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ABSTRACT

Small businesses in Indonesia have already proved
that

ANALISIS PENGARUH TEKANAN KETAATAN
TERHADAP JUDGMENT AUDITOR

Hansiadi Yuli Hartanto1)

Indra Wijaya Kusuma2)
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DAN EFISIENSI PASAR SAHAM DI INDONESIADAN EFISIENSI PASAR SAHAM DI INDONESIADAN EFISIENSI PASAR SAHAM DI INDONESIADAN EFISIENSI PASAR SAHAM DI INDONESIADAN EFISIENSI PASAR SAHAM DI INDONESIA

Djoko Susanto *)

*) Dr. Djoko Susanto, MSA., Akuntan adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang membedakan antara pasar modal
di negara maju dan negara berkembang adalah efisiensi
pasar. Pasar modal di negara maju cenderung memiliki
bentuk efisiensi semi-strong (semi-strong form effi-
cient) yang lebih baik dibandingkan dengan pasar
modal di negara berkembang. Dalam pasar yang memiliki
weak form efficient, semua informasi yang terdapat
dalam pergerakan harga saham di masa lampau
terrefleksi secara penuh dalam harga saham sekarang.
Dalam pasar yang memiliki semi-strong form efficient,
harga saham merefleksikan secara penuh semua
informasi yang tersedia kepada publik.  Sedangkan
dalam suatu pasar yang memiliki strong form efficient,
semua informasi dalam pasar, baik publik maupun pri-
vate, terrefleksikan dalam harga saham.

Salah satu informasi penting yang dapat
mempengaruhi harga saham adalah pengumuman
perselisihan buruh (announcement of labor strikes).
Foegen (1967) menunjukkan bahwa perselisihan buruh
dapat menjadi investasi yang berguna bagi serikat
buruh, tetapi merupakan investasi yang buruk bagi in-
vestor atau perusahaaan.  Perselisihan buruh
memberikan konsekuensi negatif kepada pihak-pihak
yang berkepentingan terhadap perusahaan, seperti

buruh, pemasok, konsumen, manajemen, dan
masyarakat pada umumnya.  Apabila perselisihan buruh
merupakan investasi yang negatif bagi perusahaan,
maka suatu pengumumnan perselisihan buruh akan
menimbulkan akibat negatif kepada nilai perusahaan
(firm value) dan karenanya akan mempengaruhi harga
saham.  Analisis pengaruh pengumuman perselisihan
buruh terhadap return saham perusahaan di Indone-
sia memungkinkan seseorang mengevaluasi apakah
pasar saham Indonesia merupakan pasar yang semi-
strong form efficent atau strong form efficient.

Studi ini meneliti sejauh mana pasar saham di
Indonesia bersifat semi-strong form efficent atau strong
form efficient dengan mengamati return saham di sekitar
pengumuman perselisihan buruh.  Secara khusus, studi
ini menganalisis pengaruh pengumuman perselisihan
buruh terhadap return saham perusahaan yang
terdaftar pada Bursa Efek Jakarta.  Pengaruh
pengumuman perselisihan buruh diukur dengan
perubahan abnormal stock returns selama periode dua
puluh hari sebelum dan sesudah tanggal pengumuman.
Metodologi event study yang digunakan oleh
MacKinlay (1997) diterapkan kepada sampel
pengumuman perselisihan buruh yang terjadi di antara
perusahaan publik di Indonesia dalam periode waktu
1996 sampai dengan 2002.
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Studi ini menunjukkan bahwa pasar modal di
Indonesia konsisten dengan bentuk efisiensi strong
dan semi-strong.  Pengaruh negatif yang diukur dengan
rata rata abnormal returns yang lebih rendah terjadi
mulai dari periode sebelum sampai saat pengumuman
perselisihan buruh.  Rata-rata harian abnormal return
untuk dua puluh hari sebelum pengumuman
perselisihan buruh adalah .0933%, sedangkan rata-rata
abnormal return untuk dua puluh hari sesudah
pengumuman perselisihan buruh adalah 0.2703%.
Selanjutnya, negative abnormal return harian dan
penurunan yang tajam pada abnormal return harian
terjadi pada hari pengumuman perselisihan buruh. Rata-
rata abnormal return harian menurun samapai -1.5032%
atau sebesar 200.43 % pada tanggal perselisihan buruh.
Setelah tanggal peristiwa, tidak dijumpai pola tertentu
yang menunjukkan adanya penyimpangan terhadap
efisiensi semi-strong form.

Beberapa penelitian telah dilakukan di masa lallu
dengan menitik beratkan kepada evaluasi pengaruh
perselisihan buruh terhadap ekuitas pemegang saham
dan nilai perusahaan (Greer, Martin, and Reusser, 1980;
Becker and Olson, 1983; Davidson, Worrell, and Garri-
son, 1988).  Greer, Martin, dan Reusser menunjukkan
bahwa return pemegang saham menurun sebelum dan
sesudah terjadinya persellisihan buruh.  Becker dan
Olson menyatakan bahwa perselisihan buruh
memberikan pengaruh besar terhadap ekuitas
pemegang saham yang diukur dengan harga saham.
Selanjutnya, Davidson, Worrell, dan Garrison
menunjukkan bahwa pasar modal memandang
peristiwa perselihan buruh sebagai suatu peristiwa
negatif.  Studi ini memperluas penelitian penelitian
terdahulu dengan meneliti aktivitas perselisihan buruh
dan return saham menggunakan data dari pasar saham
di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Fama (1970) merumuskan konsep efisiensi pasar
sebagai suatu pasar di mana harga saham secara penuh
merefleksikan semua informasi yang tersedia.  Harga-
harga saham di setiap waktu akan merefleksikan semua
informasi yang tersedia dalam suatu pasar yang efisien.
Apabila harga saham secara cepat menyesuaikan diri
terhadap tersedianya setiap informasi baru yang
tersedia, maka perubahan dalam harga saham akan

merefleksikan arus informasi di pasar saham Ball and
Brown (1968).  Fama (1970) menyatakan bahwa dalam
suatu pasar yang semi-strong form efficient, harga
saham secara efisien akan menyesuaikan diri kepada
informasi lain yang tersedia kepada publik,  seperti
pengumuman merger dan akuisisi, earnings tahunan,
stock splits, perubahan manajemen, dan lain
sebagainya.  Selanjutnya, Fama (1970) menyatakan
bahwa strong form market efficiency berkenaan dengan
apakah investor atau kelompok tertentu memiliki akses
monopoly terhadap setiap informasi yang relevan untuk
penentuan harga saham.  Dalam pasar dengan efisiensi
strong form, harga pasar saham mereflesikan semua
informasi yang relevan baik yang tersedian kepada
publik maupun tidak (Besley and Brigham, 2003).

Dalam pasar modal yang sedang berkembang,
pengalaman maupun keakhlian dalam penilaian surat
berharga masih lemah (Sulyok and Pap, 1990).  Murphy
and Sabov (1992) menemukan sedikit sekali bukti
statistik mengenai hubungan antara harga saham
dengan faktor-faktor penting yang menentukan.
Selanjutnya, inefisiensi dalam penilaian surat berharga
dalam suatu negara berkembang tidak menggambarkan
kesempatan trading yang menguntungkan bagi inves-
tor yang lebih berpengalaman.

Kebanyakan pasar saham di Asia adalah
inefisien, sebagai akibat sedikitnya saham yang
diperdagangkan dan diskontinuitas yang disebabkan
adanya perubahan regim Los (1998).  Los menguji
efisiensi enam pasar saham di Asia, termasuk Hong
Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Taiwan, dan
Thailand, dengan menggunakan indeks harga saham
mingguan.  Pengujian Los menunjukkan bahwa effi-
cient market hypothesis ditolak untuk enam pasar
saham Asia ini.  Los menemukan bahwa atas dasar
perubahan harga saham mingguan, semua enam  pasar
saham Asia tersebut adalah inefisien dan tidak
menggambarkan pola random walk.  Dari ke enam pasar
saham Asia tersebut, pasar saham di Indonesia berada
di urutan ke tiga dalam hal kualitas efisiensi pasar.

Literatur mengenai perselisihan buruh
mencakup tiga studi yang membahas pengaruh
perselisihan buruh terhadap return saham dan tiga studi
yang menitik-beratkan kepada saat atau timing dari
pengaruh-pengaruh ini.  Di antara kelompok studi yang
pertama, Foegen (1967) menunjukkan bahwa
perselisihan buruh sangat mempengaruhi perusahaan
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terkait, meskipun akibat dari masing-masing
perselisihan buruh mungkin tidak mempengaruhi
perekonomian secara keseluruhan.  Becker and Olson
(1986) menunjukkan bahwa perselisihan buruh,
khususnya labor strike, mempengaruhi ekuitas
pemegang saham secara substantial.  Secara spesifik,
perubahan dalam harga saham yang disebabkan oleh
strike merefleksikan tingkat strike costs dan timing of
strike costs.  Perselisihan buruh merupakan investasi
buruk bagi perusahaan ditunjukkan oleh Davidon,
Worrel, and Garrison (1986).  Oleh karena itu, apabila
perselisihan buruh adalah investasi negatif
perusahaan, return saham negatif akan terrefleksikan
selama periode terjadinya perselisihan buruh.
Davidson, Worrel, and Garrison (1986) menyatakan
bahwa pasar saham memandang pengumuman
perselisihan buruh sebagai suatu peristiwa negartif, di
mana awal perselisihan berkaitan dengan negative
abnormal returns.  Selanjutnya, pasar akan memberikan
reaksi yang lebih besar terhadap perselisihan buruh
yang panjang.  Pada perusahaan yang mengalami
persellisihan buruh dengan durasi pendek, return
pemegang saham berada di bawah rata-rata pasar dan
menurun baik pada awal terjadinya perselisihan buruh
maupun sesudahnya Greer, Martin, and Reusser (1980).

Secara umum, pasar saham cenderung
memberikan reaksi negatif kepada pengumuman awal
perselisihan buruh dan positif kepada pengumuman
penyelesaian perselisihan buruh.  Setelah terjadi
perselisihan butuh, return pemegang saham menurun
dan manajer memiliki insentif untuk menghindari
perselisihan buruh yang berdurasi panjang.  Pasar tidak
menyukai perselisihan buruh, semakin lama durasi
perselisihan, semakin besar reaksi negatif dari pasar.

Di antara kelompok studi kedua, Kushner,
Martinello, and Masse (1997) menunjukkan bahwa
pasar saham bereaksi negatif kepada perselisihan buruh
dengan reduksi dalam nilai pasar ekuitas sampai
berakhirnya perselisihan buruh.  Hubungan antara
manajemen dan buruh mempengaruhi produktivitas dan
biaya perusahaan.  Dalam iklim perusahaan yang positif
(tidak ada perselisihan buruh) produktivitas suatu
perusahaan meningkat, sedangkan iklim perusahaan
yang negatif (terjadi persellisihan buruh) mempengaruhi
produktivitas secara negatif.

. Imberman (1979) mengelompokkan beban
perselisihan buruh ke dalam tiga cara.  Beban pertama
adalah  pre-strike costs, yang mencakup hilangnya
produktivitas yang disebabkan kemarahan buruh dan
hilangnya pendapatan akibat ketidak puasan
konsumen.  Kelompok kedua dari beban perselisihan
buruh mencakup hilangnya laba yang diakibatkan
menurunnya pendapatan dan hilangnya waktu
eksekutif yang harus mengoperasikan perusahaan
secara langsung.  Kelompok terakhir mencakup beban
jangka panjang, yang berupa kerugian permanen akibat
hilangnya konsumen, karyawan dan lembur setelah
perselisihan buruh.

Impak dari perselisihan buruh difokuskan ke
dalam dua periode waktu yang berbeda, seperti yang
ditunjukkan oleh  Kramer and Hyclak (1989).  Periode
pertama adalah periode langsung sekitar pengumuman
perselisihan buruh (the announcement effect). Periode
kedua adalah hari-hari setelah penyelesaian (interval
effects).  Kramer and Hyclak (1989) menunjukkan adanya
bukti statisktik yang signifikan mengenai pengaruh
negatif pengumuman perselisihan buruh terhadap harga
saham pada perusahaan yang mengalami perselisihan
buruh.  Hal ini merupakan bukti bahwa investor
memandang mulainya suatu perselisihan buruh sebagai
suatu berita penting.

Hyphotesis utama dalam studi ini adalah bahwa
pengumuman persellisihan buruh dalam media Indo-
nesia akan memberikan pengaruh negatif kepada re-
turns saham perusahaan yang mengalami perseilishan
buruh.  Apabila abnormal returns menunjukkan
perubahan signifikan sebelum tanggal pengumuman
perselisihan buruh, di mana insiders lebih dahulu
mengetahui terjadinya persellisihan buruh, memberikan
petunjuk bahwa pasar memiliki strong form efficiency.
Apabila abnormal returns menunjukkan perubahan
signifikan pada tanggal pengumuman perselisihan
buruh, atau hanya seketika sesudah tanggal peritiwa,
maka memberikan petunjuk bahwa pasar mengalami
semi-strong form efficiency (lihat Grafik 1: Panel A dan
B).  Apabila perubahan abnormal returns terjadi pada
suatu tanggal kemudian setelah tanggal peristiwa, maka
pasar tidak menunjukkan semi-strong form efficiency.
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Grafik 1
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METODE PENELITIAN

Prosedur Pemilihan Sampel

Sampel dalam studi ini terdiri atas 29 pengumuman
perselisihan buruh di Indonesia yang terjadi antara
tahun 1996 sampai dengan 2002.  Pengumuman
perselisihan buruh diperoleh dari publikasi perselisihan
buruh dalam media, seperti Jakarta Post dan Berita
Liputan 6 serta berita yang diumumkan oleh Bursa Efek
Jakarta.  Untuk dapat dimasukkan ke dalam sampel,
perselisihan buruh harus terjadi pada perusahaan
publik, yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek
Jakarta.  Setiap pengumuman perselisihan buruh
dianggap sebagai suatu peristiwa tersendiri.  Oleh
karena itu, beberapa perusahaan dalam sampel dapat
saja memiliki beberapa peristiwa perselisihan buruh
selama peridoe pengujian.  Untuk perusahaan-
perusahaan yang memiliki beberapa peristiwa
perselisihan buruh, setiap pengumuman perselisihan
buruh dianggap sebagai peristiwa independen.  Untuk
setiap peristiwa dilakukan dokumentasi tanggal
pengumuman perselisihan buruh maupun tanggal
sesungguhnya perselisihan buruh terjadi.

Daftar perusahaan sampel, tanggal peristiwa,
dan sebab terjadinya perselisihan buruh disajikan pada
Tabel 1.  Perusahaan yang termasuk di dalam sampel
berasal dari berbagai industri seperti tekstil, rokok,
logam, dan lain sebagainya.  Perusahaan yang

mengalami peristiwa perselisihan buruh paling banyak
selama periode sampel adalah Gudang Garam,
perusahaan rokok terbesar di Indonesia.  Isu yang pal-
ing banyak sebagai penyebab perselisihan buruh
adalah permintaan akan kenaikan upah dan bonus.

Metodolgi Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi event study seperti
yang digunakan oleh MacKinlay (1997)untuk mengukur
perubahan abnormal dalam harga saham dari
perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara
publik.  Abnormal stock returns dan cumulative ab-
normal stock returns merefleksikan reaksi pasar saham
terhadap informasi baru di sekitar tanggal pengumuman
peristiwa.  Metodologi event study mendeteksi apakah
pasar saham di Indonesia memberikan reaksi positif
atau negatif terhadap informasi baru.

