2468 2269 184 -0.058752026 0.08770383 11.331522 

7 ICBP 447 382 374 339 0.170157068 0.02139037 0.1032448 

8 INDF 422 285 371 350 0.480701754 -0.2318059 0.06 

9 KAEF 42.24 38.63 36.93 30.93 0.093450686 0.04603304 0.1939864 

10 KDSI 109.85 88.9 90.96 58.34 0.235658043 -0.0226473 0.5591361 

11 KICI 34.08 53.76 16.37 2.59 -0.366071429 2.2840562 5.3204633 

12 KLBF 44 41 37 32 0.073170732 0.10810811 0.15625 

13 MBTO 2.73 15.11 42.54 40.35 -0.81932495 -0.6448049 0.0542751 

14 MERK 16202 15644 4813 10320 0.035668627 2.2503636 -0.533624 

15 MLBI 377 55576 21516 14059 -0.993216496 1.58300799 0.5304076 

16 MYOR 451 1115 816 952 -0.595515695 0.36642157 -0.1428571 

17 PYFA 4.97 11.58 9.92 9.67 -0.570811744 0.16733871 0.0258532 

18 ROTI 37.26 31.22 29.47 114.52 0.193465727 0.05938242 -0.742665 

19 SKBM 81.99 67.83 15 6 0.208757187 3.522 1.5 

20 SKLT 23.86 16.56 11.53 8.65 0.440821256 0.43625325 0.332948 

21 STTP 94.27 87.38 56.98 32.58 0.078850996 0.53352053 0.7489257 

22 SQBB 16314 14822 13439 12063 0.100661179 0.10290944 0.1140678 
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23 TCID 867 796 748 696 0.08919598 0.06417112 0.0747126 

24 TSPC 129 141 140 126 -0.085106383 0.00714286 0.1111111 

25 ULTJ 98 113 122 44 -0.132743363 -0.0737705 1.7727273 

26 UNVR 752 701 634 546 0.07275321 0.10567823 0.1611722 

27 WIIM 53.41 62.93 50.71 88.02 -0.151279199 0.24097811 -0.4238809 
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Lampiran 15 Perhitungan Koefisien Respon Laba Tahun 2014 

  

CAR2014 = 0.007 + 0.041UE 

No Kode Perusahaan CAR UE α CARit = α + βUE + e 

1 ADES -0.016005072 -0.43617 0.007 0.052743335 

2 CEKA -0.045626658 -0.36986 0.007 0.14228689 

3 DLTA 0.035065123 0.066969 0.007 0.419073698 

4 DVLA 0.028284053 -0.34821 0.007 -0.061123435 

5 GGRM -0.011292593 0.24 0.007 -0.076219137 

6 HMSP 0.035031937 -0.05875 0.007 -0.477122895 

7 ICBP -0.025937437 0.170157 0.007 -0.193570781 

8 INDF 0.021570239 0.480702 0.007 0.030310351 

9 KAEF 0.018389326 0.093451 0.007 0.121875254 

10 KDSI 0.195708453 0.235658 0.007 0.800772385 

11 KICI -0.00973917 -0.36607 0.007 0.045726512 

12 KLBF 0.012782287 0.073171 0.007 0.079024585 

13 MBTO -0.019773546 -0.81932 0.007 0.032677567 

14 MERK 0.010486172 0.035669 0.007 0.097737768 

15 MLBI -0.004606404 -0.99322 0.007 0.011685674 

16 MYOR -0.008201943 -0.59552 0.007 0.025527359 

17 PYFA -0.030186811 -0.57081 0.007 0.065147243 

18 ROTI 0.029463568 0.193466 0.007 0.116111359 

19 SKBM -0.009374807 0.208757 0.007 -0.078439489 

20 SKLT -0.014924274 0.440821 0.007 -0.049735065 

21 STTP -0.003440439 0.078851 0.007 -0.132407194 

22 SQBB 0.007816521 0.100661 0.007 0.008111578 

23 TCID 0.055255092 0.089196 0.007 0.541000754 

24 TSPC -0.081543813 -0.08511 0.007 1.040389807 

25 ULTJ -0.011729939 -0.13274 0.007 0.141098877 

26 UNVR -0.004242207 0.072753 0.007 -0.154525242 

27 WIIM -0.051001689 -0.15128 0.007 0.383408226 
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Lampiran 16 Perhitungan Koefisien Respon Laba Tahun 2013 

  

