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Banyak klaim keprihatinan informasi akuntansi terhadap manfaat untuk 

prediksi harga sekuritas di pasar modal, utamanya yang terjadi pada negara 

Amerika Serikat. Keprihatinan tersebut meliputi perubahan lingkungan perusahaan 

yang lebih intensif melakukan investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud, 

seperti investasi dalam kepuasan pelanggan, keahlian karyawan, riset dan 

pengembangan yang tidak bisa dilaporkan dalam laporan keuangan dalam nilai 

uang. Ini berbeda dengan dengan investasi pada aktiva berwujud seperti tanah, 

mesin, bangunan dimana aktiva tersebut sepenuhnya dapat dicatat dalam laporan 

keuangan. Laporan keuangan berdasarkan nilai historis dianggap kehilangan 

kemampuan prediksi (relevansi) untuk memprediksi masa depan perusahaan, 

utamanya nilai sekuritas dan mempunyai kemampuan mengukur kinerja yang 

bersifat myopi. 

Disamping itu juga terdapat praktek akuntansi yang tidak sehat yang 

mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap kualitas informasi laporan 

keuangan sebagaimana kasus manipulasi laba Wordcom dan Enron di Amerika 

Serikat. Pada Bursa Efek Jakarta juga ditemukan kasus manipulasi laba berupa 

perataan laba (income smooting), sehingga laba yang dilaporkan tidak dapat 

mewakili kinerja perusahaan yang sebenarnya. Juga pada saat terjadi krisis 

ekonomi moneter di Indonesia dimana kondisi fundamental ekonomi berubah 

secara drastis dan fluktuatif, dan banyak perusahaan publik menderita rugi. 

Disamping itu terjadi kecenderungan tingkah laku investor dalam pasar modal 

Indonesia tidak mencerminkan atau tidak bereaksi terhadap kondisi fundamental 

perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. 

Jika kondisi klaim tersebut benar dan terjadi juga di Indonesia secara terus-

menerus tentu kondisi ini membahayakan bagi investor dalam keputusan investasi 

di pasar modal. Keputusan salah tersebut bisa berupa salah dalam mengukur kinerja 

perusahaan publik, salah dalam penetapan harga IPO atau harga tender offer, 

terjadi insider trading karena informasi tidak lengkap disampaikan ke publik dan 

salah dalam prediksi deviden tunai perusahaan. 

Latar belakang permasalahan tersebut di atas menarik perhatian penulis untuk 

melakukan pengujian, pertama apakah nilai buku ekuitas dan laba akuntansi dalam 

laporan keuangan perusahaan publik mempunyai kemampuan prediksi terhadap 

nilai perusahaan. Kedua apakah relevansi nilai informasi akuntansi dipengaruhi 

oleh fundamental ekonomi dan laba negatif yang diderita oleh perusahaan publik. 

Ketiga, apakah kualitas informasi pada perusahaan publik yang mempunyai aktiva 

tidak berwujud tidak mempunyai relevansi dalam harga saham. Keempat, 

bagaimana kemampuan laba akuntansi dan laba abnormal (EVA-sebelum 

disesuaikan) terhadap prediksi harga saham dan pembagian deviden tunai. 

Tujuan dari pengujian tersebut adalah menganalisis dan membuktikan bahwa 

laporan keuangan mempunyai tren relevan atau tidak dan dilakukan manipulasi 

perataan laba atau tidak, menganalisis faktor-faktor fundamental ekonomi yang 

mempengaruhi nilai fundamental (intrinsik) harga saham dan perusahaan yang 

melaporkan laba negatif (rugi), menganalisis dan membuktikan apakah perusahaan 
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yang mempunyai aktiva tidak berwujud mempunyai nilai relevansi atau tidak dan 

menganalisis indikator kinerja mana antara laba akuntansi dan laba abnormal 

(diklaim lebih mempunyai kemampuan prediksi dari laba akuntansi terhadap 

kemakmuran pemegang saham) yang mempunyai nilai prediktif terhadap harga 

saham dan pembagian deviden tunai. 

Pengujian ini menggunakan model penilaian intrinsik harga saham model 

Ohlson (1995) dan Model Penman (1997) atau Kothari (2001), dimana model 

tersebut dimodifikasi dengan tidak menyertakan proyeksi atau ramalan laba pada 

tahun yang akan datang sebagaimana model asli. Ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kemampuan nilai buku ekuitas dan laba dalam prediksi harga saham 

dalam tahun yang sama (sesuai hipotesis pasar modal efisien bentuk setengah kuat 

dimana laba akan cepat mempengaruhi harga saham). Untuk menjawab masalah 

pertama akan dilakukan regresi secara gabungan dan terpisa variabel nilai buku 

ekuitas dan laba akuntansi/abnormal terhadap harga saham dari tahun 1997-2003, 

sedangkan pengaruh inkremental adalah selisih dari R
2
-adjusted (koefisien 

determinasi) regresi gabungan dan terpisah (relatif). Pengujian tren relevansi 

dilakukan dengan meregresi R
2
-adjusted dengan variabel waktu. Untuk mengetahui 

pengaru perusahaan yang melaporkan laba negatif terhadap relevansi nilai adalah 

dilakukan regresi dengan memisah sampel perusahaan yang melaporkan laba 

positif dan negatif, dan melakukan uji korelasi spearman antara R
2
 dengan proporsi 

perusahaan yang melaporkan laba negatif. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh 

variabel ekonomi (pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, resiko pasar 

dan tingkat pengembalian kurs rupiah-USD).  