Langkah pertama adalah menentukan peristiwa
dan periode yang relevan untuk mengevaluasi return
saham.  Peristiwa dalam studi ini adalah pengumuman
atau publikasi perselisihan buruh yang terjadi pada
perusahaan tertentu yang terdaftar pada Bursa Efek
Jakarta.  Tanggal peristiwa adalah tanggal terjadinya
pengumuman perselisihan buruh.  Periode waktu untuk
cumulative abnormal stock returns meliputi dua puluh
hari sebelum tanggal pengumuman, hari pengumuman,
dan dua puluh hari setelah tanggal pengumuman (lihat
Grafik 2).
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Langkah berikut dalam metodologi ini adalah
menentukan perusahaan yang dipengaruhi oleh
peristiwa.  Dalam studi ini, perusahaan yang
dipengaruhi oleh peristiwa secara spesifik diidentifikasi
oleh pengumuman berita.  Pengukuran terhadap impak
dari peristiwa memerlukan pengukuran abnormal re-
turns (AR).  Abnormal return dirumuskan sebagai re-
turn sesungguhnya dari saham dikurangi dengan nor-
mal (expected) rate of return.  Abnormal return adalah
bagian dari return yang tidak terprediksikan. Oleh
karena itu, ia merupakan suatu taksiran perubahan
dalam nilai pasar saham pada hari terjadinya peristiwa,
dan dihitung sebagai berikut:

(1) Abnormal Return it = ARit = Rit - E(Rit)

Di mana ARit  adalah unexpected atau abnormal re-
turn, Rit adalah realized/actual rate of return dan
E(Rit) adalah expected return dari saham i untuk
periode t.

Normal atau expected return (E(R it)) dihitung
dengan menggunakan Market Model, seperti yang
diillustrasikan dalam MacKinlay (1997).  Market model
menghubungkan return dari suatu saham dengan re-
turn dari portfolio pasar.  Untuk suatu saham i, market
model dinyatakan sebagai berikut:

(2) Rit = αααααi + βββββ i Rmt + eit

with  E(eit) = 0  and  Var (eit)= σσσσσ22222
ειειειειει

di mana Rit adalah returns saham i untuk period-t, Rmt
adalah market portfolio, eit adalah zero mean distur-
bance term, and ái and âi adalah parameter dari market
model untuk saham i dalam periode t.

Indeks saham gabungan digunakan untuk mar-
ket portfolio. Return prediksian untuk suatu
perusahaan untuk suatu hari dalam periode event

adalah return yang diberikan oleh market model pada
hari tertentu, di mana:

(3) Rit = ái + âi  Rmt,

dan abnormal return dihitung sebagai:

(4) ARit  =  Rit  -  E(Rit), dan

(5) ARit  =  Rit  -  ái -  â i  Rmt,

di mana ARit adalah unexpected atau abnormal re-
turn, Rit adalah realized/actual rate of return,
E(Rit) adalah expected return, Rmt adalah market port-
folio, dan ái and âi adalah parameter dari market model
untuk saham i dalam periode t.

Setelah perhitungan abnormal returns, cumu-
lative abnormal returns (CARs) dapat ditentukan.
CARs merupakan rata-rata harian abnormal returns (the
mean daily abnormal returns) dari seluruh perusahaan
dalam sample.

Untuk semua perusahaan sampel, tanggal
peristiwa adalah tanggal pengumuman perselisihan
buruh.  Tanggal pengumuman akan berbeda untuk tiap
perusahaan dalam sampel.  Pertama, studi ini
menghitung abnormal return harian untuk setiap
perusahaan dalam sampel untuk setiap tanggal
peristiwa.  Dengan menghitung rata-rata abnormal re-
turns semua perusahaan pada tanggal peristiwa, rata-
rata abnormal return (average residual) diestimasikan.
Studi ini juga menghitung rata-rata abnormal return
untuk semua perusahaan setiap hari dalam event win-
dow (20 hari sebelum dan 20 hari sesudah tanggal
peristiwa). Setelah menghitung rata-rata abnormal re-
turns, studi ini menentukan rata-rata dari rata-rata harian
abnormal returns untuk 20 hari sebelum dan 20 hari
sesudah tanggal peristiwa. Prosedur ini menghasilkan
tiga pengukuran, sebagai berikut:

-20 0 +20

Grafik 2
Event Window
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a. Rata-rata abnormal return untuk semua
perusahaan dalam sampel untuk dua puluh hari
sebelum tanggal peristiwa (MAR b).

b. Rata-rata abnormal return untuk semua
perusahaan dalam sampel untuk tanggal peristiwa
(MAR e)

c. Rata-rata abnormal return untuk semua
perusahaan dalam sampel untuk dua puluh hari
sesudah tanggal peristiwa (MAR a)

Untuk tujuan perbandingan, penelitian ini juga
mengumpulkan abnormal returns dari suatu control
group perusahaan. Rata-rata abnormal returns dari
semua perusahaan dalam sampel dikumpulkan untuk
periode  80 hari sampai dengan 40 hari sebelum tanggal
peristiwa (MAR co).  Periode ini dianggap bersih
(clean) atau bebas dari informasi yang berkaitan dengan
peristiwa yang diumumkan (lihat Grafik 3)

Grafik 3
Event Window dengan  Control Group

-30 -40 -20 +20 20

Clean t Pre - event window Event window Post Event Window

Analisis Data

Periode sebelum tanggal peristiwa menunjukkan  rata-
rata abnormal return yang lebih rendah daripada

periode sesudah pengumuman perselisihan buruh.
Grafik 4 menyajikan rata-rata abnormal returns untuk
periode sebelum dan sesudah tanggal pengumuman
perselisihan buruh.

Grafik 4
Rata-rata Harian Abnormal Return untuk Event Window
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Rata-rata abnormal return untuk dua puluh hari
sebelum tanggal pengumuman perselisihan buruh
adalah .0933%, sedangkan rata-rata abnormal return
untuk dua puluh hari sesudah tanggal pengumuman
perselisihan buruh adalah 0.2703%.  Selanjutnya, rata-

rata abnormal return untuk perusahaan sampel adalah
negatif (-1.5032%) pada tanggal peristiwa.  Rata-rata
abnormal returns, median abnormal returns, dan
standar deviasi returns disajikan pada Tabel 2 berikut
ini.

Time Period Mean Abnormal Return  Median Abnormal Return Standard Deviation 
(-20 to -1) 0.0933% -0.0220% 6.8334% 
(-1 to 0) -0.0033% -0.0790% 5.9262% 
0 (Event Date) -1.5032% -0.1260% 4.6870% 
(0,+1) -0.1656% -0.0895% 7.8765% 
(+1 to +20) 0.2703% -0.0740% 6.3544% 

Tabel 2
Mean, Median, dan Standar Deviasi Abnormal Returns

Panel A dari Grafik 5 menyajikan rata-rata harian
abnormal returns sepanjang event window (-20 s/d
+20) dan  Panel B dari Grafik 5 menyajikan median harian
abnormal returns sepanjang event window (-20 s/d
+20).  Rata-rata harian abnormal returns dan median
harian abnormal returns juga disajikan pada Tabel 3.
Dalam periode waktu sebelum pengumuman
perselisihan buruh, pada awalnya terjadi negative ab-
normal returns, di mana dua belas dari dua puluh hari
menunjukkan negative abnormal returns.  Dengan
adanya negative abnormal returns dan rata-rata ab-
normal returns yang lebih rendah selama periode
sebelum pengumuman menunjukkan bukti yang
konsisten dengan strong form market efficiency, yaitu
terdapat atau tersedianya negative inside information
yang mempengaruhi tingkah laku perdagangan saham.
Grafik 6 menyajikan grafik rata-rata harian abnormal
returns dan median harian abnormal returns untuk
periode yang tidak dipengaruhi oleh pengumumnan
perselisihan buruh.  Grafik ini menunjukkan bahwa
pasar menyajikan abnormal returns harian yang vola-
tile untuk perusahaan sampel selama periode kontrol.

Pada tanggal peristiwa, rata-rata harian abnor-
mal returns menurun secara signifikan.  Pada hari
sebelum pengumuman perselisihan buruh, rata-rata
harian abnormal returns adalah 1.4967%.  Rata-rata
harian abnormal returns menurun menjadi -1.5032%

pada tanggal peristiwa, suatu penurunan sebesar
200.43%.  Penurunan tajam dari rata-rata harian abnor-
mal returns pada tanggal peristiwa memberikan bukti
konsisten adanya semi-strong form market efficiency.
Penurunan yang menghasilkan abnormal returns
harian negatif untuk perusahaan sampel terjadi pada
hari yang sama dengan pengumuman peristiwa
perselisihan buruh.  Penurunan rata-rata harian abnor-
mal returns dan juga median harian abnormal returns
pada tanggal peristiwa disajikan pada Grafik 7.

Suatu penyimpangan dari semi-strong form
market efficiency akan menunjukkan penurunan  dari
abnormal returns harian pada hari kemudian sesudah
tanggal pengumuman publik, yang tidak terjadi pada
data yang dikumpulkan.  Menurut data,  tidak terdapat
pola yang jelas dalam pergerakan sesudah tanggal
pengumuman peristiwa perselisihan buruh.
Dibandingkan dengan periode sebelum pengumuman,
periode sesudah pengumuman menyajikan rata-rata
abnormal return yang lebih tinggi, 0.2703% (suatu
kenaikan sebesar 189.71%).  Bukti ini konsisten dengan
resolusi dari ketidak pastian.  Periode sesudah
pengumuman diikuti dengan kenaikan rata-rata harian
abnormal returns untuk perusahaan sampel.
Berdasarkan faktor-faktor ini, tidak terdapat bukti yang
cukup mengenai adanya penyimpangan dari semi-
strong form market efficiency.
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Panel B:  Median Harian Abnormal Returns selama Event Window
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Panel A: Rata-rata Harian Abnormal Returns selama Event Window
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Grafik 6

Panel A: Rata-rata Harian Abnormal Returns selama Control Period dan Event Window

Panel B: Median Harian Abnormal Returns selama Control Period dan Event Window
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Grafik 7

Panel A: Rata-rata Harian Abnormal Returns untuk Period -1, 0, +1

Panel B: Median Harian Abnormal Returns untuk Period -1, 0, +1
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Berdasarkan grafik pada Grafik 5, baik periode
sebelum pengumuman maupun sesudah pengumuman
tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan yang
teratur (steady) pada rata-rata abnormal returns.  Rata-
rata abnormal returns tidak mengikuti perubahan yang
diprediksikan dalam rata-rata harian abnormal returns
sepanjang event window (Grafik 1).  Akibatnya, terdapat
dua penjelasan alternatif terhadap penemuan ini.  Fakta
perselisihan buruh mungkin bukan merupakan
informasi yang material bagi investor di pasar modal.
Alternatifnya adalah bahwa periode sampel yang diuji
mengandung noise yang disebabkan oleh krisis
keuangan dan ekonomi yang diderita oleh Indonesia
sejak tahun 1997.

PENUTUP

Pengaruh negatif dari pengumuman perselisihan buruh
sangat jelas selama periode sebelum pengumuman.  Hal
ini dibuktikan dengan rata-rata abnormal returns yang
lebih rendah pada periode sebelum pengumuman,
konsisten dengan strong form market efficiency.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, tanggal peristiwa
menyajikan abnormal returns harian negatif dan
penurunan tajam dalam abnormal returns harian dari
hari sebelumnya, konsisten dengan semi-strong form
market efficiency.  Karena efek negatif dari
pengumuman perselisihan buruh adalah cukup jelas
pada tanggal peristiwa dan tidak pada waktu periode
sesudah pengumuman, merupakan bukti lanjut dalam
studi ini yang konsisten dengan semi-strong form mar-
ket efficiency pada pasar modal di Indonesia.  Akhirnya,
karena tidak terdapat pola yang jelas dalam pergerakan
sesudah tanggal pengumuman peristiwa, studi ini
menunjukkan bukti yang kecil atau tidak kuat terhadap
penyimpangan semi-strong form market efficiency di
pasar modal Indonesia.

 Terdapat dua penjelasan alternatif terhadap
penemuan ini.  Pertama, pengumuman perselisihan
buruh mungkin tidak cukup material mempengaruhi
tingkah laku investasi di pasar modal Indonesia.  Kedua,
periode waktu sampel yang dipilih mengandung noisy
sebagai akibat terjadinya krisis keuangan dan ekonomi
yang diderita oleh Indonesia sejak tahun 1997.  Secara
keseluruhan, kemungkinan di atas membuka
kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut sepanjang
data tersedia.
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Tabel 1
Daftar Perusahaan Sampel
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Tabel 3
Data Abnormal Returns Harian
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ABSTRACT

Small businesses in Indonesia have already proved
that
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ABSTRACT

The adoption of inflation target for Indonesia is a de-
sirable option of monetary policy. This decision is in-
duced by new system of exchange rate that is used of
Indonesia since August 1997. The economics and in-
stitutional pre-condition is required for the successful
adoption of inflation targeting. The paper focuses on
two issues. First, how is transmission mechanism of
monetary policy? Second, is the dominant channel of
transmission mechanism will support the inflation tar-
geting adoption? Are the economics and institutional
conditions ready for inflation targeting adoption?
The quarterly Indonesia data for the 1981.1 – 2004.2
periods dan the Vector Autoregressions is used as data
and method for transmission mechanism model. The
empirical results show that real exchange rate is a domi-
nant channel of transmission mechanism. The shocks
of real exchange rate will influence output and inflation
immediately. The domestic interest rate shocks will af-
fect the output and inflation weaker and slower then
real exchange rate shocks. The application of inflation
targeting in Indonesia still needs institutional and pub-

lic commitment to improve the structural economy con-
dition, policy coordination and some other technical
issues.

Keywords: inflation targeting, transmission mecha-
nism, monetary policy, Vector Autoregression, Indo-
nesia

PENDAHULUAN

Kebijakan ekonomi makro secara garis besar dapat
dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter. Kaum monetaris menyatakan  bahwa kebijakan
moneter lebih disukai dibandingkan kebijakan fiskal,
karena dipandang lebih efektif dalam mencapai
stabilitas harga dan tidak menimbulkan crowding out
terhadap investasi swasta. Meskipun kebijakan
moneter dipandang lebih efektif, namun penerapan
kebijakan moneter perlu mempertimbangkan strategi
yang akan digunakan. Strategi kebijakan moneter
memiliki karakteristik sesuai dengan indikator nominal
yang digunakan sebagai anchor (dasar acuan) atau
semacam sasaran antara dalam mencapai tujuan akhir.
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Pemilihan strategi kebijakan moneter secara
komprehensif juga perlu dilakukan oleh penentu
kebijakan di Indonesia. Kebijakan moneter di Indone-
sia saat ini memiliki dua tujuan utama yaitu mendorong
terjadinya pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan
laju inflasi yang cukup rendah untuk memberikan
kondisi yang kondusif bagi pengembangan sektor riil.
Dalam memilih strategi kebijakan moneter, salah satu
hal yang harus diperhatikan adalah  indikator ekonomi

makro Indonesia. Pengetahuan mengenai kondisi fun-
damental ekonomi makro menjadi penting, karena
strategi kebijakan moneter yang digunakan oleh suatu
negara sangat tergantung pada kondisi fundamental
ekonomi negara tersebut serta kesiapan instrumen dan
institusi pelaksana kebijakan. Tabel 1. berikut berisikan
indikator ekonomi makro Indonesia pada tahun 1999-
2004.

Berdasarkan data tabel 1.  terlihat bahwa
pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2000
mengalami kenaikan yang cukup baik dibandingkan
sebelumnya. Pada tahun 2003, PDB mengalami kenaikan
sebesar 4,1% dan diperkirakan masih akan mengalami
kenaikan sebesar 4,32% sampai dengan Agustus 2004.
Indikator yang mendukung pertumbuhan ekonomi In-
donesia adalah terjadinya Surplus NPI dan jumlah
cadangan devisa yang cukup besar. Cadangan devisa
yang meningkat dari tahun ke tahun telah memperbaiki
keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar
valuta asing dan meningkatkan kepercayaan terhadap
rupiah sehingga memungkinkan berlanjutnya
penguatan nilai tukar rupiah selama 2003, walaupun

pada tahun 2004 nilai tukar rupiah melemah  menjadi
Rp 9.370/USD (Agustus 2004). Melemahnya nilai tukar
rupiah tersebut lebih disebabkan oleh tingginya
permintaan valuta asing untuk memenuhi kebutuhan
impor. Meskipun  nilai tukar rupiah melemah pada tahun
2004, namun tidak diikuti oleh volatilitas nilai tukar yang
tinggi, sehingga secara umum nilai tukar rupiah relatif
stabil.

