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ABSTRAK 
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Pertumbuhan Laba terhadap Earnings Response Coefficient. Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 2014 

Pembimbing : (1) Tresno Eka Jaya.SE.,M.Ak (2) Rida Prihatni, SE., Akt., M.Si 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

earnings response coefficient pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah ukuran perusahaan, default 

risk, pertumbuhan laba  

 Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambanagan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Sampel penelitian menggunakan 

purposive sampling. Jumlah perusahaan yang diteliti sebanyak 30 sebagai sampel 

dan diambil dengan menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan 

Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis uji asumsi klasik, 

analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, 

uji F, dan korelasi determinasi 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ini berarti ukuran perusahaan, 

default risk, dan pertumbuhan laba terhadap earnings response coefficient pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013. ukuran perusahaan dan pertumbuhan laba signifikan dan berpengaruh 

positif terhadap earnings response coefficient dan sedangkan default risk tidak 

signifikan terhadap earnings response coefficient. 

 

Kata kunci: ukuran perusahaan, default risk, pertumbuhan laba, earnings 

response coefficient 
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ABSTRACT 

 

 

Khairul Ikhwan Dalimunthe, 2014: The Influence Size Companies, Default Risk, 

and Growth Earnings on Earnings Response Coefficient. State University of 

Jakarta. 2014. 

Supervisor : (1) Tresno Eka Jaya.SE.,M.Ak (2) Rida Prihatni, SE., Akt., M.Si 

 
 

 

 This aims of this research is to examine the factors which affect earnings 

response coefficient on mining companies that listed on the Indonesia Stock 

Exchange. These factors are size companies, default risk, and  growth earnings 

 This research is used the population from mining company that listed on the 

Indonesia Stock Exchange 2011-2013. The research sample using purposive 

sampling. The number of companies studied as many as 30 samples and were 

taken by using purposive sampling method on the company. Methods of data 

analysis using descriptive analysis, analysis of classical assumption test, multiple 

linear regression analysis. Hypothesis testing using t test, F test, and the 

correlation of determination. 

 The results of this study show that the mean size of the companies , default 

risk , and growth of the earnings response coefficient on mining companies listed 

on the Indonesia Stock Exchange 2011-2013 . the size of the company and 

significant earnings growth and positive effect on the earnings response 

coefficient and while default risk is not significant to the earnings response 

coefficient . 

 

Keywords : size companies, default risk, growth earnings, earnings response 

coefficient 
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