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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai terdapat atau tidaknya 

perbedaan secara signifikan terhadap nilai earnings response coefficient sebelum 

dan sesudah konvergensi IFRS. ERC sebagai proksi dari reaksi pasar merupakan 

nilai regresi antara cumulative abnormal return dan unexpected earnings. 

Langkah pertama perhitungan nilai ERC yaitu dengan menghitung nilai CAR, 

diperhitungkan dengan model sesuaian pasar melalui selisih return perusahaan 

dan return pasar. Langkah kedua yaitu dengan menghitung nilai UE, dan langkah 

selanjutnya yaitu meregresikan CAR sebagai variabel dependen dan UE sebagai 

variabel independen. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2007-2009 dan 2013-2015. Pemilihan sampel didasarkan 

pada metode purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan dan 

menghasilkan sebanyak 25 perusahaan, dari tahun 2007-2009 dan 2013-2015. 

Data penelitian berupa laporan keuangan tahunan dan nilai harga penutupan 

saham (close price) harian diperoleh dari kantor cabang Batam Bursa Efek 

Indonesia dan website Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

event study dengan menggunakan teknik analisis uji beda dengan Paired Sample 

T-Test. Penelitian ini termotivasi dari penelitian Fransisca & Siswantaya (2016). 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada 

nilai ERC sebelum dan sesudah konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009 dan 2013-2015.  

 

Kata Kunci: Earnings Response Coefficient, Konvergensi IFRS, cumulative 

abnormal return, unexpected earnings. 
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PENDAHULUAN 

Globalisasi bisnis yang terjadi dapat dilihat dari kegiatan perdagangan 

antar negara yang mengakibatkan munculnya perusahaan multinasional. Hal ini 

mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku 

secara luas di seluruh dunia. Adanya transaksi antar negara dan prinsip-prinsip 

akuntansi yang berbeda antar negara mengakibatkan munculnya kebutuhan akan 

harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Hal ini yang menuntut adanya 

suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional 

di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi 

internasional.  

Adanya konvergensi IFRS berarti laporan keuangan berbicara dengan 

bahasa akuntansi yang sama, hal ini akan memudahkan perusahaan multinasional 

dalam berkomunikasi dengan perusahaan lainnya yang berada dalam negara yang 

berbeda, meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan 

keputusan. Akan menjadi suatu kelemahan bagi suatu perusahaan jika tidak dapat 

diperbandingkan secara global, yang berarti kurang mampu dalam menarik modal 

dan menghasilkan keuntungan di masa depan. 

Dengan kondisi seperti itu, perekonomian Indonesia akan makin 

terkoneksi dengan perekonomian global. Karenanya, Indonesia pun harus 

menggunakan bahasa bisnis yang sama dengan best practice global. 

Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global, 

perusahaan Indonesia akan siap dan  mampu untuk bertransaksi, termasuk merger 

dan akuisisi lintas negara. Menurut Kurniawati (2010) tercatat sejumlah akuisisi 

lintas negara telah terjadi di Indonesia.  
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Menurut (Fransisca & Siswantaya, 2016) terdapat hasil penelitian yang 

membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai ERC 

sebelum dan setelah adopsi  IFRS ke dalam PSAK pada perusahaan yang terdaftar 

di BEI. 

Siregar (2012) menyatakan bahwa berkaitan dengan pemusatan kearah 

IFRS dengan menyelidiki reaksi pasar terhadap beberapa peristiwa berkaitan 

dengan pergerakan Uni Eropa terhadap kewajiban pelaporan menggunakan IFRS 

atau meneliti dampak adopsi IFRS dalam laporan keuangan suatu negara 

diperoleh hasil bahwa terdapat pasar efisien yang tercermin dalam return saham 

saham setelah penerapan PSAK yang mengadopsi IFRS. 

Berdasarkan hasil pada penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, 

serta menganggap adanya perbedaan kualitas laba yang diukur menggunakan 

Earnings Response Coefficient (ERC) untuk periode sebelum adopsi IFRS (2007-

2009) dan periode setelah adopsi IFRS (2013-2015), maka penulis mengambil 

judul “Perbedaan Earnings Response Coefficient (ERC) Sebelum dan Sesudah 

Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-

2009 dan 2013-2015”. 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah terdapat tingkat perbedaan secara signifikan pada nilai Earnings Response 

Coefficient antara sebelum konvergensi IFRS dengan sesudah konvergensi IFRS 
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pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2009 dan 2013-2015? 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat perbedaan 

Earnings Response Coefficient (ERC) melalui laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode sebelum 

konvergensi IFRS yaitu tahun 2007-2009 dan sesudah konvergensi IFRS adalah 

tahun 2013-2015. 