Penguatan rupiah menjadi salah satu faktor
yang secara fundamental mendorong penurunan laju
inflasi selama tahun 2003. Secara lebih rinci fluktuasi
inflasi bulanan Indonesia dapat dilihat dalam gambar
1. berikut.

Tabel 1
Indikator Ekonomi Makro Indonesia 2001-2004

Indikator 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Pertumbuhan PDB (%) 0,8 4,9 3,5 3,7 4,1 4,32* 
Pertumbuhan M1 (rerata) 23,2 30,1 19,76 9,85 12,41 12,91 
Suku bunga SBI (%) 12,5 14,5 17,62 12,93 8,31 7,37 
Inflasi (%) 2,01 9,4 12,55 10,03 5,06 6,67 
Cadangan devisa (Miliar USD) 27,054 29,39 28,02 32,04 36,25 23,75 
Nilai tukar (Rp/USD, rerata) 7.855 8.422 10.256 9.316 8.572 9.370 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia, www.bi.go.id
Keterangan: data 2004 sampai dengan Agustus,

* kuartal II 2004
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Inflasi IHK tertinggi di Indonesia terjadi pada bulan
Oktober 1998 sebesar 80,37%. Hal ini terjadi karena
adanya krisis ekonomi Indonesia dan Asia pada tahun
1997-1998. Berdasarkan kondisi ini maka pemerintah
Indonesia mengadakan serangkaian kebijakan moneter
yang ketat1 dengan tujuan untuk menekan inflasi
sehingga secara perlahan inflasi Indonesia mengalami
penurunan. Kenaikan inflasi pada tahun 2004 dipicu
oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Penurunan inflasi
telah memberikan peluang bagi Bank  Indonesia untuk
menurunkan suku bunga SBI yang kemudian
mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga
simpanan dan kreditnya, dan selanjutnya menciptakan
iklim yang kondusif bagi sektor riil, baik untuk konsumsi
maupun investasi.

Berdasarkan indikator ekonomi makro tersebut
dapat disimpulkan tiga hal penting yaitu (i) terjadinya
pertumbuhan ekonomi, (ii) penurunan inflasi yang
diikuti oleh penurunan suku bunga, dan (iii) fluktuasi
inflasi yang cenderung menurun dan pergerakannya
dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah.
Kesimpulan tersebut memunculkan pertanyaan yaitu
apakah indikator ekonomi makro Indonesia cukup
memberikan bukti terjadinya perbaikan ekonomi sebagai
akibat dari kebijakan moneter? Pertanyaan ini muncul
karena berdasarkan beberapa penelitian empiris dapat
disimpulkan bahwa perilaku ekonomi memiliki
kecenderungan sebagai berikut (Golinelli dan Rovelli,
2001):
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Gambar 1
Pergerakan Inflasi Di Indonesia Januari 1997 – Agustus 2004

1) Kebijakan ini sejalan dengan pandangan dari Paul Krugman, Hubert Neiss, dan Philip Browning, yang mendesak
BI untuk menjalankan kebijakan moneter ketat untuk pemulihan ekonomi. Namun McNelis et al (2001) dengan
menggunakan model general ekuilibrium dinamik untuk Indonesia menemukan bahwa inflasi yang moderat
lebih baik daripada inflasi yang terlalu rendah yang justru akan merestriksi pemulihan ekonomi.
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a) Hubungan antara uang dengan pertumbuhan
ekonomi, dan juga besaran moneter pada umumnya
memiliki perilaku yang tidak dapat diprediksi dengan
pasti.

b) Indeks harga tidak dapat dipercaya (unreliable) dan
pada dasarnya merupakan respon atas tekanan
biaya domestik, dimana tekanan atau distorsi biaya
domestik menjadi besar karena adanya adminis-
tered price.

c) Perubahan suku bunga tidak memberikan pengaruh
yang signifikan kepada permintaan domestik, tetapi
mungkin akan mendorong terjadinya apresiasi nilai
tukar yang tidak diinginkan dan akhirnya justru akan
mendorong terjadinya inflasi melalui kenaikan aliran
masuk mata uang asing atau melalui efek
kesejahteraan dan tekanan permintaan agregat.

Temuan Golinelli dan Rovelli (2001) memberikan
motivasi untuk mempertanyakan apakah kondisi
ekonomi Indonesia yang tampak mulai tumbuh dan
mengalami penurunan inflasi  disebabkan karena
berjalannya mekanisme transmisi dari kebijakan
moneter atau lebih disebabkan oleh faktor-faktor non-
fundamental seperti meningkatnya pasokan bahan
pangan, serta penundaan kenaikan harga BBM, tarif
telepon dan tarif listrik? Untuk dapat menjawab
pertanyaan tersebut maka perlu dilakukan analisis
terhadap kebijakan moneter dan mekanisme transmisi
di Indonesia.

Dalam 5 tahun terakhir ini, kebijakan moneter
Indonesia mengalami perubahan yang mendasar
walaupun dilakukan secara bertahap. Perubahan ini
dipicu oleh adanya perubahan sistem nilai tukar yang
ditandai dengan penghapusan batas intervensi rupiah
pada 14 Agustus 1997, sehingga dirasa perlu untuk
mencari nominal anchor yang baru bagi kebijakan
moneter. Salah satu bentuk baru yang banyak
mendapat sambutan dari ekonom dan pembuat
kebijakan adalah mengarah ke sasaran inflasi yang
eksplisit atau strategi kebijakan moneter berupa infla-
tion targeting. Dalam inflation targeting sasaran akhir
dari kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai
tingkat inflasi yang relatif rendah dan stabil.

Secara resmi, BI telah menempatkan inflasi
sebagai anchor baru dari kebijakan moneternya dalam
pasal 7 UU No. 23 tahun 1999. Sampai saat ini inflation
targeting belum dilakukan secara penuh oleh BI dan

akan dilakukan secara bertahap sebagai suatu proses
pembelajaran. Meskipun belum dilakukan secara penuh,
namun pada tahun 2000 BI telah menetapkan target
inflasinya sebesar 3%-5%, tahun 2001 sebesar 4%-6%,
tahun 2003 sebesar 9% (±1%), dan tahun 2004  sebesar
5,5% (±1%).

Penggunaan inflation targeting sebagai an-
chor baru, dalam operasionalisasinya perlu
memperhatikan hal-hal berikut (Warjiyo, 2002):
a) Target operasional apa yang dipergunakan? (uang

primer atau suku bunga jangka pendek).
b) Target antara atau variabel informasi kebijakan apa

yang harus dimonitor? (misalnya besaran moneter,
suku bunga jangka menengah, kredit, atau nilai
tukar).

c) Bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter
tersebut dalam mempengaruhi harga dan output riil?

Pendapat Warjiyo dikuatkan oleh beberapa
temuan lain yang mengungkapkan bahwa pada
dasarnya inflation targeting tidak dapat diadopsi
begitu saja, karena terdapat beberapa kondisi awal yang
dibutuhkan (Bernanke et al. (1999), Blejer et al. (2000),
Amato dan Gerlach, 2001, dalam Golinelli, Rovelli, 2001,
serta Siklos and Abel (2002), Hu (2003)) yaitu:
a) Bank sentral harus bersifat independen, termasuk

di dalamnya terdapat independensi instrumen dan
dilakukannya pemilihan instrumen kebijakan
moneter yang efektif .

b) Struktur  dan kondisi ekonomi yang menunjukkan
kinerja perekonomian suatu negara, termasuk di
dalamnya sistem nilai tukar yang dianut.

c) Sistem finansial yang baik dan adanya dukungan
publik.

d) Penggunaan indeks harga yang tepat, pilihan
terhadap lebar dan rentang, simetri atau nilai tengah
target inflasi yang tepat.

e) Pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme
transmisi kebijakan moneter.

Benang merah yang dapat ditarik dalam
penerapan kebijakan moneter adalah bagaimana
mekanisme transmisi kebijakan moneter tersebut
berjalan. Berdasarkan kondisi ekonomi makro Indone-
sia, perilaku data yang rentan terhadap goncangan,
pentingnya pengetahuan mengenaik mekanisme
transmisi kebijakan moneter, serta dimulainya
penggunaan anchor baru dalam kebijakan moneter di
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Indonesia, maka artikel ini bertujuan untuk melihat
mekanisme transmisi moneter dengan menggunakan
suku bunga dan nilai tukar sebagai pusat analisis2.
Tujuan kedua berkaitan dengan  perubahan anchor
kebijakan moneter Indonesia yang sedikit banyak akan
menimbulkan kesenjangan pada transparansi dan juga
diseminasi informasi. Melalui mekanisme transmisi
dapat dilihat, faktor apa yang memiliki peran dominan
dalam pencapaian target kebijakan. Berdasarkan hasil
mekanisme transmisi disertai dengan indikator kualitatif
lain maka akan didiskusikan kesiapan Indonesia dalam
mengadopsi inflation targeting sebagai anchor baru
kebijakan moneter.

KEBIJAKAN MONETER DAN MEKANISME
TRANSMISI

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas
moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian
besaran moneter untuk mencapai perkembangan
kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan
moneter merupakan bagian integral dari kebijakan
ekonomi makro, yang pada umumnya dilakukan dengan
mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat
perekonomian suatu negara serta faktor-faktor funda-
mental lain. Dengan demikian, kebijakan moneter
biasanya diterapkan sejalan dengan business cycle.

Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi (i)
counter-cyclical monetary policy yaitu kebijakan
moneter yang secara aktif bersifat memperlunak
perkembangan kegiatan ekonomi yang cenderung
menuju titik balik ekstrim. Kebijakan ini biasanya
diterapkan agar perekonomian terhindar dari gejolak
struktural (shocks), dan (ii) pro-cyclical monetary
policy atau accomodative monetary policy yaitu
kebijakan yang mengakomodasi fluktuasi ekonomi
(Warjiyo dan Solikhin).

Penerapan kebijakan moneter tidak dapat
dilepaskan dari yang disebut sebagai mekanisme
transmisi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter
adalah proses melalui kebijakan moneter untuk
mengubah GDP riil dan inflasi. Terdapat lima jalur
mekanisme transmisi (Martinez, Sanchez, Werner (1997),
Kuttner and Mosser (2002) yaitu:
a) Jalur suku bunga. Pengaruh perubahan suku bunga

jangka pendek ditransmisikan pada suku bunga
jangka menengah/panjang melalui mekanisme
penyeimbangan sisi permintaan dan penawaran di
pasar uang.

b) Jalur nilai tukar yang menekankan bahwa pergerakan
nilai tukar dapat mempengaruhi harga relatif impor,
kemudian mempengaruhi perkembangan penawaran
dan permintaan agregat sehingga  akhirnya output
dan harga.

c) Jalur harga aset yang menekankan kebijakan
moneter berpengaruh pada perubahan harga aset
dan kekayaan masyarakat yang selanjutnya
mempengaruhi investasi atau konsumsi.

d) Jalur kredit. Terdapat dua jalur yaitu bank lending
channel dan balance sheet channel (jalur neraca
perusahaan).

e) Jalur ekspektasi yang menekankan bahwa kebijakan
moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi
pembentukan ekspektasi inflasi dan kegiatan
ekonomi.

INFLATION TARGETING: STRATEGI DALAM
KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui 4 buah
strategi pelaksanaan kebijakan moneter yaitu (i)
penargetan nilai tukar, (ii) penargetan besaran moneter,
(iii) penargetan inflasi, dan (iv) strategi kebijakan
moneter tanpa jangkar yang tegas. Pada saat ini setelah

2) Salah satu alasan penggunaan suku bunga dan nilai tukar disebabkan semakin melemahnya hubungan antara
besaran moneter dengan tingkat inflasi sejak terjadinya perkembangan pesat di sektor keuangan, sehingga
akhirnya menurunkan efektivitas besaran moneter sebagai target antara dalam kebijakan moneter (Affandi,
2002). Alasan lain adalah karena adanya perubahan sistem nilai tukar di Indonesia sejak 1997, dan juga
berdasarkan penelitian Chowdury dan Siregar (2004), diperoleh bahwa faktor yang mempengaruhi output riil
jangka pendek di Indonesia adalah suku bunga dan nilai tukar.
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10 tahun penerapan inflation targeting di New
Zealand, Chili, Australia, dan Kanada, inflation tar-
geting  menjadi kebijakan moneter yang lebih disukai
di perekonomian sedang berkembang dan negara
industri (Hebbel, and Tapia, 2002). Berkembangnya
inflation targeting  merupakan reaksi atas melemahnya
hubungan antara besaran moneter dan sasaran akhir
kebijakan moneter. Inflation targeting dilakukan
dengan cara  mengumumkan kepada publik mengenai
target inflasi jangka menengah dan komitmen Bank
Sentral  untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan
jangka panjang. Dengan menargetkan inflasi, Bank
Sentral menjadi lebih kredibel dan fokus dalam mencapai
kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Salah satu
keunggulan inflation targeting  dibanding strategi
kebijakan moneter lain adalah pada sisi komunikatif.

Secara luas terdapat kesepakatan mengenai
kerangka utama dalam pengaktegorian suatu negara
dianggap menggunakan inflation targeting sebagai
anchor (Hebbel dan Tapia (2002), Truman (2003) dalam
Hu (2003)) yaitu apabila:
a) Mengartikulasikan target numerik yang eksplisit

atau rangkaian target.
b) Dominasi target inflasi dibandingkan target nomi-

nal lain, atau tidak adanya target yang lain, serta
tidak adanya kebijakan fiskal yang lebih dominan
dibandingkan dengan kebijakan moneter.

c) Independensi otoritas moneter dalam menetapkan
target sebagai tujuan.

d) Transparansi dan akuntabilitas moneter yang tinggi
dalam menjalankan kebijakan moneter dan mencapai
target.

e) Menetapkan rentang waktu tertentu untuk mencapai
target.

f) Menciptakan sistem evaluasi untuk me-review
apakah target dapat dicapai atau tidak.

Secara teoritis penetapan inflation targeting
sebagai anchor baru kebijakan moneter memberikan
manfaat antara lain (Susianto, (2002), Gavin, (2003)):
a) Mudah dipahami masyarakat karena masyarakat

hanya akan melihat ukuran keberhasilannya pada
pencapaian laju inflasi.

b) Dapat menciptakan ekspektasi yang rendah
terhadap inflasi sehingga pada akhirnya dapat
menghasilkan tingkat inflasi aktual (actual infla-
tion) sesuai yang diinginkan.

c) Dapat menghindari kemungkinan munculnya
kebijakan-kebijakan yang dapat menimbulkan
deviasi terhadap pencapaian target inflasi (discre-
tionary policy).

d) Mengurangi resiko deflasi, menurunkan
ketidakpastian panjang inflasi, dan ketidakstabilan
ekonomi.

Meskipun manfaat inflation targeting secara
teoritis telah dikemukakan, namun berdasarkan
beberapa penelitian empiris diperoleh hasil yang
ambigu dalam manfaat yang muncul akibat penggunaan
inflation targeting. Hasil yang positif diperoleh dari
penelitian Hu (2003), Neumann dan Von Hagen (2002)
menunjukkan bahwa inflation targeting  memperbaiki
kinerja inflasi dan output, menurunkan tingkat dan
variabilitas inflasi, juga mengurangi volatilitas inflasi,
output dan suku bunga.

