
 

i 
 

PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP 

KOEFISIEN RESPON LABA PADA PERUSAHAAN PROPERTY 

REAL ESTATE AND BUILDING CONTRUCTION YANG 

TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2009 

 

 

MASKURI 

8155078172 

 

 

 

 

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar 

Sarjana Pendidikan 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI 

KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

2012 

 



 

ii 
 

EFFECT OF ACCOUNTING CONSERVATISM  ON EARNINGS 

RESPONSE COEFFICIENT (ERC) IN COMPANIES PROPERTY 

REAL ESTATE AND BUILDING CONTRUCTION IN INDONESIA 

STOCK EXCHANGE (BEI)  2009 
 

 

 
MASKURI 

8155078172 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Skripsi is Written as Part of Barchelor Degree in Education Accomplishment 

 

 

 

STUDY PROGRAM OF ECONOMIC EDUCATION 

MAJOR/CONCENTRATION IN ACCOUNTING EDUCATION 

DEPARTEMEN OF ECONOMIC AND ADMINISTRATION 

FACULTY OF ECONOMIC 

STATE UNIVERSITY OF JAKARTA 

2012 



 

iii 
 

ABSTRAK 

 

MASKURI, PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP 

KOEFISIEN RESPON LABA PADA PERUSAHAAN PROPERTY REAL ESTATE 

AND BUILDING CONTRUCTION YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2009. 

Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2012. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang empiris dan fakta yang sahih, valid 

serta dapat dipercaya tentang apakah terdapat pengaruh konservatisme akuntansi terhadap 

koefisien respon laba suatu perusahaan. 

 

Data penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), dari bulan Mei sampai 

bulan Juni 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 

pendekatan korelasional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik acak 

sederhana. Populasi dalam penelitian ini di ambil dari perusahaan property real estate 

and building contruction tahun 2009. Sampel yang diambil sebanyak 32 perusahaan, dan 

dilakukan dengan uji persyaratan analisis. 

 

Untuk menjaring data dari kedua variabel digunakan pengukuran dengan proksi atau 

pendekatan akrual untuk konservatisme akuntansi dari laporan keuangan atau financial 

report perusahaan yang tidak mengalami kerugian (Variabel X) dan slopa regresi CAR 

(cummulative abnormal return) dengan UE (unexpected earnings) dari masing masing 

perusahaan sampel untuk mengukur Koefisien Respon Laba/ERC (Variabel Y).  

Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 

liliefors menghasilkan Lhitung = 0,1461, sedangkan Ltabel untuk n = 32 pada taraf signifikan 

0,05 adalah 0,1566, karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X berdistribusi 

normal. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = -2,80 – 65,354X. Dari uji 

keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 9,03 > 4,17, artinya persamaan 

regresi tersebut signifikan. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung< Ftabel, yaitu 2.35 < 

2,51, sehingga disimpulkan bahwa persamaan tersebut linier. Koefisien korelasi Product 

Moment dari Pearson menghasilkan rxy = -0,481 yang berarti terdapat pengaruh negative, 

selanjutnya dilakukan uji keberartian korelasi dengan menggunakan uji-t dan dihasilkan 

thitung = -3.01 dan ttabel = -1,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien 

korelasi rxy = -0,481 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 

23,14%, yang menunjukkan bahwa hanya 23,14% koefisien respon laba / ERC ditentukan 

oleh konservatisme akuntansi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan signifikan  

antara konservatisme akuntansi yang di ukur dengan proksi atau pendekatan akrual 

dengan koefisien respon laba yang di ukur dengan slopa regresi dari cumulative 

abnormal retun (CAR) dengan unexpected earnings (UE). 
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ABSTRACT 

 

MASKURI, EFFECT OF ACCOUNTING CONSERVATISM  ON EARNINGS 

RESPONSE COEFFICIENT IN COMPANIES PROPERTY REAL ESTATE AND 

BUILDING CONTRUCTION IN BEI 2009. Thesis. Jakarta: Accounting Education 

Study Program, Economic and Administration Department, Economic Faculty, State 

University of Jakarta, January 2012. 

Purpose of this research is to find empirical data, valid and reliable fact, about the 

possibility relationship between Accounting Conservatism  and Earnings Response 

Coefficient (ERC) . 

The research file was obtained from Indonesia Stock Exchange (BEI),from May until 

June 2011. The research used survey methods by correlation approach. The sampling 

technique was simple random sampling. The population in this research was supplied 

from the company Property Real Estate and Building Contruction in 2009. The sample 

amount 32 companies. 

To get data from two variables, used by the proxy or the accrual approach to 

accounting conservatism of the financial statements or financial reports that 

companies do not experience losses (Variable X) and regression slopa CAR 

(Cummulative Abnormal Return) with the EU (Unexpected Earnings) of each 

company samples to measure the Earnings Response Roefficient / ERC (Variable Y). 

Analysis of condition test, which is  normality error test of estimated regression of X 

on Y with liliefors test, result in Lcount = 0.1461, and Ltabel for n = 32 which level 

significant 0.05 is 0.1566, because Lcount<Ltabel then normality error test is normal 

distribution . The equation for linier regrestion is Y = -2.80 - 65.354 X. Significance 

regression result in Fcount>Ftabel, is 9.03 > 4,17, it’s mean that the regression equation is 

significant. And linearity regression test yield, in Fcount<Ftabel is 2,35< 2,51that can be 

interpreted that the regression equation is linear. Result of hypotesis test which 

pearson’s product moment show’s that rxy = -0,481, then significance of product moment 

correlation test whith t-test which yields tcount = -3,01 and ttabel = - 1,69 it can be result 

that product moment correlation rxy = -0,481 is not significance. Coefficient of 

determined obtain equal to 23,14%, it’s mean that 23,14% earnings response 

coefficients / ERC is determined by accounting conservatism. 

The results of this study indicate a negative and significant relationship between 

accounting conservatism measured by proxy accrual approach with earnings 

response coefficients measured by slopa regression of cumulative abnormal retun 

(CAR) with unexpected earnings (UE). 

 



 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

MOTTO 

 

Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, 

hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya 

dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan 

perutnya dengan makanan. 

( Frederick E. Crane ) 

 

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan 

bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan 

yang teguh. 

( Andrew Jackson ) 

 

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 

bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu 

semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. 

( Mahatma Gandhi ) 

 

Kekayaan tidak dilihat dari melimpahnya harta, tetapi dari perasaan 

berpuas diri 

(Nabi Muhammad SAW) 

 

Lihatlah mereka yang lebih tidak beruntung daripada dirimu sehingga 

kau tidak mungkin tidak berpuas diri atas keberuntungan yang diberikan 

ALLAH kepadamu. 

(Nabi Muhammad SAW) 
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