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ABSTRAK 

Informasi laba yaitu informasi yang ditunggu-tunggu oleh investor dalam suatu 

perusahaan sebelum investor melakukan investasi terhadap suatu perusahaan, oleh 

karena itu reaksi investor berbeda tergantung dari informasi yang didapat investor 

baik informasi baik maupun informasi buruk. Penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh Beta, Konservatisme Akuntansi dan Corporate Social 

Responsibility Terhadap Koefisien Respon Laba dengan menggunakan data sekunder 

berupa data annual report perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia(BEI) pada tahun 2010-20013. Metode penentuan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling, jumlah populasi dari penelitian ini 

adalah sebanyak 124 perusahaan, dan jumlah sampel yang diperoleh selama 

pengamatan adalah 62 amatan selama tiga tahun. Alat analisis yang digunakan adalah 

regresi berganda dan uji asumsi klasik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini menemukan hasil bahwa BETA berpengaruh terhadap Koefisien 

Respon Laba yang disebabkan meskipun beresiko suatu sekuritas tetap direspon oleh 

pasar, Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh terhadap koefisien respon laba 
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karena terjadi fluktuasi laba sehingga sulit memprediksi laba dimasa akan datang dan 

CSR berpengaruh negatif terhadap koefisien respon laba karena pengungkapan CSR 

yang tidak dapat diukur sehingga investor tidak bereaksi. 

Kata kunci : Koefisien Respon Laba, BETA, Konservatisme Akuntansi, Corporate  

                 Social Responsibility. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. 

Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya 

sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai 

informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban sekaligus 

menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya 

(Harahap, 2007:201). Karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat 

mencerminkan tingkat kesuksesan suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat laba yang 

dihasilkan maka semakin baik pula kinerja suatu perusahaan.  

Menurut Indra dan Rosianawati (2011) Koefisien Respon Laba (Earnings 

Response Coefficient) didefinisikan sebagai efek setiap dolar unexpected earnings 

terhadap return saham, dan biasanya diukur dengan slopa koefisien dalam regresi 

abnormal return saham dan unexpected earning. Banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi Koefisien Respon Laba, antara lain yaitu BETA. Beta adalah 

pengukur risiko sistematis dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko 
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pasar (Indra dan Rosianawati, 2011). Walaupun informasi laba merupakan hal yang 

paling direspon oleh investor sebagai dasar pengambilan keputusan, untuk 

meningkatkan kualitas laba perusahaan juga dipengaruhi oleh Konservatisme 

akuntansi dan Corporate Social Responsibility. Untuk menghindari pengambilan 

keputusan yang salah, investor harus memperhatikan hal-hal lain yang tidak 

diungkapkan pada informasi laba, seperti konservatisme akuntansi.  

Konservatisme akuntansi adalah sejauh mana laba akuntansi periode sekarang 

secara asimetris memasukkan kerugian ekonomi relatif terhadap keuntungan ekonomi 

(Belkaoui, 2006:292). Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure adalah salah 

satu bagian penting bagi perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Karena 

perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung 

dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan 

beroperasi ( Daud dan Syarifuddin, 2008). 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka 

dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah BETA berpengaruh terhadap Koefisien Respon Laba ? 

2. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap Koefisien Respon 

Laba ? 
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3. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Koefisien 

Respon Laba ? 

4. Apakah Beta, Konservatisme Akuntansi dan Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap Koefisien Respon Laba ? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian 

ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh  BETA terhadap Koefisien Respon Laba. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Koefisien 

Respon Laba. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 

Koefisien Respon Laba. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Beta, Konservatisme Akuntansi, dan Corporate 

Social Responsibility terhadap Koefisien Respon Laba. 