CAR2013 = -0.033+ 0.045UE 

No Kode Perusahaan CAR UE α CARit = α + βUE + e 

1 ADES -0.078089372 -0.3333333 -0.033 0.135268115 

2 CEKA 0.076054262 0.1173469 -0.033 0.92933197 

3 DLTA -0.00076873 0.2706778 -0.033 0.119076128 

4 DVLA -0.009145541 -0.1578947 -0.033 -0.151078242 

5 GGRM 0.030154692 0.0786194 -0.033 0.803296875 

6 HMSP -0.002057563 0.0877038 -0.033 0.352805982 

7 ICBP -0.094103186 0.0213904 -0.033 -2.856573952 

8 INDF -0.061158257 -0.2318059 -0.033 0.121473411 

9 KAEF -0.013149945 0.046033 -0.033 0.431213253 

10 KDSI -0.089295669 -0.0226473 -0.033 2.485754409 

11 KICI -0.061415884 2.2840562 -0.033 -0.012440974 

12 KLBF 0.01246508 0.1081081 -0.033 0.420551989 

13 MBTO -0.044416126 -0.6448049 -0.033 0.017704776 

14 MERK 0.034769759 2.2503636 -0.033 0.030115026 

15 MLBI 0.010687034 1.583008 -0.033 0.027597482 

16 MYOR -0.049736905 0.3664216 -0.033 -0.045676637 

17 PYFA -0.063960166 0.1673387 -0.033 -0.185014968 

18 ROTI -0.010837202 0.0593824 -0.033 0.373221515 

19 SKBM 0.224307731 3.522 -0.033 0.073057277 

20 SKLT -0.04661069 0.4362533 -0.033 -0.031199056 

21 STTP 0.139181354 0.5335205 -0.033 0.322726762 

22 SQBB -0.018339468 0.1029094 -0.033 0.142460513 

23 TCID -0.011127768 0.0641711 -0.033 0.340842281 

24 TSPC -0.078207711 0.0071429 -0.033 -6.329079548 

25 ULTJ -0.09871031 -0.0737705 -0.033 0.890739755 

26 UNVR 0.014959548 0.1056782 -0.033 0.453826174 

27 WIIM -0.11728812 0.2409781 -0.033 -0.349775006 
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Lampiran 17 Perhitungan Koefisien Respon Laba Tahun 2012 

CAR2012 = 0.024 + 0.003UE 

No Kode Perusahaan CAR UE α CARit = α + βUE + e 

1 ADES -0.013391517 2.20454545 0.024 -0.0169611 

2 CEKA 0.044670924 -0.3950617 0.024 -0.052323276 

3 DLTA 0.074642505 0.43454746 0.024 0.116540792 

4 DVLA 0.156938993 0.23148148 0.024 0.574296451 

5 GGRM 0.067840481 -0.1800314 0.024 -0.243515685 

6 HMSP 0.046411754 11.3315217 0.024 0.001977824 

7 ICBP 0.017770607 0.10324484 0.024 -0.060336118 

8 INDF -0.03247233 0.06 0.024 -0.941205497 

9 KAEF -0.049516602 0.19398642 0.024 -0.378978086 

10 KDSI -0.001256329 0.5591361 0.024 -0.045170271 

11 KICI -0.043795402 5.32046332 0.024 -0.012742387 

12 KLBF -0.04037771 0.15625 0.024 -0.412017344 

13 MBTO 0.068997575 0.05427509 0.024 0.829064905 

14 MERK -0.039382691 -0.533624 0.024 0.118777804 

15 MLBI 0.024911572 0.53040757 0.024 0.001718626 

16 MYOR 0.129418072 -0.1428571 0.024 -0.737926506 

17 PYFA 0.073585082 0.02585315 0.024 1.917950978 

18 ROTI -0.037949263 -0.742665 0.024 0.08341481 

19 SKBM -0.019946239 1.5 0.024 -0.029297493 

20 SKLT -0.021083842 0.33294798 0.024 -0.135408069 

21 STTP -0.083526032 0.74892572 0.024 -0.143573694 

22 SQBB -0.020119092 0.11406781 0.024 -0.386779508 

23 TCID 0.040425416 0.07471264 0.024 0.219847875 

24 TSPC -0.103937778 0.11111111 0.024 -1.151440001 

25 ULTJ 0.49682414 1.77272727 0.024 0.26672131 

26 UNVR -0.028466372 0.16117216 0.024 -0.32552999 

27 WIIM 0.013518705 -0.4238809 0.024 0.024726979 
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Lampiran 18 Peluang Bertumbuh Tahun 2014 

No Perusahaan Saham Beredar Harga Penutup Kapitalisasi Pasar Nilai Buku Ekuitas Pertumbuhan Perusahaan 

1 ADES 589,896,800 1,380 814,057,584,000 295,799,000,000 2.75206334 

2 CEKA 297,500,000 3,020 898,450,000,000 537,551,172,122 1.671375762 

3 DLTA 16,013,181 285,000 4,563,756,585,000 764,473,253,000 5.969805441 

4 DVLA 1,120,000,000 1,810 2,027,200,000,000 962,431,483,000 2.106331761 

5 GGRM 1,924,088,000 21,000 40,405,848,000,000 33,228,720,000,000 1.215991708 

6 HMSP 4,383,000,000 67,000 293,661,000,000,000 13,498,114,000,000 21.75570602 

7 ICBP 5,830,954,000 15,100 88,047,405,400,000 15,039,947,000,000 5.854236415 

8 INDF 8,780,426,500 7,425 65,194,666,762,500 41,228,376,000,000 1.581305719 

9 KAEF 5,553,999,999 1,375 7,636,749,998,625 1,811,143,949,913 4.216533975 

10 KDSI 405,000,000 420 170,100,000,000 396,498,026,938 0.429005918 

11 KICI 138,000,000 274 37,812,000,000 78,680,086,844 0.480579032 

12 KLBF 46,875,122,110 1,845 86,484,600,292,950 9,817,475,678,446 8.809250272 

13 MBTO 1,070,000,000 199 212,930,000,000 453,749,133,904 0.469268113 

14 MERK 22,400,000 146,500 3,281,600,000,000 553,690,856,000 5.926772972 

15 MLBI 21,070,000 9,600 202,272,000,000 553,797,000,000 0.365245749 

16 MYOR 894,347,989 29,000 25,936,091,681,000 4,100,554,992,789 6.325019839 

17 PYFA 535,080,000 129 69,025,320,000 96,558,938,621 0.714851685 

18 ROTI 5,061,800,000 1,165 5,896,997,000,000 960,122,354,744 6.141922403 

19 SKBM 936,530,894 970 908,434,967,180 317,909,776,363 2.857524476 

20 SKLT 690,740,500 320 221,036,960,000 153,368,106,620 1.441218548 

21 STTP 1,310,000,000 3,055 4,002,050,000,000 817,593,813,061 4.894912285 

22 SQBB 9,268,000 10,500 97,314,000,000 368,878,943,000 0.263810125 
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23 TCID 201,066,667 18,850 3,790,106,672,950 1,283,504,442,268 2.952936155 