KERANGKA TEORITIS 

Teori Efesiensi Pasar (Market Effeciency Theory) 

Efisiensi pasar (market efficiency) didefinisikan oleh Beaver (1989)  

dalam Hartono (2016) sebagai hubungan antara harga-harga saham dengan 

informasi. Secara detail, efisiensi pasar dapat didefinisikan dalam beberapa 

macam definisi, yaitu: 1) definisi pasar didasarkan pada nilai intrinsik sekuritas, 2) 

definisi efisiensi pasar didasarkan pada akurasi dari harga sekuritas (Fama, 1991), 

3) definisi pasar didasarkan pada distribusi dari informasinya (Beaver, 1989) 

dalam Hartono (2016)  dan 4) definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses 

dinamik (Jones, 1995) dalam Hartono (2016). 

Fama (1991) menyajikan tiga macam bentuk utama dari efisiensi pasar 

berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, 

informasi sekarang, yang sedang dipublikasikan dan informais privat sebagai 

berikut: 
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i. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari 

sekuritas mencerminkan secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Bentuk 

efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak (random walk 

theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai 

sekarang (Hartono, 2016).  

ii. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistorng form) 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara 

penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all 

publicly available information) termasuk informasi yang berada di laporan-

laporan keuangan perusahaan emiten (Hartono, 2016).  

iii. Efesiensi pasar bentuk kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia 

termasuk informasi yang privat (Hartono, 2016).  

Teori Sinyal (Signalling Theory)  

Menurut (Brigham & Houston, 2010) signaling theory adalah suatu 

tindakan yang diambil manajemen suatu perusahaan yang memberi petunjuk bagi 

investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. 

Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari 

penjualan saham dan mengusahakan  setiap modal baru yang diperlukan dengan 

cara tertentu, termasuk penggunaan hutang. 

Cumulative Abnormal Return Dan Unexpected Earnings 



 
 

  6 Perbedaan ERC Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS  

 

Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return 

yang sesungguhnnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan 

return ekspektasian (return yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian 

abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan 

return ekspektasian (Hartono, 2016). 

Return realisasian atau return sesungguhnya merupakan return yang 

terjadi pada waktu ke-t yang merupakan selisih harga sekarang terhadap harga 

sebelumnya. Sedangkan return ekspektasian merupakan return yang harus 

diestimasi (Hartono, 2016). 

Akumulasi return tidak normal atau cumulative abnormal return (CAR) 

merupakan penjumlahan abnormal return hari sebelumnya dalam periode 

peristiwa untuk masing-masing sekuritas (Hartono, 2016). 

Sama halnya menurut Paramita (2012) unexpected earnings diartikan 

sebagai selisih laba akuntansi yang direalisasikan dengan laba akuntansi yang 

diharapkan oleh pasar. 

Earnings Response Coefficient 

Koefisien respon laba atau earnings response coefficient (ERC) 

mengukur sejauh mana return pasar saham yang abnormal dalam menanggapi 

komponen tak terduga (unexpected component) dari laba yang dilaporkan pada 

perusahaan yang menerbitkan saham (Scott, 2011). 

Dengan kata lain Earning Response Coefficient (ERC) adalah reaksi 

atas laba yang diumumkan (published) oleh perusahaan. Reaksi ini mencerminkan 

kualitas dari laba yang dilaporkan perusahaan. Dan tinggi rendahnya Earning 

Response Coefficient (ERC) sangat ditentukan kekuatan responsif yang tercermin 
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dari informasi (good/bad news) yang terkandung dalam laba. Earning Response 

Coefficient (ERC) merupakan salah satu ukuran atau proksi yang digunakan untuk 

mengukur kualitas laba (Chollins et.al, 1984) dalam Paramita (2012). 

Teori Regulasi 

Menurut (Riahi & Belkaoui, 2011) regulasi pada umumnya 

diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta 

dioperasikan terutama untuk kepentingannya sendiri. Terdapat dua ketegori utama 

dalam regulasi suatu industri tertentu, yaitu teori-teori kepentingan publik (public-

interest theories) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai 

jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak 

efisien atau tidak adil.  