Kajian Pustaka 

Koefisien Respon Laba 

Menurut Harahap (2007: 305), laba akuntansi adalah perbedaan antara revenue yang 

direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Menurut Cho dan Jung (1991) dalam 
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Silalahi (2014), ERC didefinisikan sebagai efek setiap dolar unexpected earnings 

terhadap return saham, dan biasanya diukur dengan slopa koefisien dalam regresi 

abnormal return saham dan unexpected earnings. Koefisien respon laba ini 

menunjukkan reaksi pasar terhadap informasi laba yang dipublikasikan oleh 

perusahaan yang dapat diamati dari pergerakan harga saham disekitar tanggal 

publikasi laporan keuangan (Diantimala, 2008). 

BETA 

Beta menurut Jogiyanto (2009: 363), adalah suatu pengukur volatilitas (volatility) 

return sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Dengan demikian Beta 

merupakan pengukur risiko sistematik (systematic risk) dari suatu sekuritas atau 

portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan 

teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta historis dari serangkaian waktu 

observasi pada pengembalian aktiva maupun pengembalian portofolio pasar. Menurut 

Brealey et al (2007: 324), saham yang agresif memiliki beta tinggi, beta yang lebih 

besar dari 1,0 yang berarti bahwa pengembaliannya cenderung lebih dari satu 

berbanding satu terhadap perubahan pengembalian pasar keseluruhan. Beta saham 

defensive kurang dari 1,0, Pengembalian saham ini bervariasi lebih rendah dari satu 

berbanding satu terhadap pengembalian pasar. 
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Konservatisme Akuntansi 

Menurut Belkaoui (2006: 292), konservatisme akuntansi adalah sampai sejauh mana 

laba akuntansi periode sekarang secara asimetris memasukkan kerugian ekonomi 

relatif terhadap keuntungan ekonomi. Menurut Wild (2008: 136), jika aktiva 

dinyatakan terlalu tinggi, maka laba kumulatif dinyatakan terlalu tinggi. Hal ini dapat 

dibuktikan karena beban yang diperlukan untuk menurunkan nilai aktiva menjadi 

nilai realisasinya, contohnya meliputi penangguhan dalam pengakuan penurunan nilai 

aktiva, persediaan yang usang atau fasilitas yang tidak produktif, serta saldo 

penyisihan piutang tak tertagih yang dicatat terlalu rendah. Sebaliknya jika aktiva 

dinyatakan terlalu rendah, maka laba kumulatif juga menjadi terlalu rendah, 

contohnya adalah tidak diakuinya kenaikan nilai dari bisnis yang diakuisisi yang 

dicatat pada harga perolehan. 

Corporate Social Responsibility  

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggungjawab sebuah organisasi 

terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya pada 

masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan 

etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat (Suharto, 2010: 10). Pertanggungjawaban sosial perusahaan 

diungkapkan didalam laporan yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability 

Reporting adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, 
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pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya didalam konteks pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) (Anggraini, 2006). 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

            

    H1 

     H2      

   

     H3 

 

     H4      

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi data penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Manufaktur go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2013. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode 

BETA  (X1) 

Konservatisme 

Akuntansi (X2) 

Corporate Social 

Responsibility (X3) 

Koefisien Respon Laba 

(ERC) (Y) 
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pengambilan sampel dengan beberapa kriteria tertentu dari populasi yang terdaftar di 

BEI dimulai dari tahun 2010-2013. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dari 

tahun 2010-2013 adalah 124 perusahaan dan yang menjadi sampel sebanyak 20 

perusahaan sesuai dengan kriteria yang ada. Adapun kriteria Sampel yang digunakan 

meliputi : 

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI)  pada 

tahun 2010 -2013. 

2. Perusahaan Manufaktur yang memiliki laba negatif selama tahun 2010 – 2013 

3. Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR selama tahun 2010-2013 

4. Perusahaan Manufaktur yang menggunakan mata uang asing 

5. Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap dan tidak sesuai 

kriteria. 

