
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini terdapat klaim dan keprihatinan bahwa laporan keuangan berbasis harga 

historis dan atau berbasis pengukuran dengan atribut nilai uang telah kehilangan 

sebagian besar relevansinya bagi investor dalam menilai kinerja dan pengambilan 

keputusan investasi, dan bagi manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan. 

Kondisi ini diakibatkan oleh perubahan besar-besaran dalam lingkungan perusahaan 

pada masa sebelumnya. Akuntansi berbasis double entry mulai dikembangkan pada 

masa revolusi industri, dimana investasi utama adalah dalam aktiva berwujud (tangible 

assets), seperti: mesin, tanah, dan bangunan. Sedangkan pada abad informasi 

lingkungan akuntansi perusahaan mengalami perubahan yang dramatis, faktor 

pertumbuhan, nilai perusahaan ditentukan oleh investasi yang bersifat aktiva tidak 

berwujud (intangible assets), seperti: investasi pada sumber daya manusia, teknologi 

informasi untuk menciptakan jaringan, R&D yang intensif untuk menciptakan produk 

baru untuk diversifikasi, pengembangan pasar dan kepuasan pelanggan yang intensif, 

dimana investasi-investasi tersebut belum dapat dicatat nilai yang diciptakan pada 

laporan keuangan perusahaan. 

Lingkungan bisnis perusahaan yang berubah, membuat kebutuhan informasi 

mengalami perubahan juga. Informasi akuntansi sebelumnya yang didasarkan pada 

harga historis mempunyai informasi yang bersifat masa lalu (backward-looking 

information). Padahal pada lingkungan bisnis dengan persaingan ketat, pengguna 

membutuhkan informasi yang lebih bersifat ke masa depan (forward-looking 

information), seperti berapa nilai perusahaan yang akan datang, darimana sumber 

penciptaan nilai (value creation), sumber daya apa yang menciptakan nilai dan 



 
2 

bagaimana penilaian kinerja dilakukan untuk mengelola sumber daya sehingga 

penciptaan nilai perusahaan terus dijaga dan dikendalikan untuk terus menghasilkan di 

masa yang akan datang.  

Kebutuhan informasi yang bersifat masa depan ternyata tidak sepenuhnya dapat 

disediakan pada informasi akuntansi yang bersifat finansial. Menurut Kaplan dan 

Norton (2000) bahwa informasi finansial mempunyai keterbatasan yaitu adanya 

kecenderungan melihat kinerja dalam jangka pendek (myopi) dan tidak menyediakan 

informasi tentang sumber penciptaan nilai. Thevaranjan (2000) menemukan bahwa 

pengukuran finansial untuk mengetahui kepuasan konsumen menimbulkan myopi 

manajemen dalam pengambilan keputusan. Jorion (2001) menemukan bahwa web trafik 

untuk perusahaan internet adalah sumber penciptaan nilai dimasa yang akan datang, 

tetapi tidak diungkap dalam laporan keuangan perusahaan. Ketidak diketahuinya 

sumber daya penghasil nilai membuat perusahaan tidak mampu mengelola sumber daya 

secara tepat, dan bagi investor hal ini akan menimbulkan keputusan yang salah dalam 

menilai kinerja dan bagaimana prospek investasinya di masa yang akan datang. 

Dalam kerangka informasi akuntansi untuk manajemen, dimana informasi lebih 

bersifat strategis dan bentuk informasi tidak terikat pada konsep dasar dan conceptual 

framework sebagaimana akuntansi keuangan untuk pihak eksternal, pembuatan alat ukur 

baru lebih mudah diadopsi dan digunakan untuk mengelola perusahaan. Para akuntan 

telah menciptakan berbagai alat pengukuran kinerja baru dengan basis finansial maupun 

non finansial. Kaplan dan Norton (2000) menciptakan Balance Score Card (BSC) 

dengan basis pengukuran finansial dan non finansial untuk mengukur kinerja 

perusahaan. Economic Value Added (EVA) dengan basis keuangan berdasarkan residual 

income diciptakan untuk pengukuran kinerja dengan basis relevansi dengan nilai saham 

perusahaan (Young dan O’Byrne, 2001). Bontis et al (1997) menciptakan alat ukur atas 

aktiva tidak berwujud dengan nama Intellectual Capital, dan Sviby menciptakan alat 
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ukur dengan nama Intangible Asset Monitor yang digunakan oleh Celemi dan Group 

industri asuransi Skandia menciptakan alat Skandia Navigator, dan Lev ( 2000) 

menciptakan alat dengan nama Value Chain Scareboard. 