Di lain pihak, beberapa penelitian empiris
menyatakan bahwa manfaat inflation targeting  tidak
jelas (meskipun temuan tersebut tidak memberikan
argumentasi yang kuat). Misalnya Ball dan Sheridan
(2003) melakukan penelitian pada 7 negara  yang
menggunakan inflation targeting dan 13 yang tidak
menggunakan, ternyata tidak diperoleh hasil yang
signifikan mengenai perbedaan kinerja antarnegara.
Cecchetti dan Ehrmann (1999) menggunakan 23 negara
sampel dimana 9 negara melakukan inflation targeting
antara 1984-1997 hanya menunjukkan perbedaan kinerja
yang kecil antara keduanya. Argumen lain yang
melawan inflation targeting  dikemukakan dalam
penelitian Festi (2003) yang menunjukkan bahwa in-
flation targeting  tidak cocok untuk perekonomian yang
menghadapi transisi ekonomi, karena tidak adanya
infrastruktur untuk inflation targeting  serta shocks
yang mempengaruhi inflasi tidak dapat dihindarkan.
Kondisi ini tidak memungkinkan untuk dilakukan in-
flation targeting karena inflation targeting dapat
dilakukan hanya jika sektor riil bersifat stabil.

MEKANISME TRANSMISI DI INDONESIA

Untuk mendiskusikan kesiapan Indonesia dalam
menggunakan inflation targeting, maka terlebih dahulu
harus diketahui pola mekanisme transmisi di Indone-
sia. Analisis mekanisme transmisi kebijakan moneter di
Indonesia digunakan untuk menjawab tujuan penelitian
yang pertama.
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Spesifikasi Model

Mekanisme transmisi berkaitan berkaitan dengan
proses yang dilalui oleh kebijakan moneter untuk
mempengaruhi output dan harga (inflasi). Seperti
dikemukakan dalam tujuan penelitian, mekanisme
transmisi akan ditelusuri melalui jalur suku bunga dan
nilai tukar. Model yang digunakan dalam penelitian ini
adalah model diadopsi dari penelitian Martines, Sanchez
dan Werner (1997) dan Svensson (2000) dengan
melakukan modifikasi pada beberapa variabel untuk
lebih mendekati kondisi di Indonesia. Model
menggunakan sistem untuk perekonomian terbuka yang
terdiri dari 4 buah persamaan. Empat buah persamaan
tersebut menunjukkan Agregat Supply (AS) yang
diproksi dengan tingkat inflasi, Agregat Demand (AD)
yang diproksi dengan kesenjangan output, kebijakan
rule yang diwakili oleh suku bunga dalam negeri dan
uncovered interest parity yang diproksi dengan real
exchange rate.

Persamaan (1) merupakan model dari kurva
Phillips, yang menunjukkan hubungan inflasi terhadap
kesenjangan output, suku bunga dan perubahan nilai
tukar riil

πππππ t = ααααα0 + ααααα1πππππt –i + ααααα2(y-yp)t-i + ααααα3ΔΔΔΔΔRERt-i
+ ααααα4rt-i +  εεεεεπππππ

t

Persamaan (2) merupakan fungsi dari
kesenjangan output yang tergantung pada suku bunga
riil dan perubahan nilai tukar riil. Berdasarkan penelitian-
penelitian sebeelumnya efek dari variabel ini muncul
dengan setidaknya satu lag. Error term dari persamaan
(2) dapat diinterpretasikan sebagai goncangan
kebijakan fiskal.

(y-yp)t = βββββ0 + βββββ1(y-yp)t-i + βββββ2rt-i + βββββ3ΔΔΔΔΔRERt-i
+ βββββ4πππππt-i + εεεεεy

t

Persamaan (3) menunjukkan proses determinasi
suku bunga, yang dapat diinterpretasikan sebagai
fungsi reaksi dari pasar dan bank sentral.

rt = γγγγγ0 + γγγγγ1rt-i +γγγγγ2(y-yp)t-i + γγγγγ3πππππt-i
+ γγγγγ4ΔΔΔΔΔRERt-i +  εεεεεr

t

Persamaan terakhir (4) menunjukkan persamaan
perubahan nilai tukar riil.

ΔΔΔΔΔRERt = δδδδδ0+δδδδδ1ΔΔΔΔΔRERt-i + δδδδδ2(y-yp)t-i + δδδδδ3πππππt-i
+ δδδδδ4rt-i + εεεεεrer

t

Berdasarkan empat persamaan dalam model
maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1. RER  merupakan perubahan real exchange rate

yang diperoleh dari nilai depresiasi/apresiasi nilai
tukar dikurangi dengan tingkat inflasi. Dalam
penelitian ini nilai RER ditransformasi dalam bentuk
logaritma natural sehingga diperoleh perubahan
dalam bentuk persentase.

2. (y-yp) merupakan kesenjangan output. Dalam
penelitian ini output diproksi dengan PDB
berdasarkan lapangan usaha. Dengan demikian (y-
yp) merupakan persentase kesenjangan antara nilai
aktual PDB dengan trend PDB. Trend PDB
dikalkulasi berdasarkan Hodrick-Prescott Filter3.

3. p merupakan inflasi (dalam %). Proksi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi IHK4.
Kelemahan penggunaan inflasi IHK sebagai proksi
adalah banyaknya item di dalam inflasi IHK yang
tidak dapat dikontrol oleh kebijakan moneter.

4. r merupakan suku bunga pasar uang (dalam %).

(1)

3) Merupakan metode smoothing yang digunakan secara luas dalam ekonomi makro untuk mendapatkan estimasi
yang halus dari series yang memiliki trend jangka panjang. Metode ini digunakan pertama kali dalam working
paper yang dipublikasikan apda tahun 1997 oleh Hodrick and Prescott untuk menganalisis siklus bisnis. Secara
teknis HP filter menghaluskan series y dengan meminimisasi varian y.

4) Secara teoritis inflasi yang dikontrol pemerintah adalah inflasi inti. Namun  inflasi inti kurang populer di
masyarakat, maka banyak Bank Sentral yang menggunakan inflasi IHK sebagai target akhir kebijakan
moneternya. Negara yang menggunakan inflasi IHK sebagai target akhir antara lain Brazil, Chili, Israel, New
Zealand, dan Swedia (Aisyah, 2002).

(2)

(3)

(4)
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Data yang digunakan merupakan data
triwulanan dengan periode waktu 1981.1 sampai dengan
2004.2. Sumber data yang digunakan adalah Interna-
tional Financial Statistics, Laporan tahunan Bank In-
donesia, dan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia
yang diperoleh dari www.bi.go.id.

Metode Estimasi Model

Penelitian akan menggunakan pendekatan Vector
Autoregression (VAR) sebagai model untuk data runtut
waktu, dimana setiap variabel endogen dijelaskan oleh
nilai lag-nya dan lag variabel endogen lain. Sims, 1980
dalam Gujarati (2003) memperkenalkan unrestricted
VAR untuk  makro-ekonometrik. Tidak seperti model
persamaan simultan, model VAR merupakan model
yang a-teori, karena menggunakan informasi yang lebih
sedikit. Menurut Sims, jika terdapat simultanitas yang
benar antarsatu set variabel, maka mereka harus
diperlakukan secara sama. Jadi dalam model VAR tidak
dilakukan pembedaan antara variabel endogen dan
eksogen. Tujuan dari VAR adalah untuk
menginvestigasi respon dinamik dari suatu sistem
terhadap adanya goncangan tanpa tergantung pada
“restriksi identifikasi” yang melekat dalam model
struktural atau “restriksi kontroversial” dari teori
ekonomi.

Koefisien individual dalam model VAR yang
diestimasi sering sulit untuk diinterpretasikan. Dengan
demikian, digunakan Impulse Response Function (IRF).
IRF menunjukkan respon dari variabel dependen dalam
sistem VAR terhadap goncangan dalam bentuk error
term untuk beberapa periode ke depan. IRF digunakan
untuk melihat respon seluruh variabel terhadap
goncangan satu variabel atau sebaliknya melihat
respon satu variabel terhadap goncangan seluruh
variabel. IRF merupakan pusat analisis dari VAR.

Analisis berikutnya didasarkan pada Variance
Decomposition (VD) yang menunjukkan proporsi
pergerakan dalam suatu rangkaian “own shocks”
dibandingkan dengan goncangan variabel lain. Bila
antargoncangan tidak berkorelasi, maka IRF dapat
diinterpretasikan secara langsung, yaitu merupakan
shock pada masing-masing variabel dependennya.
Sedangkan pada umumnya antargoncangan terjadi
korelasi sehingga tidak dapat dihubungan dengan
variabel yang spesifik.VD berguna untuk meramalkan
kemungkinan yang akan datang. Semakin panjang
rentang waktu maka VD akan menjadi konvergen.

Analisis Model Mekanisme Transmisi

Langkah pertama dalam estimasi VAR adalah melakukan
pengujian stasioneritas data5. Pengujian stasioneritas
data dilakukan dengan menggunakan uji akar-akar unit
melalui Dickey-Fuller dan Augmented Dickey-Fuller.

5) Bila data tidak bersifat stasioner maka model VAR tidak dapat digunakan, dan harus diubah dengan menggunakan
model Vector Error Correction (Pindyck and Rubinfeld, 1991).

 Uji Integrasi Derajat 1 
Variabel DF ADF 

RER -5.920177* -5.888688* 
Output  -5.551489* -5.559980* 
Inflasi -7.215890* -7.175564* 
Suku bunga -4.522612* -4.505293* 

Tabel 2
Uji Akar Unit DF dan ADF

Sumber: IFS, BI data yang diolah.
Keterangan: * signifikan pada a = 5%
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Berdasarkan hasil pengujian akar unit yang
disarikan pada tabel 2, tidak seluruh data stasioner pada
levelnya. Maka dilakukan pengujian integrasi derajat 1
yang menunjukkan seluruh data stasioner pada I(1).
Selanjutnya diperlukan pengujian kointegrasi agar
dapat diketahui metode penelitian yang digunakan VAR
model atau VEC model. Dengan menggunakan
Johansen test diperoleh bahwa hipotesis nol: non-
cointergration, ditolak pada a = 5%. Dengan demikian
estimasi dapat menggunakan model VAR

Dua pusat pembahasan berupa Impulse Re-
sponse Function (IRF) dan Variance Decomposition
(VD) sangat sensitif terhadap pengurutan variabel.
Pengurutan variabel dilakukan dengan melihat struktur
matriks kovarinas residual dan menghasilkan urutan
sebagai berikut: RER, (y-yp), inflasi dan suku bunga.

Analisis Impulse Reaction Function

IRF menunjukkan seberapa besar pengaruh yang terjadi
pada variabel-variabel endogen bila ada goncangan

(shocks) sebesar satu standar deviasi pada satu periode
waktu. Baris dalam gambar 2. menunjukkan reaksi
masing-masing variabel endogen terhadap goncangan
(shocks) struktural yang terjadi dalam kolom. Kolom
pertama dalam gambar 2 menunjukkan goncangan RER
sebesar 1 standar deviasi akan mengakibatkan
kesenjangan output mengalami kenaikan sebesar 0,74%
pada satu periode ke depan, dan kemudian mengalami
penurunan mulai periode ke-3 sampai dengan ke-8.
Goncangan RER memberikan pengaruh yang signifikan
hanya pada satu dan dua periode ke depan. Di lain
pihak, goncangan RER akan menimbulkan reaksi
terbesar pada inflasi. Hal ini ditunjukkan pada kenaikan
inflasi sebesar 2,17% dan kemudian naik menjadi 2,20%
pada periode ke-2. Respon inflasi akan menunjukkan
penurunan mulai periode ke-3. meskipun respon inflasi
menunjukkan penurunan, namum goncangan RER
masih memberikan pengaruh yang signifikan bagi inflasi
sampai dengan 6 periode setelah terjadinya goncangan.
Reaksi suku bunga atas goncangan RER hanya
signifikan pada satu periode ke depan.
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Gambar 2
Impulse Reaction Function
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Goncangan kesenjangan output dapat
dihubungkan dengan kebijakan ekspansi fiskal. Reaksi
terhadap goncangan kebijakan fiskal ini tercermin dari
kenaikan baik RER, inflasi maupun suku bunga.
Perbedaan yang terjadi adalah reaksi RER tidak terjadi
pada periode pertama sesudah terjadinya goncangan
kebijakan fiskal. Sedangkan bagi inflasi, adanya
goncangan kebijakan fiskal akan menaikkan inflasi
secara signifikan mulai pada periode pertama sebesar
0,30% dan masih akan meningkat di periode ke-2
sebesar 1,07%. Dengan demikian, ekspansi fiskal akan
cenderung mendorong meningkatnya inflasi.

Kolom 3 dalam gambar 2 menunjukkan adanya
goncangan inflasi sebesar 1 standar deviasi.
Goncangan inflasi memberikan pengaruh yang
langsung pada suku bunga dengan kenaikan suku
bunga sebesar 1,98% dan masih signifikan sampai 3
periode sesudahnya walaupun kenaikannya semakin
kecil. Sedangkan reaksi RER dan output gap terhadap
goncangan inflasi baru akan terjadi sesudah periode
ke-2. Reaksi terhadap goncangan inflasi akan mengecil
sesudah periode ke-5.

Goncangan suku bunga akan direspon oleh
kenaikan kesejangan output, inflasi dan RER sesudah
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periode ke-2. RER akan mengalami kenaikan sebesar
0,023%, kesenjangan output akan naik sebesar 1,11%
sesudah periode 3, dan inflasi akan naik mulai periode
2 sebesar 1,05% dan masih akan berlanjut sampai ke
periode 5.

Analisis Variance Decomposition

VD memberikan informasi mengenai kepentingan relatif
atau besarnya proporsi inovasi setiap variabel terhadap
variabel endogen dalam sistem VAR. Dalam penelitian
ini digunakan rentang waktu selama 12 periode.

Berdasarkan estimasi VD dalam tabel 3. secara
umum terlihat bahwa proporsi terbesar yang
mempengaruhi masing-masing variabel adalah inovasi
variabel itu sendiri. 63,76% peramalan perubahan
varians error pada RER disebabkan oleh inovasi RER
itu sendiri. Sedangkan sisanya ditentukan oleh variasi
kesenjangan output (13,69%), inflasi (11,64%) dan suku
bunga (10,90%). Sedangkan 73,86% peramalan
perubahan varians error pada kesenjangan output
disebabkan oleh inovasi kesenjangan output itu sendiri.
Variabel lain memberikan proporsi variasi yang relatif
kecil.

Proporsi variasi inovasi dalam variabel inflasi
cukup merata, meskipun yang paling dominan adalah
inovasi inflasi itu sendiri (34,53%). Variabel lain yang
memberikan pengaruh besar adalah RER (30,68%) dan
suku bunga (24.55%). Yang terakhir adalah  inovasi
suku bunga memiliki proporsi sebesar 65,82% terhadap
peramalan perubahan varians error pada suku bunga,
sehingga variabel lain memberikan sumbangan yang
relatif kecil.

Inovasi  
RER (y-yp) Inflasi Suku bunga Total 

RER  63,77  13,69  11,64  10,90 100,00 
(y-yp)  7,38  73,86  5,85  12,91 100,00 
Inflasi  30,69  10,23  34,53  24,55 100,00 
Suku bunga  11,79  5,44  16,94  65,82 100,00 

Tabel 3
Variance Decomposition

Sumber: IFS, BI data yang diolah

MEKANISME TRANSMISI DAN INFLATION TAR-
GETING: SUATU DISKUSI

Bagian lima  ditujukan untuk menjawab tujuan penelitian
kedua dan merupakan suatu upaya awal untuk melihat
atau mendiskusikan apakah kondisi Indonesia telah
cukup mendukung untuk mengadopsi inflation tar-
geting secara penuh6. Dalam tinjauan literatur yang
telah dikemukakan dalam penjelasan sebelumnya,
terlihat ada 2 kelompok besar persyaratan dalam
mengadopsi inflation targeting. Kelompok pertama
adalah kesiapan indikator ekonomi dan kelompok yang
kedua adalah kesiapan institusional. Kesiapan ekonomi
akan didiskusikan dengan menggunakan hasil estimasi
dari mekanisme transmisi. Sedangkan kesiapan
institusional akan didiskusikan dengan menelusuri
kondisi institusional secara kualitatif.