VARIABEL PENELITIAN 

1. Koefisien Respon Laba 

Koefisien respon laba (Earning Response Coefficient-ERC) merupakan 

koefisien yang mengukur respon abnormal return sekuritas terhadap 

unexpected earning perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. ERC 

diukur dengan menggunakan slopa koefisien dalam regresi abnormal return 

saham dan unexpected earnings. 
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1. Menentukan Cummulative Abnormal Return  

CAR merupakan proksi harga saham yang menunjukkan besarnya respon pasar 

terhadap informasi akuntansi yang dipublikasikan yang dihitung dengan 

menggunakan model pasar yang disesuaikan karena yang dianggap sebagai penduga 

terbaik adalah model pasar yang disesuaikan (Daud dan Syarifuddin, 2008). Rumus 

untuk menghitung CAR menurut Diantimala (2008), yaitu :   

      ∑    

  

  

 

            ARit   =  Rit - Rmt 

            Pit – Pit-1 

Rit   =    

              Pit-1 

 

           IHSGt – IHSGt-1 

    Rmt   =  

         IHSGt-1 

Keterangan : 

CARit  : Cummulative Abnormal Return 

ARit  : Abnormal return untuk perusahaan i pada hari ke t 

Rit  : Return perusahaan i pada hari ke t 

Rmt  : Return indeks pasar pada hari ke t 
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IHSGt  : Indeks Harga Saham Gabungan pada waktu t 

IHSGt-1 : Indeks Harga Saham Gabungan pada waktu t-1 

Pit  : Harga saham perusahaan i pada waktu t 

Pit-1  : Harga saham perusahaan i pada waktu t-1 

2. Menentukan Unexpected Earnings  

Unexpected Earnings (UE) atau laba kejutan adalah selisih antara laba sesungguhnya 

dengan model langkah acak (random walk model). Model langkah acak mengestimasi 

laba periode berjalan sama dengan laba periode sebelumnya. Perhitungan Unexpected 

Earnings, yaitu : 

     Eit – Eit-1 

  UEit =  

      [Eit-1] 

Keterngan : 

UEit : Laba kejutan perusahaan i pada periode t 

Eit : Laba akuntansi perusahaan i pada periode t 

Eit-1 : Laba akuntansi pada perusahaan i pada periode t  

 

3. Menentukan ERC masing – masing sampel   

Menurut Daud dan Syarifuddin (2008), rumus untuk menghitung ERC masing-

masing sampel yaitu: 

 CARi (t1,t2) = β0 + β1 UEi,t + e 
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Keterangan : 

CARi (t1,t2) : Cummulative Abnormal Return perusahaan i untuk interval dari hari      

   t1 hingga t2 

UEi,t  :  Laba yang tidak diekspektasi perusahaan i pada tahun t 

β0  : Konstanta 

2. BETA 

Beta yaitu sebagai pengukur dari risiko sistematik dengan menggunakan model 

indeks tunggal sesuai dengan rumus yang digunakan oleh (Jogiyanto, 2009: 367) 

yaitu sebagai berikut. 

  Rit=  αi + βi .Rm + e1 

Keterangan : 

Rit  : Return sekuritas ke i pada tahun t 

αi : Suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return sekuritas ke t 

  yang independent terhadap kinerja pasar. 

βi : Beta yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan Ri akibat  

  perubahan Rm 

Rm : Tingkat return dari indeks pasar yang dapat dirumuskan sebagai berikut 

 

  IHSGt – IHSGt-1 

Rm = 

      IHSGt-1 
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3. Konservatisme Akuntansi 

Pengukuran akuntansi konservatif yang digunakan dalam penelitian ini sesuai 

dengan yang dilakukan oleh Givoly dan Hayn (2002) dalam Diantimala 

(2008) dengan persamaan sebagai berikut : 

 TAit = NIit – OCFit 

Keterangan : 

TAit : Total Akrual perusahaan i pada tahun t 

NIit : Laba bersih perusahaan i pada tahun t 

OCFit : Kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan i pada tahun t 

Kemudian menghitung akrual operasional perusahaan dengan persamaan 

sebagai berikut: 