Konsekuensi yang diterima oleh pengguna dari regulasi atas standar 

yang berubah dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut : 

Tabel 1 

Konsekuensi Ekonomi 

Pengguna Konsekuensi Ekonomi 

Perusahaan/Korporasi Biaya penerbitan laporan keuangan dan 

Perbedaan volalitas angka laporan 

Manajer Perilaku manajemen 

Masyarakat Persepsi atas perusahaan  

Investor dan Kreditor Keputusan Keuangan 

Sumber: (Hendriksen & Van Breda, 2008) 

Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) 

International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan 

standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian 

(revaluation) profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai 
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substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu 

(Situmorang & Agus, 2011). 

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh 

International Accounting Standar Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional 

disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi 

Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), International Organization 

of Securities Commissions (IOSCO), dan Federasi Akuntansi Internasional 

(IFAC). 

Menurut Dewan Satandar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat 

pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat, yaitu: 

1. Full Adoption 

Suatu negara mengadopsi secara menyeluruh standar IFRS dan 

menerjemahkan sekaligus mengaplikasikan IFRS tersebut sama persis ke dalam 

bahasa yang digunakan oleh negara tersebut. 

2. Adopted 

Suatu negara mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di 

negara tersebut. Jika terdapat standar yang tidak sesuai dengan kondisi dari negara 

tersebut maka akan diubah sesuai dengan kebutuhan. 

3. Piecemeal 

Suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS, yaitu 

nomor suatu standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja yang dikira cocok 

dan sesuai untuk kondisi negaranya. 

4. Convergence 
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Suatu negara mengambil standar yang ditetapkan hanya mengacu pada 

IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan 

pembuat standar. Dan inilah yang digunakan Indonesia dalam menerapkan standar 

IFRS ke dalam PSAK. 

5. Not adopted at all 

Suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS. Keadaan ini 

dimungkinkan terjadi apabila standar IFRS sangat berbeda dengan keadaan dan 

peraturan dari suatu negara. 

Konvergensi IFRS yang terjadi di Indonesia membawa perubahan yang 

signifikan terhadap sistem akuntansi serta pelaporan, yaitu: 

1. Perubahan SAK dari Rule Based menjadi Principle Based  

2. Lebih luasnya penggunaan nilai wajar 

3. Pengungkapan yang lebih banyak 

REVIEW PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel dibawah ini berisi ringkasan dari penelitian terdahulu yang 

menjadi acuan atau refrensi bagi peneliti untuk melakukan penelitiannya: 

 Tabel 2  

Table Review Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. 

 

Analisis Perbedaan 

Earnings Response 

Coefficient (ERC) 

Sebelum dan Setelah 

Adopsi IFRS Pada 

Perusahaan Yang 

Tercatat Dalam 

Bursa Efek 

Indonesia (Fransisca 

& Siswantaya, 

Variabel 

dependen: 

Earnings 

Response 

Coefficient (ERC) 

Variabel 

independen: 

Sebelum dan 

Setelah Adopsi 

IFRS 

Tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara 

ERC sebelum dan sesudah 

adopsi IFRS ke dalam 

PSAK pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI. 
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2016) 

2. Analisis Komparatif 

Kualitas Informasi 

Akuntansi dan 

Kinerja Keuangan 

Sebelum dan 

Sesudah Penerapan 

International 

Financial Reporting 

Standard (Hariyani 

& Martini, 2015) 

Variabel 

Penelitian: 

Kualitas 

Informasi 

Akuntansi (harga 

saham dan laba 

akuntansi), 

Kinerja Keuangan 

(current ration, 

DER, NPM) 

Penelitian Event 

Study 

Tidak terdapat perbedaan 

kualitas informasi yang 

diproksikan dengan harga 

saham dan laba akuntansi. 

Serta tidak terdapat 

perbedaan pada kinerja 

keuangan yang 

diproksikan pada current 

ratio, DER dan NPM pada 

periode sebelum dan 

sesudah penerapan IFRS. 

3. Reaksi Pasar 

Sebelum dan 

Sesudah Penerapan 

Konvergensi PSAK 

pada Perusahaan Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(Edwantiar, 2016) 

Variabel 

penelitian: Return 

saham dan 

Abnormal Return 

Penelitian Event 

Study 

Adanya penerapan IFRS 

yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan di 

BEI pada tahun 2012 

mengakibatkan adanya 

perbedaan return saham 

yang signifikan. 