Mekanisme transmisi menjadi poin penting
dalam penerapan inflation targeting. Apabila
mekanisme transmisi berjalan dengan baik, proses
inflasi dapat berjalan dengan baik dan dapat dikontrol

6) Bagian ini dikatakan sebagai diskusi awal, karena banyak limitasi yang dihadapi dalam menelusuri kesiapan
secara komprehensif. Sehingga diskusi awal ini masih perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang memfokuskan
pada masalah inflation targeting di Indonesia.
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melalui penetapan suku bunga maka kondisi ini
memberikan dukungan terhadap adopsi inflation tar-
geting. Penentuan suku bunga sebagai target antara
dalam beberapa penelitian empiris lebih dianjurkan dari
pada nilai tukar, karena memiliki mekanisme yang lebih
langsung. Dengan demikian, dari sisi kesiapan
ekonomi, inflation targeting dapat diadopsi dengan
lebih baik, bila mekanisme transmisi melalui jalur suku
bunga memberikan efek yang lebih dominan dalam
mencapai target akhir kebijakan moneter.  Berdasarkan
hasil estimasi mekanisme transmisi, terlihat RER
merupakan jalur mekanisme transmisi yang lebih kuat
dan cepat dibandingkan dengan suku bunga. Hal ini
dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) Salah satu syarat dilakukannya inflation targeting

adalah adanya sistem nilai tukar yang mengambang
bebas. Indonesia telah menganut sistem tersebut
sejak 1997. Permasalahannya adalah goncangan
RER menimbulkan reaksi yang lebih instan pada
inflasi dibandingkan dengan goncangan suku
bunga yang menghasilkan lag cukup panjang. Di
lain pihak, goncangan RER memiliki proporsi
pengaruh terhadap inflasi yang lebih besar (30,63%)
dibandingkan dengan goncangan suku bunga
(24,55%). Hasil empiris ini menunjukkan bahwa
untuk melakukan disinflasi atau menjaga stabilisasi
inflasi, maka sebaiknya RER berada dalam kondisi
yang relatif stabil sehingga tidak memicu terjadinya
inflasi. Bank sentral perlu merespon pergerakan nilai
tukar bila pergerakannya akan mempengaruhi
pencapaian target inflasi. Kondisi yang dilematis
muncul karena dalam sistem nilai tukar
mengambang, pemerintah tidak memiliki otoritas lagi
dalam mengintervensi RER, padahal RER memiliki
pengaruh yang dominan dalam stabilisasi inflasi.
Dengan demikian pemerintah diharapkan mampu
menjaga stabilitas kursnya bukan melalui intervensi
tetapi melalui penguatan indikator ekonomi
eksternal misalnya penguatan cadangan valuta
asing

b) Berdasarkan sisi output, meskipun RER memiliki
proporsi yang lebih besar dalam variasi output,
namun terlihat bahwa goncangan RER akan secara
langsung memberikan dampak pada semakin
lebarnya kesenjangan output aktual dengan target
output. Goncangan RER ini masih akan

mempengaruhi kesenjangan output sampai dua
periode ke depan, sedangkan goncangan suku
bunga tidak akan secara langsung direspon oleh
kesenjangan output dan memiliki lag sampai tiga
periode ke depan. Dengan demikian, apabila
pemerintah melakukan pengelolaan suku bunga,
dampaknya tidak akan langsung pada perbaikan
kesenjangan output. Reaksi mekanisme suku bunga
pun terlihat tidak optimal, karena berdasarkan data,
penurunan suku bunga SBI tidak langsung direspon
oleh penurunan suku bunga kredit, sehingga sektor
riil pun tidak bereaksi dengan segera.

Berdasarkan sisi kesiapan institusional,
terdapat beberapa indikator yang perlu dilihat yaitu:
a) Independensi bank sentral dan independensi dalam

penetapan instrumen. Bank sentral perlu
dibebaskan untuk mencapai tujuan inflasi yang
spesifik. Secara institusional Bank Indonesia telah
memiliki independensi. Namun dengan
ditandatanganinya MoU antara Gubernur BI dan
pemerintah yang diwakili oleh Departemen
Keuangan No. 3 tahun 2004, dimana target inflasi
akan ditentukan oleh pemerintah setelah melalui
proses koordinasi dengan BI, menunjukkan adanya
satu keragu-raguan dalam pemberian wewenang
penuh bagi BI dalam melaksanakan inflation tar-
geting.

b) Penyampaian (disclosure) yang memadai. Bank
sentral diharapkan menyampaikan target inflasi
secara jelas dan sering baik ke pemerintah, pasar
dan publik. Selama ini BI telah menyampaikan tar-
get inflasinya melalui berbagai publikasi. Sehingga
dari sisi disclosure telah dilakukan dengan memadai,
namun mungkin yang perlu dilihat adalah rentang
sebaran informasi yang masih relatif terbatas.

c) Pemilihan indeks inflasi yang tepat. Dalam MoU,
telah disepakati target inflasi dilakukan dalam dua
bentuk yaitu inflasi IHK dan inflasi inti. Hal ini cukup
memadai karena, ukuran inflasi yang memiliki presisi
lebih baik adalah inflasi inti, namun ukuran ini kurang
dikenal oleh masyarakat, sehingga inflasi IHK
dipandang dapat lebih komunikatif bagi masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa telah dilakukan
pemilihan indeks inflasi dengan baik.

Berdasarkan hasil kesiapan ekonomi dan
institusional, dapat diambil kesimpulan bahwa
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pelaksanaa inflation targeting di Indonesia secara
penuh masih membutuhkan komitmen dan justifikasi
yang lebih kuat baik dari pemerintah maupun
masyarakat pada umumnya. Hal ini berkaitan dengan
masalah struktural ekonomi domestik yang masih
sangat rentan terhadap goncangan nilai tukar. Kondisi
lain juga menunjukkan bahwa mekanisme transmisi
melalui suku bunga belum berjalan dengan optimal,
sehingga dikawatirkan juga akan mempengaruhi kinerja
inflation targeting. Berdasarkan sisi institusional
masih terlihat ada tarikan kepentingan antara
pemerintah dan BI, yang apabila tidak dibicarakan akan
cenderung mendistorsi independensi BI dalam
menentukan target inflasi dan juga instrumennya.
Dengan demikian, keputusan BI untuk melakukan in-
flation targeting secara learning process merupakan
suatu langkah yang tepat, terutama bila disertai dengan
penguatan struktur ekonomi domestik dan kesiapan
institusional.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang
menyebabkan hasil penelitian tidak optimal dan masih
perlu ditindaklanjuti dengan penelitian berikutnya.
Dalam pemodelan mekanisme transmisi, keterbatasan
muncul dalam penggunaan data. Model yang ideal
dalam mekanisme transmisi dan terutama bila dikaitkan
dengan inflation targeting adalah memasukkan unsur
ekspektasi suku bunga, dan ekspektasi inflasi di
dalamnya. Apabila variabel ekspektasi digunakan dalam
model maka keuntungan yang bisa diperoleh adalah
dapat dilakukan simulasi untuk melihat kesenjangan
antara inflasi aktual dan target yang ingin dicapai. Dalam
model VAR pada dasarnya juga dimungkinkan
memasukkan goncangan eksogen lain yang tidak berada
dalam sistem. Variabel yang dapat digunakan sebagai
shock misalnya perkembangan pasar surat berharga,
jalur mekanisme kredit, dan  harga aset. Keterbatasan

yang ada dalam kajian kesiapan adalah kajian hanya
bersifat deskriptif. Analisis ini akan menjadi lebih tajam
bila dilakukan pula pemodelan kuantitatif, dan
penelusuran aktivitas institusi dalam rangka inflation
targeting secara lebih komprehensif. Dengan
keterbatasan ini, pada dasarnya penelitian ini masih
memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa penerapan
atau adopsi inflation targeting di Indonesia tidak
semudah yang dibayangkan hanya yaitu berupa
penggantian anchor kebijakan moneter. Banyak hal
yang harus disiapkan untuk dapat mengadopsi infla-
tion targeting dan menjadikan strategi tersebut
menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Berdasarkan
hasil kajian mengenai mekanisme transmisi, dapat
disimpulkan bahwa nilai tukar merupakan jalur
mekanisme transmisi yang lebih kuat dan cepat dalam
mempengaruhi output dan inflasi. Adanya goncangan
di dalam nilai tukar berupa depresiasi akan
mempengaruhi kestabilan output dan inflasi. Di sisi lain,
jalur suku bunga masih mengalami hambatan, sehingga
pengelolaan suku bunga tidak akan memberikan
pengaruh yang kuat dan langsung pada output dan
inflasi. Hasil mekasnisme transmisi ini, apabila dikaitkan
dengan kesiapan Indonesia dalam menjalan inflation
targeting secara penuh, merupakan suatu kelemahan
yang harus dikelola. Besarnya dominasi ketidakstabilan
nilai tukar terhadap stabilisasi ekonomi secara luas,
merupakan hambatan dalam penerapan inflation tar-
geting secara penuh. Berdasarkan sisi institusional, BI
telah menunjukkan langkah-langkah yang cukup untuk
mempersiapkan adopsi inflation targeting secara
penuh, namun masih terdapat benturan kepentingan,
terutama dalam masalah independensi penetapan tar-
get. Hal ini juga harus menjadi suatu koreksi bagi
pemerintah dan BI dalam operasionalisasi inflation
targeting secara penuh.
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LAMPIRAN 1: Impulse Reaction Function

Response of D(LRER): 
 
Period 

D(LRER) D(YGAP1) D(INFL) D(I) 

 1  0.135105  0.000000  0.000000  0.000000 
  (0.01001)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000) 

 2  0.017743  0.044396  0.055665  0.023240 
  (0.01525)  (0.01525)  (0.01282)  (0.01383) 

 3  0.002613  0.037037  0.015948  0.026253 
  (0.01530)  (0.01684)  (0.01235)  (0.01493) 

 4 -0.003665 -0.012394  0.005432  0.041674 
  (0.01170)  (0.01288)  (0.01065)  (0.01143) 

 5 -0.017871 -0.010223  0.004649  0.010188 
  (0.00873)  (0.00967)  (0.00857)  (0.00960) 

 6 -0.008534 -0.019894 -0.005111 -0.006034 
  (0.00741)  (0.00809)  (0.00663)  (0.00839) 

 7 -0.002659 -0.007131 -0.003364 -0.004850 
  (0.00558)  (0.00567)  (0.00557)  (0.00705) 

 8  0.001279 -0.002327 -0.004730 -0.010100 
  (0.00466)  (0.00524)  (0.00413)  (0.00568) 

 9  0.001313  0.002671 -0.001431 -0.002867 
  (0.00359)  (0.00410)  (0.00332)  (0.00448) 

 10  0.001813  0.003374 -0.000948 -0.002290 
  (0.00272)  (0.00338)  (0.00266)  (0.00377) 

 11  0.000981  0.002025  0.000605  0.001035 
  (0.00194)  (0.00244)  (0.00190)  (0.00298) 

 12  0.000416  0.001454  0.000811  0.000957 
  (0.00146)  (0.00198)  (0.00149)  (0.00236) 

 Response of D(YGAP1): 
 
Period 

D(LRER) D(YGAP1) D(INFL) D(I) 

 1  0.747022  3.199796  0.000000  0.000000 
  (0.33997)  (0.23718)  (0.00000)  (0.00000) 

 2  0.654314 -0.559287 -0.055123  0.258086 
  (0.32653)  (0.33170)  (0.29046)  (0.33417) 

 3 -0.353355  1.084811  0.882030  1.115615 
  (0.36745)  (0.38460)  (0.28042)  (0.33553) 

 4  0.199224 -0.536017 -0.136873 -0.192690 
  (0.25051)  (0.28654)  (0.21371)  (0.28690) 

 5 -0.214626 -0.050359  0.357294  0.759119 
  (0.21753)  (0.29952)  (0.21245)  (0.26994) 

 6 -0.050235 -0.197629 -0.143999 -0.345792 
  (0.14498)  (0.22112)  (0.13593)  (0.21862) 

 7 -0.094212 -0.193031  0.008691  0.164968 
  (0.11530)  (0.18347)  (0.13176)  (0.19032) 
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 Response of D(INFL): 
 
Period 

D(LRER) D(YGAP1) D(INFL) D(I) 

 1  2.177571  0.308832  2.514403  0.000000 
  (0.31077)  (0.26457)  (0.18638)  (0.00000) 

 2  2.205684  1.072275  2.097858  1.059281 
  (0.45110)  (0.42210)  (0.35063)  (0.34815) 

 3  0.770658  0.901172  1.330017  2.177285 
  (0.53118)  (0.59465)  (0.47125)  (0.47841) 

 4 -0.481020 -0.053543  0.496846  1.521960 
  (0.44293)  (0.51015)  (0.45017)  (0.43807) 

 5 -0.834285 -0.814118  0.001812  0.679820 
  (0.38260)  (0.43213)  (0.38325)  (0.38545) 

 6 -0.562074 -0.858378 -0.255411 -0.153127 
  (0.31133)  (0.32772)  (0.30975)  (0.33936) 

 7 -0.192966 -0.533116 -0.294369 -0.492175 
  (0.25768)  (0.28124)  (0.25733)  (0.31446) 

 8  0.038640 -0.090966 -0.217805 -0.462609 
  (0.21928)  (0.23624)  (0.20858)  (0.26008) 

 9  0.126541  0.136141 -0.120733 -0.275118 
  (0.18370)  (0.20359)  (0.17290)  (0.21143) 

 10  0.107320  0.203069 -0.019372 -0.070490 
  (0.14132)  (0.16608)  (0.13652)  (0.17734) 

 11  0.065540  0.146884  0.031440  0.035121 
  (0.10308)  (0.12606)  (0.10671)  (0.15251) 

 12  0.024309  0.068761  0.051696  0.082808 
  (0.07796)  (0.09591)  (0.07884)  (0.12111) 

 8 -0.024111  0.021896 -0.085702 -0.199761 
  (0.08538)  (0.14170)  (0.08249)  (0.14549) 

 9  0.010811 -0.074816 -0.047972 -0.043294 
  (0.05926)  (0.10108)  (0.07790)  (0.12049) 

 10  0.007085  0.083729 -0.004787 -0.040374 
  (0.04373)  (0.07872)  (0.05060)  (0.09327) 

 11  0.031779 -0.001916 -0.018407 -0.032755 
  (0.03270)  (0.05113)  (0.04341)  (0.07104) 

 12  0.004552  0.045695  0.023377  0.033357 
  (0.02379)  (0.04310)  (0.02870)  (0.05358) 
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 Response of D(I): 
 
Period 

D(LRER) D(YGAP1) D(INFL) D(I) 

 1  1.854734  0.788850  1.987243  4.456002 
  (0.53604)  (0.51479)  (0.48979)  (0.33030) 

 2  0.371859 -0.562225  1.018184 -0.184230 
  (0.52372)  (0.53952)  (0.47107)  (0.53617) 

 3 -0.523615 -0.159257  0.909567  1.742758 
  (0.54190)  (0.60352)  (0.44290)  (0.52623) 

 4 -0.195630 -0.560945 -0.253383  0.045331 
  (0.31946)  (0.38485)  (0.30716)  (0.37930) 

 5 -0.467244 -0.705011 -0.097384  0.204407 
  (0.26709)  (0.39496)  (0.28516)  (0.35316) 

 6 -0.247147 -0.196354 -0.264881 -0.498484 
  (0.18550)  (0.25740)  (0.19710)  (0.27761) 

 7  0.027259 -0.237809 -0.226467 -0.314083 
  (0.15064)  (0.20880)  (0.18448)  (0.24709) 

 8  0.059125  0.168825 -0.062656 -0.203322 
  (0.13180)  (0.17362)  (0.12542)  (0.18854) 

 9  0.109326  0.094958 -0.050619 -0.133147 
  (0.10509)  (0.12814)  (0.11827)  (0.15428) 

 10  0.050888  0.149404  0.049974  0.069755 
  (0.07487)  (0.10576)  (0.08263)  (0.12492) 

 11  0.034664  0.056031  0.025057  0.027182 
  (0.05602)  (0.07488)  (0.06880)  (0.10103) 

 12 -0.004397  0.013054  0.044241  0.085061 
  (0.04520)  (0.06396)  (0.04772)  (0.07648) 