24 TSPC 4,500,000,000 2,320 10,440,000,000,000 4,132,338,998,550 2.526414218 

25 ULTJ 2,888,382,000 3,970 11,466,876,540,000 2,265,097,759,730 5.06242015 

26 UNVR 7,630,000,000 39,650 302,529,500,000,000 4,598,782,000,000 65.78470125 

27 WIIM 2,099,873,760 540 1,133,931,830,400 854,425,098,590 1.327128419 
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Lampiran 19 Peluang Bertumbuh Tahun 2013 

No Perusahaan Saham Beredar Harga Penutup Kapitalisasi Pasar Nilai Buku Ekuitas Pertumbuhan Perusahaan 

1 ADES 589,896,800 2,075 1,224,035,860,000 264,778,000,000 4.622875994 

2 CEKA 297,500,000 3,000 892,500,000,000 528,274,933,918 1.689461193 

3 DLTA 16,013,181 350,000 5,604,613,350,000 676,557,993,000 8.284010252 

4 DVLA 1,120,000,000 2,050 2,296,000,000,000 914,702,952,000 2.510104504 

5 GGRM 1,924,088,000 49,400 95,049,947,200,000 29,416,271,000,000 3.231203139 

6 HMSP 4,383,000,000 68,950 302,207,850,000,000 14,155,035,000,000 21.3498483 

7 ICBP 5,830,954,000 10,975 63,994,720,150,000 13,265,731,000,000 4.824062854 

8 INDF 8,780,426,500 7,325 64,316,624,112,500 38,373,129,000,000 1.676084953 

9 KAEF 5,553,999,999 750 4,165,499,999,250 1,624,354,688,981 2.564402976 

10 KDSI 405,000,000 388 157,140,000,000 352,008,887,573 0.446409183 

11 KICI 138,000,000 282 38,916,000,000 73,976,578,603 0.526058392 

12 KLBF 46,875,122,110 1,465 68,672,053,891,150 8,499,957,965,575 8.079105117 

13 MBTO 1,070,000,000 301 322,070,000,000 451,318,464,718 0.71362026 

14 MERK 22,400,000 200,000 4,480,000,000,000 512,218,622,000 8.746265379 

15 MLBI 21,070,000 1,079,000 22,734,530,000,000 987,533,000,000 23.02153953 

16 MYOR 894,347,989 30,000 26,830,439,670,000 3,938,760,879,650 6.811898587 

17 PYFA 535,080,000 154 82,402,320,000 93,901,273,216 0.877542095 

18 ROTI 5,061,800,000 1,100 5,567,980,000,000 787,337,649,671 7.071908732 

19 SKBM 865,736,394 700 606,015,475,800 201,124,214,511 3.013140299 

20 SKLT 690,740,500 170 117,425,885,000 139,650,353,636 0.840856338 

21 STTP 1,310,000,000 2,500 3,275,000,000,000 694,128,409,113 4.718147186 

22 SQBB 9,268,000 10,500 97,314,000,000 347,052,274,000 0.280401563 

23 TCID 201,066,667 16,000 3,217,066,672,000 1,182,990,689,957 2.719435325 
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24 TSPC 4,500,000,000 3,160 14,220,000,000,000 3,862,951,854,240 3.681122762 

25 ULTJ 2,888,382,000 4,050 11,697,947,100,000 2,015,146,534,086 5.805010654 

26 UNVR 7,630,000,000 28,725 219,171,750,000,000 4,254,670,000,000 51.51321959 

27 WIIM 2,099,873,760 740 1,553,906,582,400 781,359,304,525 1.988722184 
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Lampiran 20 Peluang Bertumbuh Tahun 2012 

No Perusahaan Saham Beredar Harga Penutup Kapitalisasi Pasar Nilai Buku Ekuitas Pertumbuhan Perusahaan 