Adanya penerapan IFRS 

yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan di 

BEI pada tahun 2012 

mengakibatkan tidak 

adanya perbedaan 

abnormal return saham 

yang signifikan 

4. Perbedaan Sebelum 

dan Sesudah 

Penerapan IFRS 

Terhadap Laba 

Bersih, Ekuitas dan 

Abnormal Return 

(Febrianti et.al, 

2014) 

Variabel 

Dependen: Laba 

Bersih, Ekuitas 

dan Abnormal 

Return 

Variabel 

Independen: 

Sebelum dan 

Sesudah 

Penerapan IFRS 

Terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap laba 

bersih, ekuitas dan 

abnormal return saham 

sesudah penerapan IFRS 

pada perusahaan yang 

terdaftar di pasar modal. 

5. Reaksi Pasar 

Terhadap Penerapan 

Standar Akuntansi 

Internasional (IFRS) 

Pada Perusahaan 

Yang Go Public Di 

BEI (Siregar, 2012) 

Variabel 

penelitian: Reaksi 

Pasar (Average 

Abnormal Return 

dan Cumulative 

Average 

Abnormal Return) 

Penelitian Event 

Ada respon positif reaksi 

pasar sesudah penerapan 

IFRS. Reaksi pasar positif 

terhadap sesudah 

penerapan IFRS yang 

tercermin dalam average 

abnormal return dan 

comulatif average 
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Study abnormal return, karena 

dalam konteks Indonesia, 

konvergensi IFRS dengan 

Pedoman Standar 

Akuntansi Keuangan 

(PSAK) merupakan hal 

yang sangat penting untuk 

menjamin daya saing 

perusahaan nasional di 

kancah persaingan global. 

6.  Market Reaction to 

othe Adoption of 

IFRS in Europe 

(Armstrong et.al, 

2010) 

Variabel 

dependen: Market 

Reaction 

Variabel 

independen: 

Adoption IFRS 

Ditemukan reaksi secara 

bertahap positif bagi 

perusahaan perbankan 

dengan kualitas informasi 

yang lebih rendah pra-

adopsi dan asimetri 

informasi yang lebih 

tinggi, konsisten dengan 

investor yang 

mengharapkan bersih 

manfaat kualitas informasi 

dari adopsi IFRS. Dan 

ditemukan reaksi secara 

bertahap negatif bagi 

perusahaan-perusahaan 

yang berdomisili di 

negara-negara hukum 

kode, konsisten dengan 

kekhawatiran investor 

setelah penerapan IFRS di 

negara tersebut. 

7. IFRS, Earnings 

Volatility, and 

Earnings Response 

Coefficient: An 

Empirical Study 

Among European 

Banks (Indahsari, 

2008) 

Variabel 

Dependen: 

Earnings 

Volatililty dan 

Earnings 

Response 

Coefficient 

Variabel 

Independen: IFRS 

(accounting 

standards) 

Hasil menunjukkan bahwa 

estimasi nilai dari 

perhitungan laba yang 

menggunakan IFRS secara 

signifikan lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai 

ERC dari perhitungan laba 

dengan GAAP. Oleh 

karena itu, IFRS tidak 

memberikan pengukuran 

laba superior kualitatif 

dibandingkan dengan 

pengukuran laba GAAP 
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Kerangka Pemikiran 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengadopsian IFRS ke dalam Standar Akuntansi di masing-masing 

negara memiliki tujuan untuk memperoleh laporan keuangan dengan tingkat 

kredibilitas yang tinggi. Di Indonesia, konvergensi IFRS ke PSAK merupakan hal 

yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing di pasar secara global.  

Scott (2011) mernyebutkan ada empat landasan pemikiran dan asumsi 

tentang penggunaan ERC, yaitu sebagai berikut: 

1. Investor memiliki kepercayaan awal terhadap ekspektasi return dan risiko 

perusahaan yaitu kepercayaan berdasarkan semua informasi yang tersedia di 

publik sampai sesaat sebelum pelaporan laporan keuangan.  

2. Pada saat penerbitan laba tahunan, beberapa investor memiliki informasi yang 

lebih dengan menganalisis angka laba.  

3. Investor yang merevisi kepercayaannya terhadap probabilitas future return 

yang meningkat dibandingkan ekspektasi awal akan melakukan pembelian 

saham begitu juga sebaliknya. 