 Ordering: D(LRER) D(YGAP1) D(INFL) D(I)
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Variance Decomposition of D(LRER): 
 
Period 

S.E. D(LRER) D(YGAP1) D(INFL) D(I) 

 1  0.135105  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  0.155493  76.79803  8.152092  12.81596  2.233912 
 3  0.162789  70.09405  12.61420  12.65273  4.639021 
 4  0.168622  65.37544  12.29677  11.89623  10.43155 
 5  0.170243  65.23837  12.42431  11.74533  10.59198 
 6  0.171796  64.31109  13.54170  11.62248  10.52472 
 7  0.172066  64.13348  13.67103  11.62430  10.57119 
 8  0.172447  63.85551  13.62882  11.64815  10.86752 
 9  0.172502  63.82026  13.64404  11.64755  10.88815 
 10  0.172563  63.78669  13.67274  11.64242  10.89815 
 11  0.172582  63.77600  13.68353  11.64111  10.89936 
 12  0.172593  63.76832  13.68885  11.64181  10.90103 

 Variance Decomposition of D(YGAP1): 
 
Period 

S.E. D(LRER) D(YGAP1) D(INFL) D(I) 

 1  3.285839  5.168619  94.83138  0.000000  0.000000 
 2  3.406950  8.496102  90.90387  0.026178  0.573848 
 3  3.864138  7.440806  78.54712  5.230639  8.781437 
 4  3.913365  7.513950  78.45951  5.222201  8.804344 
 5  4.008360  7.448723  74.80051  5.772156  11.97861 
 6  4.030985  7.380873  74.20357  5.835155  12.58040 
 7  4.040082  7.402049  74.09804  5.809368  12.69054 
 8  4.046057  7.383757  73.88230  5.837091  12.89685 
 9  4.047279  7.380012  73.87187  5.847615  12.90051 
 10  4.048355  7.376395  73.87537  5.844646  12.90359 
 11  4.048655  7.381464  73.86446  5.845849  12.90823 
 12  4.049120  7.379894  73.86022  5.847838  12.91205 

 Variance Decomposition of D(INFL): 
 
Period 

S.E. D(LRER) D(YGAP1) D(INFL) D(I) 

 1  3.340571  42.49163  0.854678  56.65370  0.000000 
 2  4.764170  42.32597  5.485898  47.24448  4.943649 
 3  5.532888  33.32186  6.720256  40.80695  19.15092 
 4  5.780166  31.22435  6.166146  38.12903  24.48048 
 5  5.935596  31.58608  7.728690  36.15829  24.52695 
 6  6.030980  31.46345  9.511883  35.20294  23.82172 
 7  6.084657  31.01135  10.11246  34.81863  24.05756 
 8  6.106903  30.78983  10.06111  34.69262  24.45644 
 9  6.117114  30.72992  10.07708  34.61586  24.57714 
 10  6.121861  30.71301  10.17149  34.56319  24.55230 
 11  6.124155  30.70146  10.22140  34.53994  24.53720 
 12  6.125367  30.69088  10.22996  34.53340  24.54576 

LAMPIRAN 2: Variance Decomposition
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 Variance Decomposition of D(I): 
 
Period 

S.E. D(LRER) D(YGAP1) D(INFL) D(I) 

 1  5.278959  12.34431  2.233020  14.17116  71.25151 
 2  5.421478  12.17428  3.192597  16.96299  67.67013 
 3  5.792795  11.48061  2.872007  17.32347  68.32391 
 4  5.828865  11.45161  3.762705  17.29870  67.48698 
 5  5.894259  11.82731  5.110328  16.94429  66.11808 
 6  5.929635  11.86033  5.159187  16.94226  66.03823 
 7  5.947084  11.79293  5.288857  16.98800  65.93021 
 8  5.953576  11.77709  5.357740  16.96204  65.90313 
 9  5.957040  11.79708  5.376920  16.94954  65.87646 
 10  5.959749  11.79365  5.434880  16.94117  65.83030 
 11  5.960227  11.79514  5.442844  16.94022  65.82180 
 12  5.961014  11.79208  5.441886  16.94125  65.82478 

 Ordering: D(LRER) D(YGAP1) D(INFL) D(I) 
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ABSTRACT

This research analysis Gross Regional Domestic Prod-
uct in Sleman  with Cobb-Douglas production func-
tion in 2001. This study reveals that production scale
is increasing return to scale. It means, if technology is
assumed constant, one percent increasing in labor and
capital  will increase the output more than one percent.
According to the regression analysis, researcher con-
cludes that the labour doesn’t affect significantly to
the Gross Regional Domestic Product in Sleman and
only the capital input that affects significantly to the
Gross Regional Domestic Product in Sleman.

Keywords: Gross Regional Domestic Product and
Cobb-Douglas

PENDAHULUAN

Pemberlakuan dua undang-undang tentang Otonomi
Da-erah per 1 Januari 2001, yaitu Undang-Undang
Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah tahun 1999 dan
Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah
memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah,

instansi, dan para pelaku ekonomi daerah untuk
menangani pembangunan di daerah. Kedua undang-
undang tentang otonomi daerah tersebut muncul
karena proses pembangunan di Indonesia selama Orde
Lama dan Orde Baru telah mengakibatkan terjadinya
kesenjangan pembangunan antarwilayah-Indonesia
Barat dan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut
terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi
investasi antarwilayah yang ternyata sangat
berpengaruh dalam memicu dan memacu pertumbuhan
regional. Oleh karena itu, sekaranglah waktunya untuk
memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah,
instansi, dan para pelaku ekonomi daerah untuk
menangani pembangunan di daerah.

Pemerataan pembangunan wilayah dengan
pemerataan alokasi investasi antarwilayah perlu
memperhatikan masalah dan potensi yang ada di
wilayah sehingga diharapkan akan terjadi spesialisasi
dalam proses pembangunan dengan keunggulan
komparatif yang dimiliki masing-masing wilayah.
Demikian pula dengan pengembangan wilayah melalui
pembangunan di daerah antara pusat pemerintahan
daerah propinsi dengan kota/kabupaten dan antara
daerah kota/kabupaten dengan kecamatan, dan
seterusnya harus pula memperhatikan masalah dan
potensi yang ada.
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Menurut UU Nomor 22 tahun 1999, Republik
Indonesia menganut asas desentralisasi, asas
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah (UU Nomor 22
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 1999, 60-64).
Hal itu disebutkan dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945.
Oleh karena itu, Pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan
yang kuat bagi TAP MPR Republik Indonesia Nomor
XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfataan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta
Per-imbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi
daerah.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan
bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional
yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan
pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di
samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi,
partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Daerah propinsi merupakan daerah otonom dan
sekaligus wilayah administrasi sebagai pelaksana
kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan
kepada gubernur. Daerah propinsi bukan merupakan
pemerintah atasan dari daerah kabupaten atau daerah
kota.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan
daerah untuk menyelenggarakan peme-rin-tahan yang
mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan
¾ perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan
evaluasi ¾ kecuali di bidang luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta
kewenangan lainnya yang akan dengan ditetapkan
dengan Pemerintahan Peme-rintah. Kewenangan
otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang
tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta
tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.
Kewe-nangan otonomi yang bertanggungjawab adalah
perwujudan pertangungjawaban sebagai konsekuensi

pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam
mencapai tujuan pemberian otonomi. Untuk
menyelenggarakan otonomi daerah tersebut maka
daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber
keuangan daerah sendiri yang didukung oleh
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah serta antara propinsi dan kabupaten/ kota
sebagai prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Menurut UU Nomor 25 tahun 1999, dalam
penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya
nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan daerah (UU Nomor 25 tahun 1999
ten-tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, 1999, 120-123). Sumber  pembiayaan
pelaksanan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli
daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-
lain penerimaan yang sah. Berdasarkan sumber
pembiayaan daerah tersebut, maka pelaksanaan
pembangunan di daerah menjadi lebih lancar dengan
tidak mengabaikan distribusi pendapatan antarwilayah
yang timpang seperti yang terjadi pada masa lalu. Hasil
pembangunan yang ditunjukkan pada nilai Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dianalisis
dengan memperhitungkan faktor-faktor yang
mempengaruhi nilai PDRB tersebut. Analisis yang
dilakukan tersebut dapat dilakukan dengan
menggunakan teori pertumbuhan  dan pembangunan
ekonomi yang dikemukakan oleh mashab historis dan
mashab analitis.

TEORI PERTUMBUNAN DAN PEMBANGUNAN
EKONOMI

Usaha-usaha pembangunan yang dilakukan berbagai
negara, baik negara maju maupun negara sedang
berkembang secara teoritis dapat dipelajari dengan teori
pertumbuhan ekonomi. Ada dua pengelompokkan teori
pertumbunan dan pembangunan ekonomi, yaitu
kelompok mashab historis dan mashab analitis  (Lincolin
Arsyad, hal. 45-69, 1999). Mashab historis adalah suatu
pandangan tentang teori pembangunan ekonomi yang
melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola
pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah.
Metode kajian mashab ini bersifat induktif empiris.
Dalam alam pikiran mashab ini fenomena ekonomi
adalah produk perkembangan menyeluruh dan dalam
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tahap tertentu dalam perjalanan sejarah. Beberapa teori
pembangunan ekonomi historis antara lain adalah teori
yang dikemukakan oleh Friedrich List, Bruno
Hilderbrand, Karl Bucher, dan Walt Whitman Rostow.
Mashab analitis adalah suatu pandangan tentang teori
pembangunan ekonomi yang mengungkapkan proses
pertumbuhan ekonomi secara logis dan konsisten,
tetapi sering bersifat abstrak dan kurang menekankan
kepada aspek empiris. Metode kajian mashab ini bersifat
deduksi teoritis. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi
analitis antara lain adalah Adam Smith, David Ricardo,
Robert Solow dan Trevor Swan (Solow-Swan), Sir Roy
F. Harrod dan Evsey Domar (Harrod-Domar), Nicholas
Kaldor, Arthur Lewis, dan Ranis-Fei.

Salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang
berkembang sejak tahun 1950-an adalah teori
pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik yang dikemukakan
oleh Solow-Swan Menurut teori pertumbuhan ekonomi
Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung
kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor
produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi
modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan
penelitian Solow (1957), dikemukakan bahwa peran dari
kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi
sangat tinggi. Pandangan ini didasarkan kepada
anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu
perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan
penuh dan kapasitas perlatan modal akan tetap
sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan
demikian, seberapa perkembangan perekonomian akan
tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi
kapital, dan kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan
Neo-Klasik ini didasarkan kepada fungsi produksi yang
dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas
(fungsi produksi Cobb-Douglas) yang diformulasikan
sebagai  berikut:

Q = T La Kb      (persamaan 1)

keterangan:
Q = tingkat output pada tahun tertentu
T = tingkat teknologi pada tahun tertentu
L = jumlah tenaga kerja pada tahun tertentu
K = jumlah stok barang modal pada tahun tertentu
a = persentase perubahan output yang diciptakan

oleh perubahan 1% tenaga kerja

b = persentase perubahan output yang diciptakan
oleh perubahan 1% modal
Analisis terhadap hubungan antara input dan

output dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-
Douglass dapat memberikan banyak informasi
mengenai karakteristik proses produksi yang dianalisis.
Karakteristik peoses produksi yang dapat diketahui dari
persamaan Q = T La Kb   adalah sebagai berikut (Algifari,
149-150, 2003):
a. Nilai konstanta T, a, dan b dapat membedakan antara

proses produksi satu dengan proses produksi yang
lain.

b. Nilai konstanta T menunjukkan tingkat teknologi
yang digunakan dalam proses produksi waktu
tertentu.

c. Nilai a menunjukkan elastisitas input L. Jika
teknologi dan jumlah input L yang digunakan dalam
proses produksi tidak berubah, maka a menunjukkan
besarnya persentase perubahan jumlah output
setiap perubahan 1% jumlah input L yang
digunakan dalam proses produksi.

d. Nilai b menunjukkan elastisitas input K. Jika
teknologi dan jumlah input K yang digunakan
dalam proses produksi tidak berubah, maka b
menunjukkan besarnya persentase perubahan
jumlah output setiap perubahan 1% jumlah input K
yang digunakan dalam proses produksi.

e. Jumlah nilai a dan b menunjukkan skala produksi
suatu proses produksi. Jika a+b > 1, maka skala
produksi tersebut adalah increasing return to scale.
Proses produksi yang memiliki karakteristik increas-
ing return to scale  berarti jika teknologi tidak
berubah sedangkan input L dan input K masing-
masing ditambah 1% maka output akan meningkat
lebih daripada 1%. Jika a+b = 1, maka skala produksi
tersebut adalah constant return to scale. Proses
produksi yang memiliki karakteristik constant re-
turn to scale  berarti jika teknologi tidak berubah
sedangkan input L dan input K masing-masing
ditambah 1% maka output akan meningkat sebesar
1% pula. Jika a+b < 1, maka skala produksi tersebut
adalah decreasing return to scale. Proses produksi
yang memiliki karakteristik decreasing return to
scale  berarti jika teknologi tidak berubah sedangkan
input L dan input K masing-masing ditambah 1%
maka output akan meningkat kurang daripada 1%.
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f. Hasil bagi nilai a dan b menunjukkan intensitas
penggunaan input dalam proses produksi. Jika pada
suatu proses produksi di mana hasil bagi a dengan
b lebih besar daripada 1 maka proses produksi
tersebut lebih banyak menggunakan input L atau
labor intensive (padat karya). Jika pada suatu
proses produksi di mana hasil bagi a dengan b lebih
kecil daripada 1 maka proses produksi tersebut lebih
banyak menggunakan input K atau capital intenive
(padat modal).

ANALISIS FUNGSI PRODUKSI COBB-DOUGLAS
TERHADAP PDRB KABUPATEN SLEMAN TAHUN
2001

Analisis fungsi produksi Cobb-Douglas terhadap PDRB
Kabupaten Sleman tahun 2001 dilakukan dengan
menggunakan data cross section 17 kecamatan di

Kabupaten  Sleman   yang   meliputi   data   PDRB
harga  berlaku,   jumlah  tenaga  kerja, dan  jumlah
modal pada tahun 2001.  Data  tersebut ditunjukkan
pada lampiran 1. Data pada lampiran 1 tersebut
kemudian dilogaritmanaturalkan (ln) dengan
menggunakan program komputer statistik microstat
yang hasilnya ditunjukkan pada lampiran 2. Selanjutnya
data pada lampiran 2 diolah dengan program komputer
statistik micostat option regression analysis dengan
menentukan variabel PDRB (output atau Q) sebagai
variabel dependen dan jumlah input tenaga kerja (L)
dan input modal (K) sebagai variabel independen. Hasil
olah data analisis regresi ditunjukkan pada lampiran 3
dan 4.

Berdasarkan data pada lampiran 3, dapat
dilakukan analisis terhadap bentuk fungsi produksi
Cobb-Douglass Kabupaten Sleman sebagai berikut:

ln Q = ln 2,7210  + 0,0171 ln L   + 1,0427 ln K persamaan (2)
(0,239) (11,371)

Persamaan 2 (persamaan regresi) kemudian
diubah menjadi bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas
seperti yang ditunjukkan pada persamaan 3 sebagai
berikut:

Q = 2,7120 . L0,0171 . K1,0427 (persamaan 3)

Hasil analisis terhadap fungsi produksi Cobb-Douglas
(persamaan 3) tersebut dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Skala produksi di Kabupaten Sleman adalah in-

creasing return to scale karena jumlah nilai  a + b =
0,0171+1,0427 = 1,0598 > 1. Hal ini berarti jika
teknologi tidak berubah sedangkan input tenaga
kerja L dan input modal K masing-masing ditambah
1%, maka output akan meningkat lebih besar
daripada 1%. Dengan demikian, tidak adanya
perubahan teknologi tetapi adanya penambahan
input tenaga kerja L dan input modal K masing-
masing sebesar 1% akan meningkatkan PDRB
Kabupaten Sleman lebih besar daripada 1%.