OAit =ΔACCRECit + ΔPREPEXPit + ΔINVit + ΔACCPAYit + ΔTAXPAYit 

Keterangan : 

OAit  : Akrual operasional perusahaan i pada tahun t 

ΔACCRECit : Perubahan piutang perusahaan i pada tahun t 

ΔPREPEXPit : Perubahan biaya dibayar dimuka perusahaan i pada tahun t 

ΔINVit  : Perubahan persediaan perusahaan i pada tahun t 

ΔACCPAYit : Perubahan hutang usaha perusahaan i pada tahun t 

ΔTAXPAY : Perubahan hutang pajak perusahaan i pada tahun t 

Kemudian yang terakhir adalah persamaan menghitung akrual non operasi 

sebagai indikasi adanya indikasi praktik akuntansi konservatif dengan tanda 

negatif sebagai berikut : 
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 NOAit = TAit – OAit 

Keterangan : 

NOAit  : Akrual non operasi perusahaan i pada tahun t 

TAit  : Total akrual perusahaan i pada tahun t 

OAit  : Operasional Akrual perusahaan i pada tahun t 

4. Corporate Social Responsibility  

Rumus perhitungan CSRI sesuai dengan yang digunakan oleh Sayekti dan 

Wondabio (2007) adalah sebagai berikut : 

              ∑Xij 

                                        CSRIj  =  

          nj 

Keterangan  : 

CSRIj  : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaanj 

nj  : Jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 78 

∑ Xij  : Dummy variabel :1= jika item i diungkapkan, 0= jika item i tidak  

              diungkapkan dengan demikian, 0 ≤ CSRIj ≤ 1 

PENGOLAHAN DATA 

Uji Normalitas 

Dalam penelitian uji normalitas dilakukan dengan menggunakan outlier yaitu kasus 

atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari 

observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim (Ghozali, 

2013:41). Outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan 
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dikategorikan sebagai outlier yaitu dengan cara mengkonversi nilai data kedalam skor 

standardized atau yang biasa disebut z-score. Setelah dilakukan outlier dari 80 data 

selama tahun pengamatan dihilangkan 18 data yang ekstrim menjadi 62. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardize

d Residual 

N 62 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .04764502 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .069 

Positive .069 

Negative -.049 

Kolmogorov-Smirnov Z .547 

Asymp. Sig. (2-tailed) .926 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data sekunder yang diolah  versi SPSS.20.0 
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dilihat dari uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai 0.547 dan tidak signifikan pada 

0.05 atau dengan nilai signifikan 0.926 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data 

telah terdistribusi secara normal.  

Uji Multikolinieritas 

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak dapat dilihat dari 

nilai  tolerance atau VIF, apabila nilai toleran > 0.10 atau nilai VIF < 10. Berikut ini 

adalah hasil uji multikolinieritas. 

 

Tabel  4.6 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficient
a
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dependen Variabel: ERC 

sumber: Data sekunder yang diolah  versi SPSS.20.0 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel Beta yaitu 

sebesar 0.905, Konservatisme Akuntansi sebesar 0.985 dan CSR sebesar 0.892 

dimana nilai tolerance > 10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF)  dari BETA 

sebesar 1.105, Konservatisme akuntansi sebesar 1.016 dan CSR (Corporate Social 

Responsibility) sebesar 1.121. Nilai VIF untuk semua variabel independent masih 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

BETA .905 1.105 

KONSERVATISME .985 1.016 

CSR .892 1.121 
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lebih kecil dari pada 10 (VIF < 10), maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel 

independent pada penelitian ini tidak terjadi Multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain. Pengujian 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik Glejser. Apabila nilai 

signifikannya lebih besar dari 0.05 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Tabel  4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.004 .037  -.098 .922 

BETA .004 .004 .155 1.174 .245 

KONSERVATISME -4.498E-015 .000 -.166 -1.311 .195 

CSR .066 .069 .126 .947 .348 

a. Dependent Variable: ABSUT 

sumber: Data sekunder yang diolah  versi SPSS.20.0 
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Gambar  4.5  