1 ADES 589,896,800 4,650 2,743,020,120,000 209,122,000,000 13.11684146 

2 CEKA 297,500,000 3,320 987,700,000,000 463,402,986,308 2.131406204 

3 DLTA 16,013,181 330,000 5,284,349,730,000 598,211,513,000 8.833580791 

4 DVLA 1,120,000,000 2,025 2,268,000,000,000 841,546,479,000 2.695038309 

5 GGRM 1,924,088,000 48,950 94,184,107,600,000 26,605,713,000,000 3.539995624 

6 HMSP 4,383,000,000 77,400 339,244,200,000,000 13,308,420,000,000 25.49094483 

7 ICBP 5,830,954,000 8,750 51,020,847,500,000 11,984,361,000,000 4.257285599 

8 INDF 8,780,426,500 7,450 65,414,177,425,000 34,140,237,000,000 1.916043448 

9 KAEF 5,553,999,999 1,070 5,942,779,998,930 1,441,533,689,666 4.122539793 

10 KDSI 405,000,000 520 210,600,000,000 216,006,115,379 0.974972397 

11 KICI 138,000,000 330 45,540,000,000 66,557,077,885 0.68422475 

12 KLBF 50,780,072,110 1,240 62,967,289,416,400 7,371,643,614,897 8.541824959 

13 MBTO 1,070,000,000 465 497,550,000,000 434,562,913,348 1.144943539 

14 MERK 22,400,000 152,000 3,404,800,000,000 416,741,865,000 8.170045503 

15 MLBI 21,070,000 940,000 19,805,800,000,000 329,853,000,000 60.04432277 

16 MYOR 166,584,000 26,500 4,414,476,000,000 3,067,850,327,238 1.438947644 

17 PYFA 535,080,000 200 107,016,000,000 87,705,472,878 1.220174711 

18 ROTI 1,012,360,000 5,950 6,023,542,000,000 666,607,597,550 9.036113633 

19 SKBM 851,391,894 400 340,556,757,600 127,679,763,243 2.667272784 

20 SKLT 690,740,500 180 124,333,290,000 129,482,560,948 0.960231935 

21 STTP 1,310,000,000 1,030 1,349,300,000,000 579,691,340,310 2.327618003 

22 SQBB 9,268,000 10,500 97,314,000,000 325,359,028,000 0.299097279 
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23 TCID 201,066,667 11,400 2,292,160,003,800 1,096,821,575,914 2.089820308 

24 TSPC 4,500,000,000 3,725 16,762,500,000,000 3,353,156,079,810 4.999021698 

25 ULTJ 2,888,382,000 2,700 7,798,631,400,000 1,676,519,113,422 4.651680579 

26 UNVR 7,630,000,000 22,450 171,293,500,000,000 3,968,365,000,000 43.16475425 

27 WIIM 2,099,873,760 1,000 2,099,873,760,000 656,304,363,721 3.199542584 
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Lampiran 21 Perhitungan Struktur Modal Tahun 2014 

No Perusahaan Utang Jangka Panjang Total Ekuitas Struktur Modal 

1 ADES 52,166,000,000 295,799,000,000 0.176356242 

2 CEKA 27,917,794,870 537,551,172,122 0.051935139 

3 DLTA 36,521,246,000 764,473,253,000 0.047773085 

4 DVLA 95,232,652,000 962,431,483,000 0.098950059 

5 GGRM 1,208,746,000,000 33,228,720,000,000 0.036376544 

6 HMSP 1,282,286,000,000 13,498,114,000,000 0.09499742 

7 ICBP 3,639,267,000,000 15,039,947,000,000 0.241973393 

8 INDF 22,028,823,000,000 41,228,376,000,000 0.534312169 

9 KAEF 302,228,994,957 1,811,143,949,913 0.166871879 

10 KDSI 148,990,821,725 396,498,026,938 0.375766868 

11 KICI 9,838,490,468 78,680,086,844 0.125044225 

12 KLBF 221,636,516,794 9,817,475,678,446 0.022575713 

13 MBTO 53,950,225,983 453,749,133,904 0.118898797 

14 MERK 33,088,525,000 553,690,856,000 0.059759927 

15 MLBI 88,453,000,000 553,797,000,000 0.159720981 

16 MYOR 3,076,215,435,183 4,100,554,992,789 0.750194898 

17 PYFA 28,182,959,952 96,558,938,621 0.291873133 

18 ROTI 875,163,252,239 960,122,354,744 0.911512213 

19 SKBM 74,700,075,216 317,909,776,363 0.234972564 

20 SKLT 36,781,482,794 153,368,106,620 0.239824848 

21 STTP 343,978,800,839 817,593,813,061 0.420720895 

22 SQBB 90,473,777,000 368,878,943,000 0.245266852 

23 TCID 83,677,063,909 1,283,504,442,268 0.065194214 

24 TSPC 223,059,288,200 4,132,338,998,550 0.053978942 

25 ULTJ 161,018,718,399 2,265,097,759,730 0.071086874 

26 UNVR 817,056,000,000 4,598,782,000,000 0.177667913 

27 WIIM 39,036,668,424 854,425,098,590 0.045687642 
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Lampiran 22 Perhitungan Struktur Modal Tahun 2013 