2. Intensitas penggunaan input dalam kegiatan
ekonomi di Kabupaten Sleman lebih banyak
menggunakan input modal K daripada input tenaga
kerja L atau bersifat padat modal (capital inten-
sive) karena a/b = 0,0171/1,0427 = 0,4005 < 1, atau
ditunjukkan oleh hasil bagi antara elastisitas input
tenaga kerja L (yaitu a = 0,0171) dengan elastisitas
input modal K (yaitu b = 1,0427) yang lebih kecil
daripada 1 (0,4005).

3. Uji statistik terhadap koefisien regresi persamaan 2
(dengan uji statistik 2 sisi dan tingkat signifikansi
5%), nampak bahwa nilai t hitung variabel L (0,239)
berada di daerah penerimaan H0, karena nilai t
hitung tersebut di antara –2,145 dan 2,145 atau di
antara dua t tabel (0,025;14) = ± 2,145. Hal ini berarti
H0 yang menyatakan bahwa nilai koefisien regresi
variabel L adalah nol diterima. Dengan demikian,
nilai koefisien regresi 0,0171 tidak signifikan atau
dapat dianggap sama dengan nol pada tingkat
siginifikan 5%. Nilai t hitung variabel K (11,371)
berada di daerah penolakan H0, karena nilai t hitung
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tersebut lebih besar daripada 2,145 (t tabel (0,025;14)
= 2,145). Hal ini berarti H0 yang menyatakan bahwa
nilai koefisien regresi variabel K adalah nol ditolak.
Dengan demikian, nilai koefisien regresi 11,371
signifikan atau dapat dianggap tidak sama dengan
nol pada tingkat siginifikan 5%. Berdasarkan hasil
uji statistik tersebut maka disimpulkan bahwa nilai
PDRB Kabupaten Sleman tahun 2001 secara
signifikan hanya dipengaruhi oleh variabel modal.

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis fungsi produksi Cobb-Dou-
glas terhadap PDRB Sleman pada tahun 2001. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa skala produksi bersifat
increasing return to scale. Hal ini berarti apabila
penggunaan teknologi tetap, maka penambahan input
tenaga kerja dan input modal sebesar 1% akan
mengakibatkan penambahan output lebih besar
daripada 1%. Berdasarkan hasil regresi dapat
disimpulkan dari dua input yang dianalisis yaitu tenaga
kerja dan modal, hanya input modal yang berpengaruh
secara signifikan terhadap PDRB Sleman tahun 2001.
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LAMPIRAN 1
PDRB (Q), Jumlah Tenaga Kerja (L), dan Jumlah Modal (K)

Per Kecamatan di Kabupaten Sleman

Nomor Kecamatan 
PDRB 

(Rp000.000) 
(Q) 

Tenaga Kerja 
(orang) 

(L) 
Modal (Rp000) 

(K) 

1 Berbah 135,213,702 2,243 3,785,363 
2 Cangkringan 105,026,331 783 2,940,255 
3 Depok 884,354,674 4,290 24,757,871 
4 Gamping 270,993,068 3,410 7,586,562 
5 Godean 218,820,482 5,904 6,125,969 
6 Kalasan 187,558,320 2,387 5,250,772 
7 Minggir 113,527,914 3,360 3,178,260 
8 Mlati 325,517,319 5,194 9,112,990 
9 Moyudan 143,348,632 6,296 4,013,104 
10 Ngaglik 330,524,859 2,394 9,253,179 
11 Ngemplak 185,311,379 1,116 5,187,868 
12 Pakem 133,309,708 671 3,732,060 
13 Prambanan 194,043,299 1,562 5,432,322 
14 Seyegan 124,533,675 4,307 3,486,372 
15 Sleman 471,775,225 5,284 13,207,540 
16 Tempel 135,550,652 1,650 3,794,796 
17 Turi 138,351,901 924 3,873,218 

Sumber: Kecamatan Dalam Angka se Kabupaten Sleman Tahun 2001, BPS
Kabupaten Sleman.
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HEADER DATA FOR:A:LNEPEEL LABEL:DATA 17 PEREK.KECAMATAN DI KAB.SLEMAN 
NUMBER OF CASES:17        NUMBER OF VARIABLES:3 
 
         LN Q     LN L     LN K 
   1     18.72      7.72     15.15 
   2     18.47      6.66     14.89 
   3     20.60      8.36     17.02 
   4     19.42      8.13     15.84 
   5     19.20      8.68     15.63 
   6     19.05      7.78     15.47 
   7     18.55      8.12     14.97 
   8     19.60      8.56     16.03 
   9     18.78      8.75     15.21 
  10     19.62      7.78     16.04 
  11     19.04      7.02     15.46 
  12     18.71      6.51     15.13 
  13     19.08      7.35     15.51 
  14     18.64      8.37     15.06 
  15     19.97      8.57     16.40 
  16     18.00      7.41     15.15 
  17     18.75      6.83     15.17 

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

---------------------------- REGRESSION ANALYSIS --------------------------- 
 
HEADER DATA FOR: A:LNEPEEL    LABEL: DATA 17 PEREK. KECAMATAN DI KAB. SLEMAN 
NUMBER OF CASES: 17     NUMBER OF VARIABLES: 3 
---------------------------------------------------------------- 
INDEX       NAME                MEAN          STD.DEV. 
  1         LN L              7.8000            .7321 
  2         LN K             15.5373            .5713 
DEP. VAR.:  LN Q             19.0702            .6267 
---------------------------------------------------------------- 
DEPENDENT VARIABLE: LNPDRB   
 
VAR.   REGRESSION COEFFICIENT    STD. ERROR   T(DF=  14)     PROB.  PARTIAL r^2 
LN L                .0171             .0716        .239     .81445       .0041 
LN K               1.0437             .0918      11.371     .00000       .9023 
CONSTANT           2.7210 
 
STD. ERROR OF EST. = .1851 
 
ADJUSTED R SQUARED = .9128 
         R SQUARED = .9237 
        MULTIPLE R = .9611 
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ANALYSIS OF VARIANCE TABLE 
 
 SOURCE         SUM OF SQUARES   D.F.      MEAN SQUARE    F RATIO  PROB. 
REGRESSION              5.8040     2            2.9020     84.712 1.509E-08 
RESIDUAL                 .4796    14             .0343 
TOTAL                   6.2836    16 
 
                                               STANDARDIZED RESIDUALS 
      OBSERVED  CALCULATED   RESIDUAL -2.0                0                2.0 
   1     18.722    18.661        .0612 |                  |  *               | 
   2     18.470    18.379        .0903 |                  |    *             | 
   3     20.600    20.632       -.0319 |                * |                  | 
   4     19.418    19.394        .0237 |                  |*                 | 
   5     19.204    19.180        .0236 |                  |*                 | 
   6     19.050    19.004        .0459 |                  | *                | 
   7     18.548    18.486        .0619 |                  |  *               | 
   8     19.601    19.592        .0085 |                  *                  | 
   9     18.781    18.740        .0410 |                  | *                | 
  10     19.616    19.595        .0211 |                  |*                 | 
  11     19.038    18.978        .0594 |                  |  *               | 
  12     18.708    18.626        .0825 |                  |   *              | 
  13     19.084    19.032        .0517 |                  |  *               | 
  14     18.640    18.586        .0537 |                  |  *               | 
  15     19.972    19.980       -.0080 |                  *                  | 
  16     17.998    18.658       -.6601*<                  |                  | 
  17     18.745    18.670        .0754 |                  |   *              | 
 
DURBIN-WATSON TEST =  2.0788 

LAMPIRAN 4
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Small businesses in Indonesia have already proved
that
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ABSTRACT

Myers and Majluf (1984) provide a theoretical explana-
tion for pecking order hypothesis. They argue that in
the presence of asymmetric information, managers rely
first on internally generated funds; next they use debt;
and as last resort, they issue equity. The pecking order
hypothesis implies that under asymmetric information,
investment, and debt are caused by cash flow and debt
is a residual of cash flow in any time; which in turn
suggests that cash flow and debt are negatively re-
lated. This paper employs two techniques of time se-
ries analysis known as cointegration and the error cor-
rection model (ECM) to test causal relationship among
investment, debt, and cash flow. The causality tests
indicate that investment is positively caused by both
cash flow and debt; and debt is negatively caused by
cash flow, implying that debt is a residual of cash flow.
In general, this results support the pecking order hy-
pothesis.

Keywords: ECM, invesment, debt, and cah cow.

PENDAHULUAN

Temuan empiris secara konsisten menunjukkan peran
arus kas terhadap pendanaan investasi, namun alasan
yang menyebabkan hal tersebut terjadi masih
diperdebatkan (Kholdy dan Sohrabian, 2001). Salah
satu landasan yang digunakan untuk menjelaskan peran
arus kas terhadap pendanaan investasi adalah peck-
ing order hypothesis (hipotesis PO) yang dikenalkan
oleh Myer dan Majluf (1984). Berdasarkan hipotesis
PO, hirarki pendanaan perusahaan adalah dana inter-
nal, utang, dan emisi saham. Apabila dana eksternal
dibutuhkan, maka perusahaan mengutamakan
perolehan dana eksternal melalui utang daripada melalui
emisi saham baru. Emisi saham baru merupakan prioritas
pendanaan terakhir karena pasar menganggap emisi
saham baru sebagai berita buruk karena adanya asimetri
informasi. Asquith dan Mullins, 1986; Masulis dan
Korwar, 1986; serta Mikkelson dan Partch, 1986
menemukan bukti empiris bahwa emisi saham baru
menyebabkan harga saham turun tajam. Selain karena
asimetri informasi, biaya transaksi emisi utang lebih
murah daripada biaya transaksi emisi saham (Baskin,
1989).
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Berbagai penelitian (misalnya Watson dan Wil-
son, 2002; Botempi, 2002; Benito, 2003; dan Tong dan
Green, 2004) menemukan bukti empiris bahwa investasi
sensitif terhadap pendanaan internal.
Wiwattanakantang (1999), Fama dan French (2002),
Huang dan Song (2002), Chirinko dan Singha (2000),
dan Green et. al. (2003) menemukan bahwa utang
berhubungan positif dengan investasi dan
berhubungan negatif dengan profitabilitas. Secara
umum dapat dikatakan bahwa riset-riset tersebut di atas
menemukan bahwa perilaku pendanaan perusahaan
mengikuti pola seperti yang diprediksi hipotesis PO.

Walaupun temuannya belum konklusif, berbagai
penelitian berusaha untuk menguji kausalitas antara
arus kas dengan investasi. Berdasarkan temuan Kholdy
et. al. (1993), terdapat kausalitas antara investasi dengan
arus kas. Sedangkan berdasarkan temuan Bond et. al.
(1995), kausalitas antara arus kas dengan investasi
terdapat di Inggeris, tetapi tidak terdapat di Perancis,
Jerman, dan Belgia. Demikian juga temuan Hall et. al.
(1998) bahwa kausalitas antara arus kas dan investasi
terdapat di Amerika Serikat, tetapi tidak terdapat di
Perancis dan Jepang. Terakhir, Kholdy dan Sohrabian
(2001) menemukan bahwa hubungan kausalitas dua
arah antara arus kas dan investasi terdapat bagi
perusahaan kecil, namun tidak berlaku bagi perusahaan
menengah dan besar.

Riset-riset di atas umumnya tidak menggunakan
model dinamis. Kalaupun ada yang menggunakan
model dinamis dan menguji hubungan kausal, utang
(sebagai determinan pokok investasi) tidak dimasukkan
dalam model kausalitas. Karena itu, riset ini bertujuan
untuk menguji kembali hipotesis PO dengan
menggunakan ECM (error correction model) Engle-
Granger (1987). Penggunaan ECM Engle-Granger
ditujukan untuk mengetahui ada-tidaknya hubungan
kausalitas antara investasi, arus kas, dan utang serta
untuk menganalisis dinamika jangka pendek dan jangka
panjang antar-variabel tersebut. Sebelum melakukan
pengujian dengan ECM, peneliti juga akan melakukan
uji kointegrasi untuk menentukan hubungan
keseimbangan jangka panjang antarvariabel. Kombinasi
antara uji kointegrasi dengan ECM dapat digunakan
sebagai uji kausalitas.

KAJIAN LITERATUR DAN FORMULASI
HIPOTESIS

Salah satu dasar yang dapat digunakan untuk
menjelaskan peran arus kas dalam pendanaan investasi
adalah pecking order hypothesis (hipotesis PO) yang
dikenalkan oleh Myer dan Majluf (1984). Berdasarkan
hipotesis PO, pendanaan internal merupakan pilihan
pertama perusahaan dalam melakukan investasi.
Kecukupan dana internal dapat dilihat dari besarnya
laba, laba ditahan, atau arus kas. Apabila dana eksternal
dibutuhkan, maka perusahaan mengutamakan
perolehan dana eksternal melalui utang daripada melalui
emisi saham baru. Ide dasar hipotesis PO sangat
sederhana, yaitu perusahaan membutuhkan dana
eksternal hanya apabila dana internal tidak cukup dan
sumber dana eksternal yang lebih diutamakan adalah
utang daripada emisi saham.

Alasan yang mendasari emisi saham baru
sebagai sumber pendanaan eksternal prioritas terakhir
adalah karena adanya asimetri informasi. Akerlof (1970)
menyatakan bahwa pasar menderita kerugian dengan
adanya asimetri informasi antara manajer dengan pasar.
Myers dan Majluf (1984) menyatakan bahwa dengan
adanya asimetri informasi, emisi saham baru
diinterpretasikan sebagai berita buruk (bad news)
karena manajer termotivasi mengeluarkan saham hanya
apabila saham perusahaan overpriced. Bukti empiris
telah menunjukkan bahwa pengumuman emisi saham
baru menyebabkan harga saham turun secara tajam
(Asquith dan Mullins, 1986; Masulis dan Korwar, 1986;
Mikkelson dan Partch, 1986). Hal di atas menjadi
penyebab pokok mengapa perusahaan relatif jarang
melakukan emisi saham baru (Taub, 1975; Marsh, 1982).
Karena adanya asimetri informasi, maka utang
merupakan sumber utama pendanaan eksternal apabila
dana internal tidak mencukupi. Selain karena asimetri
informasi, perusahaan lebih mengutamakan utang
daripada emisi saham baru karena biaya transaksi emisi
utang lebih murah dari biaya transaksi emisi saham
(Baskin, 1989).

Fazzari et. al. (1988) menginvestigasi perilaku
investasi  perusahaan manufaktur AS. Mereka
menemukan bukti empiris bahwa keputusan investasi
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dipengaruhi oleh likuiditas dan dana internal. Studi ini
juga menemukan bahwa investasi sangat sensitif
terhadap fluktuasi arus kas. Sama seperti studi Fazzari
et. al. (1988), Hosbi et. al. (1991) juga menguji perilaku
investasi perusahaan Jepang dan menyimpulkan bahwa
pengeluaran investasi perusahaan yang bukan anggota
Keiretsu sensitif terhadap arus kas. Kaplan dan
Zingales (1997) tidak setuju bahwa korelasi antara arus
kas dan investasi konstan pada setiap karakteristik
perusahaan; karena itu mereka menguji hubungan
antara arus kas dengan investasi dengan
mempertimbangkan tinggi rendahnya kendala
keuangan yang dihadapi perusahaan. Mereka
menemukan bahwa sensitifitas antara arus kas dengan
investasi lebih tinggi pada perusahaan yang
menghadapi kendala keuangan lebih rendah
dibandingkan dengan perusahaan yang menghadapi
kendala keuangan lebih besar. Identik dengan studi
yang dilakukan oleh Kaplan dan Zingales (1997), Cleary
(1999) menemukan bahwa sensitifitas pendanaan in-
ternal terhadap investasi lebih tinggi pada perusahaan
yang kredibilitasnya tinggi daripada perusahaan yang
kredibilitasnya rendah.