Metode pengujian perusahaan yang mempunyai aktiva tidak berwujud 

mempunyai nilai relevansi atau tidak adalah dengan membandingkan sektor 

perusahaan yang mempunyai aktiva tidak berwujud, yaitu sektor Agribisnis 

(berupa aktiva hidup), sektor jasa (human capital) dan Farmasi (riset dan 

pengembangan) dengan membandingkan dengan sektor lain, yaitu Bank dan 

Keuangan, Industri manufaktur, Perdagangan, Properti. Juga membandingkan 

perusahaan yang mempunyai tobin q ratio lebih dari 1 dan kurang dari 1 (Tobin q 

ratio > 1 adalah perusahaan yang mempunyai aktiva tidak berwujud sedangkan 

Tobin q ratio < 1 adalah perusahaan yang assetnya aktiva berwujud). Untuk 

menguji ukuran kinerja mana yang lebih relevan dalam memprediksi harga saham 

antara laba akuntansi dan laba abnormal adalah membandingkan R
2
 antara kedua 

model tersebut. 

Hasil pengujian data terhadap penggunaan OLS untuk memenuhi asumsi adalah 

sebagai berikut, data tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dengan 

pengujian Variance inflation factor untuk seluruh pengujian. Data tidak terjadi 

otokorelasi order pertama dengan pengujian Durbin-Watson. Sedangkan untuk 

pengujian heterokedastisitas dengan metode Glejser ditemukan sebagian data 

mengalami heterokedastisitas. Kondisi ini tidak dapat dihilangkan waluapun data 

sudah dikontrol dengan skala lembar saham beredar dan penjualan (sesuai saran 

Easton dan Sommer, 2000), dihilangkan data yang mempunyai standar residual 

lebih dari satu. Kondisi ini terjadi karena fluktuasi yang tajam harga saham, laba 

akuntansi, dan nilai buku ekuitas selama krisis ekonomi dan skala usaha 

perusahaan publik yang berbeda-beda. 

Nilai relevansi relatif dan inkremental menunjukkan bahwa nilai buku ekuitas 

lebih memberi sumbangan terhadap prediksi harga saham. Sedangkan tren nilai 

relevansi lintas waktu menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan yang 

terus-menerus selama periode penelitian kemampuan nilai buku ekuitas dan laba 
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akuntansi dalam memprediksi harga saham, dimana nilai koefisen kenaikan lintas 

waktu adalah 4,24% pertahun dengan R
2
 lintas waktu sebesar 48,9%. Kondisi ini 

membuktikan bahwa klaim penurunan nilai relevansi akuntansi tidak terjadi pada 

perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Juga dugaan terjadi 

perataan laba (income smooting) tidak terjadi karena laba yang dilaporkan 

mempunyai tren mengikuti pergerakan kerandoman harga saham. 

Pengujian dengan memisahkan sampel perusahaan yang melaporkan laba 

negatif dan positif ditemukan bahwa, R
2
 untuk seluruh sampel 21,4% saat 

dipisahkan untuk yang melaporkan laba positif R
2
 naik menjadi 26,1% sedangkan 

untuk sampel laba negatif R
2
 turun menjadi 7,9%. Sedangkan hubungan korelasi 

pearson antara R
2
 lintas waktu dengan proporsi sampel perusahaan yang 

melaporkan laba negatif sebesar -49.2% data diskala dengan lembar saham dan       

-59.8% data diskala dengan penjualan. Temuan ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang melaporkan rugi tidak dapat digunakan dalam penilaian 

fundamental perusahaan. Ini sesuai dengan Hayn (1995) bahwa harga saham 

dipengaruhi oleh laba yang bersifat permanen, sedangkan rugi bersifat sementara 

(transitory), karena rugi akan memacu manajemen untuk memperbaiki diri atau 

menghadapi likuidasi. Saat perusahaan melaporkan laba negatif nilai harga saham 

ditentukan oleh nilai buku ekuitas, ini menunjukkan bahwa nilai buku ekuitas 

adalah nilai jika perusahaan melakukan pilihan likuidasi. 

Faktor-faktor fundamental ekonomi yang mempengaruhi kemampuan perusaha-

an menghasilkan laba secara signifikan adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,19 

dengan tingkat signifikansi 5%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

sebesar 1% akan menaikan laba sebesar 1,19 rupiah per lembar saham. Tingkat 

inflasi mempengaruhi sebesar -0.78 dengan tingkat signifikansi 5%, artinya bahwa 

kenaikan inflasi 1% akan menurunkan laba sebesar 0,78 rupiah per lembar saham. 