No Perusahaan Utang Jangka Panjang Total Ekuitas Struktur Modal 

1 ADES 67,556,000,000 264,778,000,000 0.255142044 

2 CEKA 22,390,733,987 528,274,933,918 0.042384623 

3 DLTA 31,492,068,000 676,557,993,000 0.046547478 

4 DVLA 59,878,026,000 914,702,952,000 0.065461717 

5 GGRM 1,259,400,000,000 29,416,271,000,000 0.04281304 

6 HMSP 1,125,769,000,000 14,155,035,000,000 0.079531347 

7 ICBP 3,305,156,000,000 13,265,731,000,000 0.249149934 

8 INDF 23,048,351,000,000 38,373,129,000,000 0.60063778 

9 KAEF 101,461,711,355 1,624,354,688,981 0.062462781 

10 KDSI 158,713,231,617 352,008,887,573 0.450878478 

11 KICI 12,739,100,144 73,976,578,603 0.172204506 

12 KLBF 174,513,285,703 8,499,957,965,575 0.020531076 

13 MBTO 46,766,782,179 451,318,464,718 0.103622577 

14 MERK 36,909,443,000 512,218,622,000 0.072057987 

15 MLBI 72,073,000,000 987,533,000,000 0.072982878 

16 MYOR 3,139,430,961,141 3,938,760,879,650 0.797060562 

17 PYFA 32,431,771,087 93,901,273,216 0.34538159 

18 ROTI 715,153,991,615 787,337,649,671 0.908319311 

19 SKBM 42,081,606,258 201,124,214,511 0.209231923 

20 SKLT 36,627,023,044 139,650,353,636 0.262276622 

21 STTP 176,942,099,882 694,128,409,113 0.254912632 

22 SQBB 7,901,907,000 347,052,274,000 0.022768636 

23 TCID 79,641,192,763 1,182,990,689,957 0.06732191 

24 TSPC 197,540,096,162 3,862,951,854,240 0.051137085 

25 ULTJ 162,680,395,048 2,015,146,534,086 0.080728817 

26 UNVR 674,076,000,000 4,254,670,000,000 0.158432029 

27 WIIM 38,645,846,041 781,359,304,525 0.049459763 
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Lampiran 23 Perhitungan Struktur Modal Tahun 2012 

No Perusahaan Utang Jangka Panjang Total Ekuitas Struktur Modal 

1 ADES 81,348,000,000 209,122,000,000 0.38899781 

2 CEKA 18,822,957,313 463,402,986,308 0.040618981 

3 DLTA 27,175,770,000 598,211,513,000 0.045428363 

4 DVLA 41,427,391,000 841,546,479,000 0.049227692 

5 GGRM 1,101,295,000,000 26,605,713,000,000 0.041393177 

6 HMSP 1,041,130,000,000 13,308,420,000,000 0.078230924 

7 ICBP 2,187,454,000,000 11,984,361,000,000 0.18252571 

8 INDF 12,443,968,000,000 34,140,237,000,000 0.364495654 

9 KAEF 97,629,655,893 1,441,533,689,666 0.067726239 

10 KDSI 22,326,620,852 216,006,115,379 0.103361059 

11 KICI 15,464,492,789 66,557,077,885 0.232349335 

12 KLBF 154,695,712,337 7,371,643,614,897 0.02098524 

13 MBTO 37,418,152,790 434,562,913,348 0.08610526 

14 MERK 32,861,148,000 416,741,865,000 0.078852524 

15 MLBI 25,516,000,000 329,853,000,000 0.077355671 

16 MYOR 3,310,221,795,521 3,067,850,327,238 1.079003681 

17 PYFA 19,724,206,809 87,705,472,878 0.224891403 

18 ROTI 342,881,515,901 666,607,597,550 0.514367849 

19 SKBM 27,605,814,263 127,679,763,243 0.216211352 

20 SKLT 31,439,200,976 129,482,560,948 0.24280645 

21 STTP 98,853,474,000 579,691,340,310 0.170527774 

22 SQBB 8,463,126,000 325,359,028,000 0.026011653 

23 TCID 65,274,029,521 1,096,821,575,914 0.059511985 

24 TSPC 182,694,345,603 3,353,156,079,810 0.054484295 

25 ULTJ 151,451,739,464 1,676,519,113,422 0.090337019 

26 UNVR 480,718,000,000 3,968,365,000,000 0.121137547 

27 WIIM 42,054,707,588 656,304,363,721 0.064078056 
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Lampiran 24 Perhitungan Risiko Sistematik 2014 

Rit2014 = 0.006 + 0.672Rmt 

No Perusahaan Rit Rmt α Rit = α + βRmt + e 

1 ADES 0.00003972 0.01604479 0.006 -0.371477723 

2 CEKA -0.036251851 0.009374807 0.006 -4.506956852 

3 DLTA 0.04443993 0.009374807 0.006 4.10034361 

4 DVLA 0.043208327 0.014924274 0.006 2.493141541 

5 GGRM -0.001917786 0.009374807 0.006 -0.844581189 

6 HMSP 0.025729438 -0.009302499 0.006 -2.120875035 

7 ICBP -0.033753958 -0.007816521 0.006 5.08588893 

8 INDF 0.013753718 -0.007816521 0.006 -0.991965327 

9 KAEF 0.01764063 -0.002486961 0.006 -4.680664149 

10 KDSI 0.101753243 0.01604479 0.006 5.967871434 

11 KICI -0.001498854 0.008240316 0.006 -0.910020158 

12 KLBF 0.027706561 0.014924274 0.006 1.454446681 

13 MBTO -0.004849272 0.014924274 0.006 -0.726954783 

14 MERK -0.00058326 -0.011069432 0.006 0.594724288 

15 MLBI 0.000445639 0.005052044 0.006 -1.09942841 

16 MYOR 0.001841786 0.010043729 0.006 -0.414011014 

17 PYFA -0.015262538 0.014924274 0.006 -1.424694951 

18 ROTI 0.034515612 0.005052044 0.006 5.644371472 

19 SKBM 0 0.009374807 0.006 -0.640013171 

20 SKLT 0 0.014924274 0.006 -0.40202961 

21 STTP 0.00660329 0.010043729 0.006 0.060066301 

22 SQBB 0 -0.007816521 0.006 0.767604924 

23 TCID 0.04480239 -0.010452702 0.006 -3.712187454 

24 TSPC -0.022169006 0.009374807 0.006 -3.004755834 

25 ULTJ -0.002355132 0.009374807 0.006 -0.891232458 

26 UNVR 0.010682067 0.014924274 0.006 0.313721565 

27 WIIM -0.005949646 0.005052044 0.006 -2.36530914 
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Lampiran 25 Perhitungan Risiko Sistematik 2013 