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
  sumber: Data sekunder yang diolah  versi SPSS.20.0 

 

 

Dari grafik scatterplot pada tabel 4.10 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu antara variabel pada periode tertentu 

dengan variabel sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya data autokorelasi pada 

penelitian ini dilakukan dengan uji  Durbin-Watson (DW). Hasil pengujiannya 

sebagai berikut:  
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

                                                  Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .458a .210 .169 .048862 2.432 

a. Predictors: (Constant), CSR, KONSERVATISME, BETA 

b. Dependent Variable: ERC 

    Sumber : Data sekunder yang diolah versi SPSS 20.0 

 

Dari hasil uji Autokorelasi tersebut dapat diketahui bahwa nilai Durbin-

Watson (DW) sebesar 2.432. nilai ini lebih besar dari batas atas (du) 1.6918 dan (dl) 

1.4896 dimana (4-du adalah 2.3082 dan 4-dl adalah 2.5104). Nilai tersebut memenuhi 

syarat Durbin-Watson yaitu 4-du ≤ d ≤ 4-dl sehingga dapat disimpulkan dari hasil 

penelitian tersebut tidak ada korelasi negatif dalam model regresi linier. Dari hasil 

pengujian Runs Tes juga tidak terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -.00068 

Cases < Test Value 31 

Cases >= Test Value 31 

Total Cases 62 

Number of Runs 36 

Z 1.024 

Asymp. Sig. (2-tailed) .306 

a. Median 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah versi SPSS 20.0 
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Uji Hipotesis 

Hasil Uji Koefisien Determinan ( R
2
) 

Koefisien determinan (R
2
) berguna untuk mengetahui seberapa besar peran variabel 

independen (Beta, Konservatisme Akuntansi dan Corporate Social Responsibility) 

secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi terhadap variabel 

independen yaitu Koefisien Respon Laba. Berikut hasil pengujiannya: 

Tabel 4.13   

Hasil Uji Koefisien Determinan 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .458
a
 .210 .169 .048862 

a. Predictors: (Constant), CSR, KONSERVATISME, BETA 

b. Dependent Variable: ERC 

    Sumber: Data sekunder yang diolah  versi SPSS.20.0 

 

Hasil Uji Regresi Parsial (Uji T) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent 

secara parsial mempengaruhi variabel dependent dengan tingkat signifikan 0.05. 

Hasil Uji parsial sebagai berikut : 
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Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial 

           Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .146 .062  2.365 .021 

BETA .022 .006 .431 3.510 .001 

KONSERVATISME -6.580E-015 .000 -.135 -1.143 .258 

CSR -.292 .116 -.311 -2.513 .015 

a. Dependent Variable: ERC 

Sumber: Data sekunder yang diolah  versi SPSS.20.0 

  

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. variabel Beta memiliki nilai thitung sebesar 3.510 dengan nilai ttabel sebesar 

1.671 sehingga nilai thitung > ttabel dengan probabilitas signifikansi untuk 

variabel Beta sebesar 0.001 lebih kecil dari pada taraf signifikansi 0.05. Maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya bahwa secara parsial variabel Beta 

berpengaruh secara signifikan terhadap Koefisien Respon Laba. 

2. Konservatisme Akuntansi memiliki nilai thitung sebesar -1.143 sedangkan 

untuk nilai ttabel sebesar 1.671 sehingga nilai thitung < ttabel dengan probabilitas 

signifikansi untuk variabel Konservatisme Akuntansi sebesar 0.258 dimana 

lebih besar dari pada 0.05. Maka Ho diterima dan menolak Ha, yang artinya 

bahwa secara parsial Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh terhadap 

Koefisien Respon Laba. 
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3. Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki nilai thitung sebesar -2.513 

sedangkan untuk nilai ttabel sebesar 1.671 sehingga nilai thitung > ttabel 

dengan probabilitas signifikansi untuk variabel Corporate Social 

Responsibility (CSR) sebesar 0.015 dimana lebih kecil dari pada taraf 

signifikansi 0.05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya bahwa 

secara parsial Corporate Social Responsibility(CSR) berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Koefisien Respon Laba. 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, maka variabel-variabel penelitian akan 

dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk 

menganalisis hubungan linear antara Beta, Konservatisme Akuntansi dan CSR 

terhadap Koefisien Respon Laba diolah menggunkan SPSS 20. 