Pada infromasi akuntansi untuk pihak eksternal, keprihatinan terhadap penurunan 

mutu informasi tersebut terungkap dalam laporan komite khusus pelaporan keuangan 

AICPA serta dalam berbagai artikel akuntansi. Sebagai contoh, Rimerman (1990) 

mencatat: 

"Financial statements users are turning increasingly to other sources to meet needs 

which are not being met by the information such statements contain. As more and more 

other data and analyses become available, the relative importance of financial 

statements decreases within the context of the total range of available information." 

 

Dalam sebuah diskusi mengenai auditing, Elliott (1995) menyatakan: 

"The large part of immediate problem is the limited usefulness of today's financial 

statements. They do not, for example, reflect information-age assets, such as 

information, capacity for innovation, and human resources. As a consequence, they 

have been a declining proportion of the information inputs to investors' decision 

making." 

 

Adanya klaim terhadap penurunan porsi informasi akuntansi untuk pihak eksternal, 

diduga diakibatkan oleh adanya conceptual framework tentang syarat kualitatif 

informasi akuntansi yang meliputi karakteristik kehandalan (reliability) dan relevansi 

(relevance). Karakteristik informasi relevansi menjadi pendorong utama  untuk 

dilakukan perubahan yang besar terhadap penyajian informasi akuntansi untuk pihak 

eksternal. Karakteristik ini akan lebih memberikan informasi kepada investor yang 

bersifat forward-looking information, dan dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan yang tepat. Sedangkan karakteristik informasi kehandalan, justru dirasakan 

sebagai penghambat dalam penyajian informasi. Karakteristik ini menurunkan prinsip 

akuntansi yang bersifat kehati-hatian (conservatism) dan menjadi dasar digunakan 

pengukuran (measurement) berdasarkan harga historis. Sebagai contoh adalah konflik 
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perlakuan akuntansi atas R&D, dimana standar akuntansi Ameriksa (FASB) melalui 

penyataannya bahwa pengeluaran untuk R&D sebelum masuk ketahap komersialisasi 

harus diakui sebagai biaya. Ini berbeda dengan temuan-temuan Lev (2000), Kothari 

(2000) bahwa R&D adalah sumber penciptaan nilai utama bagi perusahaan dan R&D 

yang dilakukan secara portofolio lebih mempunyai resiko yang lebih kecil daripada 

R&D individual, sehingga seharusnya R&D pengeluarannya dikapitalisasi. 

Informasi yang tidak dapat diungkap dalam laporan ekternal adalah informasi 

atas asset tidak berwujud yang diciptakan dari dalam perusahaan (internally-generated 

intangibles) karena informasi akuntansi dikembangkan hanya untuk mencatat terjadinya 

transaksi eksternal (dengan pihak ketiga). Sedangkan penciptaan nilai dari dalam 

perusahaan yang belum direalisasi tidak bisa dicatat dan diakui dalam laporan 

keuangan. Ini mengakibatkan adanya nilai yang hilang (missing value) atas informasi 

dan nilai yang diciptakan sehingga mengakibatkan terjadi kesalahan dalam keputusan 

investasi. Kondisi yang diklaim adanya missing value membuat informasi antara 

manajemen dengan investor terjadi asimetri, dimana manajemen mempunyai informasi 

lebih banyak daripada investor. Kondisi ini memungkinkan terjadinya insider trading 

atas perdagangan saham. Ini dibuktikan oleh Aboody dan Lev (1999) dengan menguji 

lebih dari 3000 perusahaan dengan tahun data 1985-1997 di Bursa Efek New York yang 

melakukan insider trading untuk perusahaan yang intensif R&D dan tidak ada R&D, 

ternyata perusahaan yang intensif R&D lebih banyak terjadi kasus insider trading 

daripada perusahaan non-R&D. Ini membuktikan bahwa perusahaan yang menciptakan 

nilai dari dalam lebih banyak maka informasi penciptaan nilai tersebut lebih banyak 

diketahui oleh manajemen daripada investor. Kondisi ini memungkinkan terjadinya 

perdagangan saham yang tidak sehat dan tidak adil. 