Dan tingka suku bunga SBI mempengaruhi sebesar -0,22 dengan tingkat 

signifikansi 10%, artinya kenaikan tingkat suku bunga akan menurunkan laba 

perusahaan sebesar 0,22 rupiah perlembar saham. Sedangkan resiko pasar dan 

tingkat pengembalian nilai tukar rupiah-USD tidak mempengaruhi secara 

signifikan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Ini membuktikan bahwa 

perubahan fundamental ekonomi akan mempengaruhi iklim perusahaan dalam 

mendapatkan keuntungan dan inflasi dan tingkat suku bunga mempengaruhi 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba karena naiknya beban keuangan 

perusahaan. 

Sektor industri yang mempunyai aktiva berwujud diprediksi akan menghasilkan 

nilai relevansi rendah daripada sektor industri yang mempunyai aktiva berwujud 

ternyata sebaliknya. Sektor-sektor yang diprediksi rendah kemampuan prediksi 

terhadap harga saham meliputi sektor agribisnis, jasa dan farmasi justru 

mempunyai kemampuan prediksi lebih baik terhadap harga saham daripada sektor 

industri bank dan keuangan, industri manufaktur, perdagangan, dan properti. 

Sedangkan dengan kreteria tobin q ratio ternyata perusahaan yang mempunyai 

tobin q ratio > 1 R
2
 sebesar 69% dan tobin q ratio < 1 R

2
 sebesar 25,1% (hasil ini 

konsisten dengan pembanding model diskala dengan penjualan). Ini membuktikan 

bahwa klaim perusahaan yang mempunyai aktiva berwujud tidak mempunyai nilai 

relevansi dalam prediksi harga saham tidak terbukti. Kelebihan harga saham dari 

nilai buku ekuitas yang tercatat di neraca diakibatkan oleh kemampuan 

menghasilkan laba yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak mempunyai 

aktiva berwujud dimana koefisien laba 1,21 untuk perusahaan yang mempunyai 
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tobin q ratio >1 dan 0,26 untuk perusahaan yang mempunyai tobin q ratio < 1, 

signifikan pada uji t level 5%. 

Kemampuan pengukuran kinerja antara laba akuntansi dengan laba abnormal 

dalam prediksi harga saham dan pembagian deviden tunai ternyata lebih tinggi laba 

akuntansi. Ini membuktikan disamping laba akuntansi tidak dimanipulasi ia juga 

mempunyai prediksi yang lebih baik terhadap kemakmuran pemegang saham           

(kemakmuran pemegang saham diperoleh dari capital gain harga saham dan 

deviden tunai). Jadi laba akuntansi masih memadai digunakan untuk mengukur 

kinerja manajemen secara keseluruhan karena mencerminkan prediksi aliran kas 

kepada pemegang saham. 

Dari hasil pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan, pertama bahwa 

terdapat kenaikan tren relevansi informasi akuntansi sepanjang waktu, dan tidak 

terjadi manipulasi laba berupa perataan laba pada perusahaan publik di BEJ. 

Kedua, kemampuan prediksi informasi akuntansi tidak dipengaruhi oleh perubahan 

lingkungan perusahaan utamanya investasi pada aktiva tidak berwujud, tetapi 

dipengaruhi oleh faktor rugi dan fundamental ekonomi. Ketiga, tidak terbukti 

bahwa perusahaan yang mempunyai aktiva tidak berwujud informasinya tidak 

dapat digunakan dalam prediksi harga saham, pengujian menemukan sebaliknya 

bahwa perusahaan yang mempunyai aktiva tidak berwujud lebih mempunyai 

prediksi terhadap harga saham. Keempat, laba akuntansi mempunyai tingkat 

prediksi yang lebih baik daripada laba abnormal dalam harga saham dan 

pembagian deviden tunai. Ini membuktikan bahwa laba akuntansi mempunyai 

ukuran kinerja yang lebih baik dari laba abnormal. 

Dari temuan tersebut disarankan bahwa untuk mengetahui atau mengukur nilai 

intriksik harga saham perusahaan dapat digunakan model Ohlson (1995) di 

samping model Gordon dan Shapiro (1956) dan Damodaran (1984) karena data 

lebih mudah didapatkan dan nilai pengukurannya mempunyai nilai prediksi lebih 

baik. Kedua, tidak menggunakan laba negatif untuk pengukuran nilai intriksik 

perusahaan, karena rugi hanya bersifat sementara, dan menggunakan tingkat 

proyeksi pertumbuhan laba dan diskonto yang tepat, karena faktor tersebut 

mempengaruhi nilai fundamental perusahaan. Terakhir, laba akuntansi masih bisa 

digunakan untuk mengukur kinerja top manajemen untuk pembagian bonus dan 

reward lainnya. 
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