Earnings 
Response 

Coefficient 

Sebelum 
Konvergensi 

IFRS 

Sesudah 
Konvergensi 

IFRS 

H1 
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4. Akumulasi dari jual beli ini akan membawa dampak pada akumulasi 

abnormal return di sekitar periode penerbitan laporan keuangan. 

Konvergensi PSAK ke dalam IFRS dianggap memutakhirkan nilai 

informasi dalam laporan keuangan. Perubahan standar akan membuat laporan 

keuangan semakin baik sehingga diharapkan investor semakin memberikan 

respon terhadap perubahan tersebut dalam menetapkan harga saham. 

Dari hasil penelitian (Fransisca & Siswantaya, 2016) mengenai 

perbedaan Earnings Response Coefficient yang diukur berdasarkan cumulative 

abnormal return dan unexpected earnings antara sesudah konvergensi IFRS 

dengan sebelum konvergensi IFRS ke dalam PSAK ke Indonesia tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. Pasar modal di Indonesia tidak menunjukkan reaksi 

yang berbeda setelah konvergensi IFRS ke dalam PSAK, diduga karena penerapan 

IFRS ke dalam PSAK dilakukan secara bertahap mulai tahun 2008, sehingga 

pasar modal di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan setelah 

tahun 2012. Selain adopsi IFRS yang secara bertahap, adopsi IFRS di Indonesia 

masih disesuaikan dengan infrastruktur dan standar akuntansi yang ada di 

Indonesia sehingga belum sepenuhnya mengadopsi secara keseluruhan standar 

yang ada dalam IFRS. 

Penelitian Siregar (2012) mengenai reaksi pasar terhadap penerapan 

standar akuntansi internasional (IFRS) pada perusahaan yang go public di BEI 

menunjukkan adanya perbedaan antara average abnormal return aham sebelum 

dan sesudah penerapan IFRS. Terdapat juga perbedaan antara cumulative 

abnormal return saham sebelum dan sesudah penerapan IFRS. Dengan demikian 
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ada respon positif reaksi pasar terhadap penerapan IFRS. Oleh karena itu hipotesis 

yang diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Terdapat perbedaan secara signifikan nilai Earnings Response Coefficient 

antara sebelum konvergensi IFRS dengan sesudah konvergensi IFRS pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009 

dan 2013-2015. 

METODE PENELITIAN 

Definisi Variabel Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode event study dengan 

melakukan pengamatan dan penelitian ini dirancang untuk menjelaskan perbedaan 

nilai  Earnings Response Coefficient. 

Nilai earnings response coefficient diperoleh melalui nilai β1 dari 

regresi antara cumulative abnormal return dan nilai unexpected. Perhitungan ERC 

untuk masing-masing sampel (Hartono, 2016) adalah sebagai berikut. 

                  

Dimana: 

CARit = Cummulative abnormal return perusahaan i selama periode t 

UEit = Unexpected Earnings 

β = Earnings Response Coefficient 

εit = Komponen error dalam model atas perusahaan i pada periode t 

1. Cumulative Abnormal Return (CAR) 

Untuk memperoleh nilai CAR dihitung dengan rumus: 
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Dalam hal ini: 

CARit = Cumulative Abnormal Return perusahaan i selama periode t 

ARit = Abnormal Return perusahaan i pada hari t 

Menurut (Riahi & Belkaoui, 2011) abnormal return diperhitungkan 

dengan menggunakan model pasar yang telah disesuaikan yaitu sebagai berikut: 

             

Dimana:  

ARit = Abnormal Return perusahaan i pada periode ke-t 

Rit = Return perusahaan pada periode ke-t 

Rmt = Return pasar pada periode ke-t  

Untuk memperoleh data abnormal return, langkah awal yang harus 

dilakukan yaitu menghitung return saham harian dan return pasar harian. Return 

saham harian dihitung dengan rumus: 

    
       
    

 

Dimana: 

Rit = Return perusahaan i pada hari ke-t 

Pt = Harga penutupan saham pada hari ke-t 

Pt-1 = Harga penutupan saham pada hari t-1 

Return pasar dapat dihitung dengan rumus: 

    
             

       
 

 



 
 

  16 Perbedaan ERC Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS  

 

Dimana: 

Rmt = Return pasar harian 

IHSGt = Indeks harga saham gabungan pada hari ke-t 

IHSGt-1= Indeks harga saham gabungan pada hari t-1 

2. Unexpected Earnings (UE) 

Nilai unexpected earnings yang diukur menggunakan: 

     
         
     

 

Dalam hal ini: 

UEit = Unexpected Earnings perusahaan i pada periode (tahun) t 

Eit = Laba akuntansi perusahaan i pada periode (tahun) t 

Eit-1 = Laba akuntansi perusahaan i pada periode (tahun) sebelumnya (t-1)  

JENIS DATA DAN SUMBER DATA 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui 

penelusuran data sekunder. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan manufaktur tahun 2007-2009 dan 2013-2015 yang telah diaudit dan 

dipublikasi dan data harga penutupan saham harian (close price) yang diperoleh 

BEI. 

POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

listing Bursa Efek Indonesia dalam periode 2007-2009 dan 2013-2015. Pemilihan 

sampel pada penelitian ini adalah nonprobability sampling, dengan menggunakan 

metode purposive sampling dengan judgement sampling yang memilih sampling 
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berdasarkan kriteria-krikteria sampling yang sesuai dengan penelitian tersebut 

(Sekaran, 2009). 

Tabel 3 

Sampel Penelitian yang Memenuhi Kriteria 

No Kriteria sample Jumlah 

Sampel 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2007-2009 dan 2013-2015 

136 

2 Perusahaan manufaktur yang mengalami delisted. (20) 

3 Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan 

mata uang Rupiah (Rp) dalam laporan keuangan 

selama tahun penelitian 2007-2009 dan 2013-2015. 

(23) 

4 Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan dan yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan pada 31 desember selama tahun 

penelitian 2007-2009 dan 2013-2015 

(11) 

5 Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian 

selama tahun penelitian 2007-2009 dan 2013-2015 

(38) 

6 Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data 

close price harian lengkap berturut-turut selama 

tahun penelitian 2007-2009 dan 2013-2015 

(19) 

Sampel 25 

Jumlah tahun penelitian: 6  

Total sampel penelitian keseluruhan: 23x6 150 

 

ANALISIS DATA 

Analisis Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskriptif suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum, dan minimum, sehingga secara konseptual dapat lebih mudah 

dimengerti oleh para pembaca.  

Berdasarkan hasil pengujian SPSS sebagaimana pada tabel 4.2 

diketahui bahwa jumlah pengamatan (N) adalah 150 perusahaan. Variabel yang 

diteliti dalam uji statistik deskriptif ini adalah earnings response coefficient (ERC) 
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memiliki nilai minimum sebesar -17,2671 serta nilai maksimum sebesar 7,1368 

dengan nilai rata-rata sebesar 0.179761 dan nilai standar deviasi sebesar 

5,2370276 untuk periode sebelum konvergensi IFRS (2007-2009).  

Tabel 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

B1 (ERC)_SBLM 75 -17,2671 36,4089 ,179761 5,2370276 

B1 (ERC)_SSDH 75 -21,4152 7,1368 -,245328 2,9434651 

Valid N (listwise) 75     

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah dengan SPSS 20 (Descriptive Statistic) 

Pada periode sesudah konvergensi IFRS yaitu tahun 2013-2015 

memiliki nilai minimum sebesar -21,4152 serta nilai maksimum 7,1368 dengan 

nilai rata-rata sebesar -0,245328 dan nilai standar deviasi  2,9434651.  

Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, yaitu 

dengan kriteria hasil pengujian akan menunjukkan tingkat signifikan lebih besar 

dari 0,05, sebaliknya data berdistribusi tidak normal apabila angka signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 (Ghozali, 2013). 

Tabel 5 Uji Normalitas Data ERC 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 B1 

(ERC)_SBLM 

B1 

(ERC)_SSDH 

N 75 75 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,179761 -,245328 

Std. Deviation 5,2370276 2,9434651 

Most Extreme Differences 

Absolute ,365 ,386 

Positive ,365 ,326 

Negative -,345 -,386 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,161 3,340 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah dengan SPSS 20 
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Dalam pengujian normalitas data dengan one sample Kolmogorov 

Smirnov yang terdapat dalam tabel 4.3 terlihat bahwa data berdistribusi tidak 

normal dengan nilai sig 0,000 baik itu data sebelum kovergensi IFRS maupun 

data setelah konvergensi IFRS yang berada dibawah 0,05 yang berarti H1 gagal 

ditolak. 