Rit2013 = -0.015 + 0.999Rmt 

No Perusahaan Rit Rmt α Rit = α + βRmt + e 

1 ADES -0.03166881 0.046420561 -0.015 -0.359082501 

2 CEKA 0.106662532 0.03060827 -0.015 3.974825476 

3 DLTA 0.04584196 0.04661069 -0.015 1.305322026 

4 DVLA -0.00092682 0.008218725 -0.015 1.712331789 

5 GGRM 0.076765382 0.04661069 -0.015 1.968762579 

6 HMSP 0.006161163 0.008218725 -0.015 2.574749982 

7 ICBP -0.04420725 0.009895933 -0.015 -2.951440213 

8 INDF -0.05126232 0.009895933 -0.015 -3.664366535 

9 KAEF 0.007685866 0.020835811 -0.015 1.088792079 

10 KDSI -0.04268498 0.04661069 -0.015 -0.593962023 

11 KICI -0.04307642 0.018339468 -0.015 -1.530928585 

12 KLBF 0.05907577 0.04661069 -0.015 1.589244228 

13 MBTO -0.02607666 0.018339468 -0.015 -0.603979249 

14 MERK 0.058201058 0.023431299 -0.015 3.124071644 

15 MLBI 0.018905759 0.008218725 -0.015 4.125428017 

16 MYOR -0.00312622 0.04661069 -0.015 0.254743812 

17 PYFA -0.0456207 0.018339468 -0.015 -1.669661187 

18 ROTI -0.00261848 0.008218725 -0.015 1.50650164 

19 SKBM 0.070728291 0.046420561 -0.015 1.846774147 

20 SKLT 0 0.04661069 -0.015 0.32181459 

21 STTP 0.019670963 0.010489609 -0.015 3.305267354 

22 SQBB 0 0.018339468 -0.015 0.817908129 

23 TCID -0.00500559 0.006122176 -0.015 1.632492756 

24 TSPC -0.03178715 0.046420561 -0.015 -0.361631789 

25 ULTJ -0.05228975 0.046420561 -0.015 -0.803302429 

26 UNVR 0.033299016 0.018339468 -0.015 2.633610545 

27 WIIM -0.09894865 0.018339468 -0.015 -4.577485668 
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Lampiran 26 Perhitungan Risiko Sistematik 2012 

Rit2012 = 0.052 - 0.316Rmt 

No Perusahaan Rit Rmt α CARit = α + βRmt + e 

1 ADES -0.001857462 0.011534055 0.052 -4.669430148 

2 CEKA 0.064617163 0.019946239 0.052 0.632558493 

3 DLTA 0.094588745 0.019946239 0.052 2.135176647 

4 DVLA 0.179094931 0.022155938 0.052 5.736382387 

5 GGRM 0.08778672 0.019946239 0.052 1.794158771 

6 HMSP 0.025435783 -0.020975971 0.052 1.266411797 

7 ICBP 0.033424301 0.015653693 0.052 -1.186665592 

8 INDF -0.016818636 0.015653693 0.052 -4.396319437 

9 KAEF -0.033862909 0.015653693 0.052 -5.485153379 

10 KDSI 0.038126362 0.039382691 0.052 -0.352277564 

11 KICI -0.023849163 0.019946239 0.052 -3.802679847 

12 KLBF -0.020431471 0.019946239 0.052 -3.63133466 

13 MBTO 0.088943814 0.019946239 0.052 1.852169395 

14 MERK 0 0.039382691 0.052 -1.320377026 

15 MLBI 0.040565266 0.015653693 0.052 -0.730481567 

16 MYOR 0.149537164 0.020119092 0.052 4.847990431 

17 PYFA 0.093531322 0.019946239 0.052 2.082162994 

18 ROTI -0.015793325 0.022155938 0.052 -3.059826504 

19 SKBM 0 0.019946239 0.052 -2.607007714 

20 SKLT 0 0.021083842 0.052 -2.4663436 

21 STTP -0.063406941 0.020119092 0.052 -5.736190407 

22 SQBB 0 0.020119092 0.052 -2.584609723 

23 TCID 0.034265315 -0.006160101 0.052 2.878960124 

24 TSPC -0.066842128 0.03709565 0.052 -3.20366745 

25 ULTJ 0.216943231 0.020119092 0.052 8.198343835 

26 UNVR 0.008554997 0.037021369 0.052 -1.173511541 

27 WIIM 0.034602548 0.021083842 0.052 -0.825155683 
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Lampiran 27 Keseluruhan Data Penelitian 