Kondisi tidak normal keadaan nilai buku ekuitas dialami emiten di Bursa Efek 

Jakarta. Kondisi ini akibat dampak krisis ekonomi dimana terjadi penurunan nilai rupiah 
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terhadap dollar Amerika. Emiten-emiten di BEJ yang sebagian besar mempunyai hutang 

dalam valuta asing dan atau memperoleh bahan baku dari import, tentu harus membayar 

jumlah hutang mereka dengan nilai lebih banyak daripada sebelum terjadi depresiasi 

nilai rupiah terhadap valuta asing. Kondisi depresiasi rupiah juga mempengaruhi 

kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti naiknya tingkat inflasi, tingkat suku bunga, 

dan nilai fundamental ekonomi lainnya. Ini secara langsung dan tudak langsung 

mempengaruhi iklim usaha perusahaan di Indonesia baik perusahaan publik maupun 

tidak, seperti sulitnya mencari sumber dana murah baik dari pasar modal maupun 

perbankan. Akibat selanjutnya adalah turunnya penjualan dan naiknya kerugian, 

sehingga banyak perusahaan publik mengalami kerugian sampai nilai ekuitas mereka 

mengalami minus. Kondisi ini tentu bertentangan dengan teori umum bahwa nilai buku 

ekuitas adalah menerangkan nilai perusahaan (Barth,2000) dan nilai buku adalah 

prediksi adalanya nilai likuidasi. Perusahaan-Perusahaan Publik yang mengalami 

ekuitas negatif adalah: 

Tabel 1.2 Beberapa Emiten BEJ yang Nilai Buku Ekuitasnya Negatif 

No. Nama Emiten Tahun Nilai ekuitas 

per lembar 

Harga Saham 

per lembar 

PBV 

rasio 
1 Alakasa Industrindo Tbk 1997 -571.62 625 -1.09 

2 Bumi Resources Tbk 1997 -9.07 225 -24.81 

3 Ades Alfindo Tbk 1998 -1,137.03 424 -0.37 

4 Cipendawa Agroindustri Tbk 1998 -1,043,77 50 -0.05 

5 Bank Negara Indonesia Tbk 1998 -9,367.27 1,400 -0.15 

6 Bank Danamon Tbk 1998 -12,366.78 125 -0.01 

7 Polysindo Eka Perkasa Tbk 1999 -317.39 425 -1.34 

8 Bank Permata Tbk 1999 -5,526.29 475 -0.09 

9 Argo Pantes Tbk 2000 -1,461.24 825 -0.56 

10 Mulia Industrindo Tbk 2000 -698.21 300 -0.43 

11 Multibreeder Adirama Ind. Tbk 2001 -176.23 120 -0.68 

12 Pelangi Indah Canindo Tbk 2001 -1,349.52 175 -0.13 

13 Dharmala Intiland Tbk 2002 -9.71 35 -3.60 

14 Texmaco Jaya Tbk 2002 -2,207.64 2,950 -1.34 

15 Mulialand Tbk 2003 -169.87 700 -4.12 

16 Sumalindo Lestari Jaya Tbk 2003 -924.09 110 -0.12 
Sumber: laporan keuangan dan harga saham dari BEJ 

Nilai ekuitas adalah nilai pada akhir tahun sedangkan harga saham adalah harga akhir maret pada periode 

setelah tahun buku. Pada data tersebut masih terdapat perusahaan yang ekuitasnya terus-menerus 

mengalami negatif dari periode 1997-2003 dan harga sahamnya masih punya nilai walaupun tidak aktif 
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 Keadaan laba pada saat krisis ekonomi Indonesia juga mengalami kondisi yang 

sama, dimana kerugian yang besar dan terus menerus mengakibatkan pengurangan 

ekuitas perusahaan sampai minus yang besar. Kondisi ini tentu menjadi indikator laba 

sebagai proyeksi masa depan tidak dapat digunakan, karena rugi pada dasarnya bersifat 

transitory dan jika digunakan sebagai proyeksi masa depan maka akan terjadi proyeksi 

negatif. Disamping itu laba yang dilaporkan mungkin terjadi manipulasi, sehingga laba 

tidak mencerminkan nilai dan perubahan nilai dari saham. Keadaan ini ditemukan oleh 