Setelah dilakukan transformasi data earnings response coefficient 

(ERC) ke dalam bentuk aritmatika Ln (logaritma natural), maka terlihat bahwa 

nilai signifikansi dari ERC sebelum konvergensi IFRS maupun sesudah 

konvergensi iFRS lebih besar dari taraf signifikan yang ditetapkan (0,05) yaitu 

sebesar 0,686 untuk data ERC sebelum konvergensi IFRS dan 0,393 untuk data 

ERC sesudah konvergensi IFRS.  

Tabel 6 Uji Normalitas Setelah Transformasi Data ERC 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 ERCsblm ERCssdh 

N 42 40 

Normal Parameters
a,b

 
Mean -1,8783 -1,8161 

Std. Deviation 1,97548 1,58181 

Most Extreme Differences 

Absolute ,110 ,142 

Positive ,110 ,142 

Negative -,107 -,105 

Kolmogorov-Smirnov Z ,715 ,900 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,686 ,393 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah dengan SPSS 20, 2017 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis selanjutnya menggunakan uji t sampel berpasangan. 

Paired sample T-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel 

dalam satu kelompok/sampel berhubungan/dependen (Ghozali, 2013). 

 



 
 

  20 Perbedaan ERC Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS  

 

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis dengan Paired Sample t-test 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T Df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

ERCsblm – 

ERCssdh 
-,41040 2,77930 ,54507 -1,53298 ,71218 -,753 25 ,459 

Sumber: Data Sekundeng Yang Diolah dengan SPSS 20, 2017 

ANALISIS HASIL PENELITIAN  

Hipotesis pertama (H1), menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan 

nilai earnings response coefficient sebelum dan sesudah konvergensi IFRS. Dari 

tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa hipotesis pertama gagal diterima. Keputusan 

tersebut didasarkan pada nilai thitung sebesar -0.753 dan nilai signifikansi 0,459. 

Nilai t tabel 1,70814 yang berada diatas nilai thitung dan tingkat signifikansi 0,05 

berada dibawah nilai signifikansi statistik (0,459 > 0,05). Berdasarkan pernyataan 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama gagal diterima. 

Dari hasil yang ditemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan nilai 

earnings response coefficient (ERC) sebelum dan sesudah konvergensi IFRS. 

Dengan nilai signifikansi 0,459 lebih besar dari α = 0,05 dan nilai thitung<ttabel (-

0,753 < 1,70814). Hasil ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan, sehingga 

hipotesis yang diajukan ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Fransisca & Siswantaya, 2016) yang menemukan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara ERC sebelum dan sesudah adopsi IFRS ke 

dalam PSAK pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 
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Dengan adanya konvergensi IFRS, apabila laba yang dihasilkan 

menggambarkan kinerja perusahaan maka laba memiliki kualitas yang tinggi. 

Investor akan menanggapi informasi laba tersebut sebagai informasi yang relevan. 

Sehingga investor akan tetap konsisten tidak bereaksi, sehingga reaksi pasar yang 

diproksikan pada earnings response coefficient (ERC) antara sebelum dan sesudah 

konvergensi IFRS tidak memiliki perbedaan secara signifikan. 

Salah satu strategi penerapan IFRS yang digunakan di Indonesia yaitu 

gradual strategy, yang menerapkan IFRS secara bertahap. Alasan tidak adanya 

perbedaan nilai ERC antara sebelum dan sesudah konvergensi IFRS dikarenakan 

Indonesia menerapkan IFRS secara bertahap. Hal ini mengakibatkan setiap 

perubahan dalam kebijakan tidak terlihat secara signifikan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, hasil penelitian uji beda nilai 

earnings response coefficient menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

signifikan antara sebelum dan sesudah konvergensi IFRS pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009 dan 2013-

2015. Penelitian ini menguji perbedaan nilai earnings response coefficient sebagai 

proksi reaksi pasar antara sebelum dan sesudah konvergensi IFRS pada 

perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan 

menentukkan nilai ERC melalui regresi antara cumulative abnormal return dan 

unexpected earnings.  
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Saran 

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi untuk dikembangkan, diperbaiki, maupun diperbandingkan. 

Untuk penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel lain 

yang terkait reaksi pasar seperti penggunaan volume perdagangan saham, maupun 

penggunaan variabel moderating serta pada peristiwa-peristiwa lainnya, tidak 

hanya pada peristiwa konvergensi IFRS di Indonesia yang akan memberikan 

informasi kepada investor sebagai referensi dalam menentukan keputusan 

investasi. 
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