 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficients
a 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .146 .062  

BETA .022 .006 .431 

KONSERVATISME -6.580E-015 .000 -.135 

CSR -.292 .116 -.311 

a. Dependent Variable: ERC 

Sumber: Data sekunder yang diolah  versi SPSS.20.0 
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Dari tabel uji regresi berganda diatas maka dapat diperoleh persamaan regresi 

berganda sebagai berikut:  

      ERCit  = β0 + β1BETAit + β2KNSVit + β3CSRit + εit 

      ERCit  = 0.146 + 0.022 BETA – 0.000000000000006580KNSV - 0.292 CSR 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui bahwa variabel independent yaitu BETA, Konservatisme 

Akuntansi dan CSR (Corporate Social Responsibility) secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent yaitu koefisien respon laba. 

Dengan kriteria yang digunakan adalah apabila probabilitas > 0.05 maka Ho diterima 

sedangkan apabila probabilitas < 0.05 maka Ho ditolak. Berikut ini adalah hasil 

pengujian secara simultan : 

 

Hasil Uji Secara Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .037 3 .012 5.132 .003b 

Residual .138 58 .002   

Total .175 61    

a. Dependent Variable: ERC 

b. Predictors: (Constant), CSR, KONSERVATISME, BETA 

Sumber: Data sekunder yang diolah  versi SPSS.20.0 
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Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran 

Kesimpulan 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Beta, 

Konservatisme Akuntansi dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Koefisien Respon Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek 

Indonesia(BEI) pada tahun 2010-2013 adalah sebagai berikut : 

1. Setelah melakukan analisis didapat bahwa variabel BETA berpengaruh 

signifikan terhadap koefisien respon laba dengan artian bahwa perusahaan 

yang mempunyai risiko tetap direspon oleh investor karena semakin tinggi 

risiko yang dihadapi maka semakin tinggi pula tingkat return yang diterima. 

2. Variabel konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap koefisien 

respon laba. Semakin konservatif suatu perusahaan akan cenderung 

berfluktuatif, karena dapat menyebabkan kualitas laba yang bias dan tidak 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga koefisien respon laba akan 

rendah karena sulit untuk memprediksi laba dimasa yang akan datang. 

3. Variabel Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif signifikan 

terhadap koefisien respon laba. Karena menurut investor pengungkapan CSR 

tidak dapat diukur dan investor juga lebih cenderung merespon tentang 

informasi tentang laba dari pada pengungkapan CSR. 

 



 

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Page 24 
 

Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain yaitu: 

1.   Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2010-2013, sehingga tidak dapat mengetahui bagaimana respon pasar 

terhadap sektor lainnya. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, yaitu hanya tiga 

variabel independen yaitu Beta, Konservatisme Akuntansi dan Corporate 

Social responsibility(CSR) yang dianggap dapat mempengaruhi Koefisien 

Respon Laba. 

Saran Penelitian Selanjutnya 

1. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel tidak hanya 

dari perusahaan manufaktur saja, tetapi juga dari sector lain sehingga 

dapat mengetahui bagaimana respon pasar terhadap sector lain. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan periode amatan yang 

lebih panjang agar hasil penelitian diperoleh dapat lebih akurat. 

3. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah variabel lain selain variabel 

yang telah digunakan agar dapat mengetahui factor-faktor yang dapat 

mengpengaruhi koefisien respon laba sehingga dapat membantu investor 

dalam pengambilan keputusan. 
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