Dwiatmini dan Nurkholis (2001), bahwa dalam penelitiannya mereka menemukan 

praktek perataan laba (income smooting) di Bursa Efek Jakarta. Tentu saja kondisi-

kondisi tersebut membuat keguanaan laba sebagai alat analisa fundamental perusahaan 

tidak bisa tepat dan akurat. Hal ini mengakibatkan analisa dengan menggunakan data 

laba dan nilai buku perusahaan sebagai prediksi nilai perusahaan menjadi salah dan 

mengakibatkan keputusan investasi yang salah. 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, pertanyaan penelitian ini dapat 

diringkas sebagai berikut: 

1. Apakah nilai buku ekuitas dan laba akuntansi mempunyai nilai prediksi terhadap 

harga saham ? 

2. Apakah Nilai Relevansi Informasi akuntansi dipengaruhi oleh kondisi 

fundamental ekonomi dan pelaporan laba negatif (rugi) yang banyak diderita 

oleh perusahaan selama dan sesudah krisis ekonomi di Indonesia ? 

3. Apakah relevan atau tidak kualitas informasi akuntansi pada sektor industri yang 

mempunyai intangible asset ? 
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4. Apakah laba akuntansi mempunyai nilai prediksi lebih baik dari laba abnormal 

(Residual income) terhadap harga saham dan pembagian deviden tunai? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis tren kenaikan atau penurunan sepanjang waktu, nilai relatif dan 

inkremental prediksi nilai buku ekuitas dan laba akuntansi terhadap harga saham 

dalam manfaat informasi laporan keuangan untuk penilaian fundamental ekuitas 

2. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

kenaikan atau penurunan tren relevansi nilai informasi akuntansi  

3. Menganalisis dan membuktikan apakah relevansi nilai informasi akuntansi 

terjadi pada perusahaan yang mempunyai intangible asset 

4. Menganalisis indikator kinerja mana yang lebih baik antara laba akuntansi 

dengan laba abnormal (Residual Income) dalam prediksi terhadap peningkatan 

kemakmuran pemegang saham melalui harga saham dan deviden tunai. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bukti empiris bahwa klaim penurunan kualitas informasi akuntansi 

khususnya nilai buku ekuitas dan laba akuntansi terjadi di Indonesia atau tidak 

2. Memberi indikator mana yang lebih baik antara laba akuntansi dengan laba 

abnormal (residual income) yang meningkatkan kemakmuran pemegang saham 

untuk  digunakan sebagai indikator kinerja manajemen yang tepat. 

3. Memberi indikator faktor apa yang mempengaruhi kemampuan prediksi 

informasi akuntansi utamanya pelaporan laba negatif dan frekuensinya dan 

fundamental ekonomi yang mempunyai pengaruh dalam penilaian perusahaan 
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4. Bagi Pembuat Standar Akuntansi Keuangan (Dewan Standar Akuntansi Indone-

sia/Ikatan Akuntan Indonesia dan Bapepam) merupakan bukti untuk menyusun 

standar akuntansi yang lebih mempunyai relevansi nilai bagi investor. 

1.5. Batasan Penelitian 

Penelitian relevansi informasi akuntansi di Indonesia merupakan penelitian 

dengan menggunakan harga saham dan tingkat pengembaliannya sebagai ukuran nilai 

relevansi. Untuk penelitian ini dibatasi untuk perusahaan publik yang sahamnya di 

perdagangkan dipasar modal dan lebih sempit lagi hanya untuk emiten yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta. Sedangkan periode waktu yang diamati yaitu periode 1997 – 2003 

untuk model harga.  