No Perusahaan Tahun 
Koefisien 

Respon Laba 

Peluang 

Bertumbuh 

Struktur 

Modal 

Risiko 

Sistematik 

1 ADES 2014 0.052743335 2.75206334 0.176356242 -0.371477723 

2 CEKA 2014 0.14228689 1.671375762 0.051935139 -4.506956852 

3 DLTA 2014 0.419073698 5.969805441 0.047773085 4.10034361 

4 DVLA 2014 -0.061123435 2.106331761 0.098950059 2.493141541 

5 GGRM 2014 -0.076219137 1.215991708 0.036376544 -0.844581189 

6 HMSP 2014 -0.477122895 21.75570602 0.09499742 -2.120875035 

7 ICBP 2014 -0.193570781 5.854236415 0.241973393 5.08588893 

8 INDF 2014 0.030310351 1.581305719 0.534312169 -0.991965327 

9 KAEF 2014 0.121875254 4.216533975 0.166871879 -4.680664149 

10 KDSI 2014 0.800772385 0.429005918 0.375766868 5.967871434 

11 KICI 2014 0.045726512 0.480579032 0.125044225 -0.910020158 

12 KLBF 2014 0.079024585 8.809250272 0.022575713 1.454446681 

13 MBTO 2014 0.032677567 0.469268113 0.118898797 -0.726954783 

14 MERK 2014 0.097737768 5.926772972 0.059759927 0.594724288 

15 MLBI 2014 0.011685674 0.365245749 0.159720981 -1.09942841 

16 MYOR 2014 0.025527359 6.325019839 0.750194898 -0.414011014 

17 PYFA 2014 0.065147243 0.714851685 0.291873133 -1.424694951 

18 ROTI 2014 0.116111359 6.141922403 0.911512213 5.644371472 

19 SKBM 2014 -0.078439489 2.857524476 0.234972564 -0.640013171 

20 SKLT 2014 -0.049735065 1.441218548 0.239824848 -0.40202961 

21 STTP 2014 -0.132407194 4.894912285 0.420720895 0.060066301 

22 SQBB 2014 0.008111578 0.263810125 0.245266852 0.767604924 

23 TCID 2014 0.541000754 2.952936155 0.065194214 -3.712187454 

24 TSPC 2014 1.040389807 2.526414218 0.053978942 -3.004755834 

25 ULTJ 2014 0.141098877 5.06242015 0.071086874 -0.891232458 

26 UNVR 2014 -0.154525242 65.78470125 0.177667913 0.313721565 

27 WIIM 2014 0.383408226 1.327128419 0.045687642 -2.36530914 

28 ADES 2013 0.135268115 4.622875994 0.255142044 -0.359082501 

29 CEKA 2013 0.92933197 1.689461193 0.042384623 3.974825476 

30 DLTA 2013 0.119076128 8.284010252 0.046547478 1.305322026 

31 DVLA 2013 -0.151078242 2.510104504 0.065461717 1.712331789 

32 GGRM 2013 0.803296875 3.231203139 0.04281304 1.968762579 

33 HMSP 2013 0.352805982 21.3498483 0.079531347 2.574749982 

34 ICBP 2013 -2.856573952 4.824062854 0.249149934 -2.951440213 

35 INDF 2013 0.121473411 1.676084953 0.60063778 -3.664366535 

36 KAEF 2013 0.431213253 2.564402976 0.062462781 1.088792079 

37 KDSI 2013 2.485754409 0.446409183 0.450878478 -0.593962023 

38 KICI 2013 -0.012440974 0.526058392 0.172204506 -1.530928585 
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39 KLBF 2013 0.420551989 8.079105117 0.020531076 1.589244228 

40 MBTO 2013 0.017704776 0.71362026 0.103622577 -0.603979249 

41 MERK 2013 0.030115026 8.746265379 0.072057987 3.124071644 

42 MLBI 2013 0.027597482 23.02153953 0.072982878 4.125428017 

43 MYOR 2013 -0.045676637 6.811898587 0.797060562 0.254743812 

44 PYFA 2013 -0.185014968 0.877542095 0.34538159 -1.669661187 

45 ROTI 2013 0.373221515 7.071908732 0.908319311 1.50650164 

46 SKBM 2013 0.073057277 3.013140299 0.209231923 1.846774147 

47 SKLT 2013 -0.031199056 0.840856338 0.262276622 0.32181459 

48 STTP 2013 0.322726762 4.718147186 0.254912632 3.305267354 

49 SQBB 2013 0.142460513 0.280401563 0.022768636 0.817908129 

50 TCID 2013 0.340842281 2.719435325 0.06732191 1.632492756 

51 TSPC 2013 -6.329079548 3.681122762 0.051137085 -0.361631789 

52 ULTJ 2013 0.890739755 5.805010654 0.080728817 -0.803302429 

53 UNVR 2013 0.453826174 51.51321959 0.158432029 2.633610545 

54 WIIM 2013 -0.349775006 1.988722184 0.049459763 -4.577485668 

55 ADES 2012 -0.0169611 13.11684146 0.38899781 -4.669430148 

56 CEKA 2012 -0.052323276 2.131406204 0.040618981 0.632558493 

57 DLTA 2012 0.116540792 8.833580791 0.045428363 2.135176647 

58 DVLA 2012 0.574296451 2.695038309 0.049227692 5.736382387 

59 GGRM 2012 -0.243515685 3.539995624 0.041393177 1.794158771 

60 HMSP 2012 0.001977824 25.49094483 0.078230924 1.266411797 

61 ICBP 2012 -0.060336118 4.257285599 0.18252571 -1.186665592 

62 INDF 2012 -0.941205497 1.916043448 0.364495654 -4.396319437 

63 KAEF 2012 -0.378978086 4.122539793 0.067726239 -5.485153379 

64 KDSI 2012 -0.045170271 0.974972397 0.103361059 -0.352277564 

65 KICI 2012 -0.012742387 0.68422475 0.232349335 -3.802679847 

66 KLBF 2012 -0.412017344 8.541824959 0.02098524 -3.63133466 

67 MBTO 2012 0.829064905 1.144943539 0.08610526 1.852169395 

68 MERK 2012 0.118777804 8.170045503 0.078852524 -1.320377026 

69 MLBI 2012 0.001718626 60.04432277 0.077355671 -0.730481567 

70 MYOR 2012 -0.737926506 1.438952639 1.079003681 4.847990431 

71 PYFA 2012 1.917950978 1.220174711 0.224891403 2.082162994 

72 ROTI 2012 0.08341481 9.036113633 0.514367849 -3.059826504 

73 SKBM 2012 -0.029297493 2.667272784 0.216211352 -2.607007714 

74 SKLT 2012 -0.135408069 0.960231935 0.24280645 -2.4663436 

75 STTP 2012 -0.143573694 2.327618003 0.170527774 -5.736190407 

76 SQBB 2012 -0.386779508 0.299097279 0.026011653 -2.584609723 

77 TCID 2012 0.219847875 2.089820308 0.059511985 2.878960124 

78 TSPC 2012 -1.151440001 4.999021698 0.054484295 -3.20366745 
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79 ULTJ 2012 0.26672131 4.651680579 0.090337019 8.198343835 

80 UNVR 2012 -0.32552999 43.16475425 0.121137547 -1.173511541 

81 WIIM 2012 0.024726979 3.199542584 0.064078056 -0.825155683 
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Lampiran 28 Uji Asumsi Klasik sebelum Transformasi Data 

1. Uji Asumsi Klasik Model 1 sebelum Transformasi Data 

a) Uji Normalitas 

Tabel 4.6  

Uji Normalitas Model 1 sebelum Transformasi Data 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 81 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .22118493 

Most Extreme Differences 

Absolute .205 

Positive .205 

Negative -.200 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.846 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

 
Gambar 4.1 Uji Normalitas Data dengan Probability Plot  

Model 1 Sebelum Transformasi Data 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

b) Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.7  

Uji Multikolinearitas Model 1 sebelum Transformasi Data 
Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 PB 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: SM 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 
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c) Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.8  

Uji Heteroskedastisitas Model 1 sebelum Transformasi Data 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .165 .020  8.183 .000 

PB -.002 .001 -.129 -1.155 .252 

Dependent Variable: ABSRES 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

 
Gambar 4.2: Uji Heteroskedastisitas dengan Scatter Plots 

Model 1 Sebelum Transformasi Data 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

d) Uji Autokorelasi 

Tabel 4.9  

Uji Autokorelasi Model 1 sebelum Transformasi Data 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .082a .007 -.006 .22258 1.711 

a. Predictors: (Constant), PB 

b. Dependent Variable: SM 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 
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2. Uji Asumsi Klasik Model 2 sebelum Transformasi Data 

a) Uji Normalitas 

Tabel 4.10  

Uji Normalitas Model 2 sebelum Transformasi Data 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 81 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 2.87955322 

Most Extreme Differences 

Absolute .086 

Positive .086 

Negative -.036 

Kolmogorov-Smirnov Z .778 

Asymp. Sig. (2-tailed) .581 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

 
Gambar 4.3: Uji Normalitas Data dengan Probability Plot 

Model 2 Sebelum Transformasi Data 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

b) Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.11  

Uji Multikolinearitas Model 2 sebelum Transformasi Data 
Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 PB 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: RS 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 
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c) Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.12  

Uji Heteroskedastisitas Model 2 sebelum Transformasi Data 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.346 .224  10.454 .000 

PB -.010 .016 -.070 -.624 .534 

Dependent Variable: ABSRES 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

 
Gambar 4.4: Uji Heteroskedastisitas dengan Scatter Plots 

Model 2 Sebelum Transformasi Data 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

d) Uji Autokorelasi 

Tabel 4.13  

Uji Autokorelasi Model 2 sebelum Transformasi Data 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .076a .006 -.007 2.89772 1.914 

a. Predictors: (Constant), PB 

b. Dependent Variable: RS 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 
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3. Uji Asumsi Klasik Model 3 sebelum Transformasi Data 

a) Uji Normalitas 

Tabel 4.14  

Uji Normalitas Model 3 sebelum Transformasi Data 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 81 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .91013666 

Most Extreme Differences 

Absolute .282 

Positive .214 

Negative -.282 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.538 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

 
Gambar 4.5: Uji Normalitas Data dengan Probability Plot 

Model 3 Sebelum Transformasi Data 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

b) Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.15  

Uji Multikolinearitas Model 3 sebelum Transformasi Data 
Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

PB .986 1.014 

SM .985 1.015 

RS .986 1.014 

a. Dependent Variable: KRL 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 
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c) Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.16  

Uji Heteroskedastisitas Model 3 sebelum Transformasi Data 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .426 .139  3.076 .003 

PB -.005 .008 -.081 -.707 .482 

SM .034 .422 .009 .081 .936 

RS -.009 .032 -.033 -.290 .772 

Dependent Variable: ABSRES 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

 
Gambar 4.6: Uji Heteroskedastisitas dengan Scatter Plots 

Model 3 Sebelum Transformasi Data 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 

d) Uji Autokorelasi 

Tabel 4.17  

Uji Autokorelasi Model 3 sebelum Transformasi Data 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .201a .040 .003 .92770 2.212 

a. Predictors: (Constant), RS, PB, SM 

b. Dependent Variable: KRL 

Sumber: keluaran SPSS, 2015 

 