Watson dan Wilson (2002) menguji hirarki
pendanaan perusahaan kecil dan menengah Inggeris
melalui survei. Mereka menemukan bukti empiris bahwa
asimetri informasi membatasi akses perusahaan untuk
mendapatkan pendanaan eksternal melalui pengeluaran
saham baru. Temuan mereka konsisten dengan
hipotesis PO, yaitu manajer mengutamakan pendanaan
internal daripada pendanaan eksternal. Apabila
pendanaan eksternal dibutuhkan, manajer lebih
mengutamakan mengeluarkan utang daripada
mengeluarkan saham. Selain itu, hirarki pendanaan
perusahaan yang lebih muda dan perusahaan yang
pemiliknya sekaligus manajer lebih berperilaku seperti
hipotesis PO daripada perusahaan yang lebih tua dan
perusahaan yang pemiliknya bukan sebagai manajer.

Botempi (2002) menguji hubungan antara arus
kas, utang, dan investasi perusahaan Italia dengan
menggunakan model dinamis. Mereka menemukan
bahwa arus kas berpengaruh secara positif terhadap
investasi, utang berpengaruh secara positif dengan
investasi, dan arus kas berpengaruh secara negatif
terhadap utang. Temuan ini konsisten dengan hipotesis
PO. Benito (2003) menguji perilaku pendanaan
perusahaan di Spanyol dan Inggeris. Mereka

menemukan bahwa perilaku pendanaan di kedua negara
tersebut konsisten dengan hipotesis PO. Hipotesis PO
berimplikasi bahwa utang perusahaan akan berkurang
dengan semakin tingginya ketersediaan dana internal
melalui arus kas dan profitabilitas. Namun pada tingkat
arus kas dan profitabilitas tertentu, utang akan
meningkat dengan meningkatnya investasi yang
dilakukan oleh perusahaan. Temuan ini konsisten
dengan hipotesis PO. Dengan meningkatnya
kesempatan pertumbuhan, maka meningkat pula
permintaan akan dana, yang berarti bahwa apabila dana
internal tidak memadai, maka dana eksternal berupa
utang menjadi tambahan.

Tong dan Green (2004) menguji hipotesis PO
dan trade-off hypothesis (hipotesis TO) dalam
keputusan keuangan perusahaan besar China yang
terdaftar di bursa Shanghai dan Shenzhen. Mereka
mengontrol ukuran perusahaan karena pada penelitian
sebelumnya sudah terbukti bahwa ukuran perusahaan
merupakan proksi atas asimetri informasi antara
perusahaan dengan pasar; yaitu biaya keagenan lebih
kecil dengan semakin besarnya perusahaan. Pengujian
mereka lakukan untuk mengetahui determinan utang,
hubungan antara utang dan dividen, dan determinan
investasi perusahaan. Ketersediaan dana internal
diproksikan melalui profitabilitas perusahaan. Mereka
menemukan perilaku keputusan investasi yang
konsisten dengan hipotesis PO, yaitu ada korelasi
negatif antara utang dan profitabilitas dan terdapat
korelasi positif antara utang sekarang dengan dividen
masa lalu. Selain itu, profitabilitas (yang menggambarkan
ketersediaan dana internal) berhubungan secara positif
dengan investasi. Berdasarkan temuan ini, perusahaan
besar China mendanai investasi baru melalui dana in-
ternal, kemudian utang, dan terakhir melalui ekuitas.

Whited (1992) menemukan bahwa
permasalahan asimetri informasi menyebabkan pasar
utang membentuk perilaku investasi perusahaan
manufaktur AS. Mayer (1990) menemukan bukti tentang
hirarki pendanaan, yaitu arus kas merupakan sumber
dominan pendanaan dan pinjaman bank merupakan
sumber pendanaan eksternal dominan apabila
perusahaan tidak memiliki arus kas yang memadai. Fama
dan French (2002) menemukan bukti bahwa terdapat
hubungan negatif antara utang dengan profitabilitas.
Temuan ini memberikan dasar untuk mendukung
hipotesis PO dalam pendanaan. Huang dan Song (2002)
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menguji keputusan utang perusahaan China dan
menemukan bukti empiris bahwa utang berkorelasi
negatif dengan profitabilitas. Chirinko dan Singha
(2000), Green et. al. (2003), dan Wiwattanakantang (1999)
menemukan bahwa utang berkorelasi negatif dengan
profitabilitas pada perusahaan sampel yang mereka
teliti.

Mekanisme yang menyebabkan arus kas
berpengaruh secara positif terhadap investasi terjadi
melalui adanya asimetri informasi. Adanya asimetri
informasi antara manajer dengan pihak eksternal
menyebabkan biaya pendanaan eksternal tinggi. Biaya
pendanaan eksternal yang tinggi menyebabkan
perusahaan melakukan investasi dengan mengutamakan
pendanaan internal (arus kas) daripada pendanaan
eksternal. Tersedianya dana internal yang memadai
memungkinkan perusahaan dapat melakukan investasi
pada proyek yang menguntungkan. Berbagai penelitian
yang telah diuraikan di atas menemukan bukti empiris
hubungan searah antara arus kas dengan investasi
sesuai dengan hipotesis PO. Walaupun umumnya
literatur berfokus pada pengaruh arus kas terhadap
investasi, namun bukan tidak mungkin terdapat
hubungan kausal dari investasi ke arus kas. Bar-Yoset
et. al. (1987) menyatakan bahwa hubungan kausal dapat
terjadi antara investasi dengan arus kas karena manajer
yang rasional melakukan investasi pada proyek yang
menguntungkan. Manajer yang rasional melakukan
investasi apabila opportunity revenue lebih besar
daripada opportunity cost. Perbedaan positif antara
opportunity revenue dengan opportunity cost
menyebabkan profitabilitas meningkat. Salah satu
indikasi meningkatnya profitabilitas adalah
bertambahnya arus kas. Beberapa peneliti yang
mencoba menginvestigasi kemungkinan adanya
hubungan kausalitas bidireksional antara arus kas
dengan investasi seperti yang dilakukan oleh Kholdy
et. al. (1993), Bond et. al. (1995), Hall et. al. (1998), dan
Kholdy dan Sohrabian (2001).

Kholdy et. al. (1993) menguji arah hubungan
kausalitas antara arus kas dengan investasi dengan
menggunakan data kwartalan perusahaan AS untuk
periode 1957-1990. Berdasarkan bukti empiris yang
ditemukan, mereka menyimpulkan bahwa terdapat
kausalitas bidireksional antara investasi dengan arus
kas. Bond et. al. (1995) melakukan pengujian terhadap
kausalitas antara arus kas dengan investasi di empat

negara, yaitu Perancis, Jerman, Belgia, dan Inggeris.
Mereka menemukan bukti empiris bahwa hubungan
kausalias bidireksional antara arus kas dengan
investasi terdapat di Inggeris, namun tidak terdapat di
Perancis, Jerman, dan Belgia. Hall et. al. (1998) menguji
hubungan kausalitas antara penjualan, arus kas, riset
dan pengembangan, dan investasi perusahaan di tiga
negara, yaitu Amerika Serikat, Perancis, dan Jepang.
Mereka menemukan bahwa hubungan kausalitas dua
arah antara arus kas dengan investasi terdapat di
Amerika Serikat, tetapi tidak terdapat di Perancis dan
Jepang.

Kholdy dan Sohrabian (2001) menguji apakah
perilaku pendanaan perusahaan Amerika Serikat sesuai
dengan hipotesis PO. Selain itu, mereka juga menguji
apakah terdapat hubungan kausalitas antara arus kas
dan investasi. Mereka menemukan bahwa, untuk
perusahaan kecil, pendanaan perusahaan mengikuti
hipotesis PO karena arus kas berhubungan positif
dengan investasi, utang berhubungan positif dengan
investasi, dan arus kas berhubungan negatif dengan
arus kas, serta terdapat hubungan kausalitas dua arah
antara arus kas dan investasi. Namun hasil empiris yang
mereka temukan tidak mendukung hipotesis PO untuk
perusahaan menengah dan besar.

Berdasarkan kajian teori di atas, dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis 1 : Terdapat kausalitas bidireksional (dua

arah) positif dan signifikan antara arus
kas dan investasi.

Hipotesis 2 : Terdapat kausalitas unidireksional (satu
arah) positif dan signifikan dari utang
terhadap investasi.

Hipotesis 3 : Terdapat kausalitas unidireksional (satu
arah) negatif dan signifikan dari arus kas
terhadap utang.

METODE PENELITIAN

Sampel dan Data

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta (BEJ). Peneliti memilih hanya perusahaan
manufaktur saja sebagai sampel bertujuan untuk
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menghindari adanya kemungkinan bias yang
disebabkan oleh berbagai ketentuan keuangan yang
diterapkan pada industri lain, khususnya investasi,
perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Data yang
digunakan untuk penelitian ini adalah investasi pada
aktiva tetap, utang, dan arus kas. Data yang digunakan
dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan
kuartalan untuk periode 12 tahun sejak kuartal 1 tahun
1992 sampai dengan kuartal 4 tahun 2003.

Variabel dan Pengukuran

Karena merupakan pengujian kausalitas, peneliti tidak
memerlukan untuk mengidentifikasi kategori variabel
dependen dan variabel independen. Suatu variabel
penelitian akan diperlakukan sebagai variabel dependen
pada suatu persamaan kausalitas, namun akan menjadi
variabel independen pada persamaan kausalitas
lainnya. Variabel-variabel penelitian serta
pengukurannya meliputi: (1) investasi, merupakan
proksi dari besarnya investasi dalam aktiva tetap; (2)
utang, merupakan penjumlahan nilai buku utang jangka
pendek dan nilai buku utang jangka panjang; serta (3)
arus kas, merupakan penjumlahan antara laba operasi
sebelum unsur ekstraordiner dengan depresiasi aktiva
tetap.

Uji Akar Unit

Stasioneritas merupakan konsep penting dalam
ekonometrika. Apabila seorang peneliti menggunakan
model dinamis ECM Engle-Granger, maka data yang
digunakan harus memenuhi asumsi stasioneritas (Engle
dan Granger, 1987). Dibutuhkan pengujian statistis
untuk memastikan apakah data yang digunakan dalam
model dinamis bersifat stasioner. Apabila konsep
stasioneritas tidak dapat dipenuhi, maka pengujian
dengan menggunakan model dinamis akan
menghasilkan regresi lancung. Indikasi regresi lancung
adalah memiliki nilai R2 yang tinggi namun nilai statistik
Durbin-Watson rendah (Insukindro, 1998). Akibat yang
ditimbulkan oleh adanya regresi lancung adalah
koefisien regresi yang dihasilkan tidak efisien karena
akan meleset apabila digunakan untuk prediksi.

Pengujian kausalitas dengan ECM Engle-
Granger mensyaratkan bahwa data penelitian harus
stasioner. Salah satu uji stasioneritas yang mendapat

perhatian luas dan banyak digunakan belakangan ini
adalah uji akar unit (unit root test) (Gujarati, 2003). Uji
akar unit dimaksudkan untuk mengamati apakah
koefisien tertentu yang ditaksir bernilai satu atau tidak.
Ada berbagai prosedur untuk mendeteksi keberadaan
akar unit; dua prosedur yang lazim digunakan adalah
DF (Dickey-Fuller) dan ADF (Augmented Dickey
Fuller). Nilai DF dan ADF ditaksir dengan persamaan
OLS berikut ini:

DXt = ao + a1BXt +  Σ Σ Σ Σ Σ  bi BiDXt (1)

DXt = co + C1T + C2BXt +  ΣΣΣΣΣ  di BiDXt (2)
k

i = 1

k

i = 1

DXt = Xt-Xt-1, BXt = Xt-1, T = tren waktu, dan Xt adalah
variabel yang diamati pada periode t. B adalah operasi
kelambanan waktu ke hulu (backward lag operator).
Besarnya waktu kelambanan k ditentukan dengan
rumus k = N1/3. Setelah Persamaan 1 dan Persamaan 2 di
atas diestimasi, langkah selanjutnya adalah menemukan
nilai statistik DF dan ADF. Nilai statistik untuk hipotesis
nol adalah bahwa a1 = 0 pada Persamaan 1 dan c2 = 0
pada Persamaan 2. Apabila berdasarkan hasil estimasi
diketahui bahwa a1 = 0 dan c2 = 0, maka hipotesis nol
diterima dan berarti bahwa tidak terdapat stasioneritas.
Sedangkan apabila a1 ‘“ 0 dan c2 ‘“ 0, maka hipotesis
nol ditolak yang berarti bahwa terdapat stasioneritas.

Uji Derajat Integrasi

Selain uji akar unit, uji derajat integrasi (degree of inte-
gration test) juga dilakukan untuk menentukan apakah
data bersifat stasioner. Uji derajat integrasi dilakukan
apabila hasil uji akar unit menunjukkan bahwa data tidak
stasioner pada aras (level). Uji derajat integrasi
ditujukan untuk mengetahui pada derajat atau order
diferensi keberapa data yang diamati akan stasioner.
Data runtut waktu X dikatakan berintegrasi pada derajat
d, atau I(d), apabila data tersebut perlu didiferensi
sebanyak d kali agar data stasioner, atau I(0). Uji derajat
integrasi merupakan perluasan dari uji akar unit.
Apabila uji akar unit digunakan untuk aras, maka uji
derajat integrasi digunakan untuk diferensi. Untuk
melakukan uji derajat integrasi, maka persamaan berikut
ini perlu diestimasi:
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D2Xt = eo + e1BDXt + Σ Σ Σ Σ Σ   fi BiD2Xt (3)

D2Xt = go + g1T + g2BDXt + Σ Σ Σ Σ Σ  hiBiD2Xt (4)

ketiga pendekatan tersebut, regresi kointegrasi berikut
ini perlu ditaksir dengan OLS:

Yt = mo + m1X1t + et (5)

Pada Persamaan 5 di atas, Y adalah variabel
dependen, X1 adalah variabel independen, dan e adalah
faktor gangguan. Sebelum melakukan taksiran regresi
OLS di atas, peneliti harus terlebih dahulu yakin bahwa
Y dan X memiliki derajat integrasi yang sama, misalnya
I(0) atau I(1). Setelah Persamaan 5 ditaksir, langkah
berikutnya adalah menaksir kedua persamaan berikut
ini dengan OLS untuk mengetahui nilai DF dan ADF:

DEt = p1BEt (6)

DEt = q1BEt +  Σ Σ Σ Σ Σ  wiBiDEt (7)

k

i = 1
k

i = 1

DXt = Xt-Xt-1, BXt = Xt-1, T = tren waktu, dan Xt
adalah variabel yang diamati pada periode t. B adalah
operasi kelambanan waktu ke hulu (backward lag op-
erator). Besarnya waktu kelambanan k ditentukan
dengan rumus k = N1/3. Setelah Persamaan 3 dan
Persamaan 4 di atas diestimasi, langkah selanjutnya
adalah menemukan nilai statistik DF dan ADF. Apabila
koefisien e1 ‘“ 0 dan g2 ‘“ 0, maka variabel Xt dikatakan
stasioner pada diferensi pertama atau berintegrasi pada
derajat satu, I(1). Sedangkan apabila e1 = 0 dan g2 = 0,
maka variabel Xt dapat dikatakan tidak stasioner pada
diferensi pertama. Apabila variabel Xt tidak stasioner
pada derajat satu, maka pengujian dapat dilakukan
seterusnya, misalnya diferensi dua, diferensi tiga, dan
diferensi selanjutnya sampai dengan data stasioner.

Uji Kointegrasi

Selain uji stasioneritas data, penggunaan ECM Engle-
Granger mengharuskan bahwa variabel harus
berkointegrasi. Uji kointegrasi merupakan kelanjutan
dari uji akar unit dan uji derajat integrasi. Uji kointegrasi
dilakukan apabila dalam pengujian derajat integrasi
diketahui bahwa variabel penelitian memiliki derajat
integrasi yang sama, misalnya variabel-variabel
berintegrasi nol [I(0)] atau satu [I(1)]. Apabila dua
variabel memiliki derajat integrasi yang berbeda,
misalnya variabel X adalah I(1) dan variabel Y adalah
I(2), maka kedua variabel tersebut tidak akan dapat
berkointegrasi. Karena itu, perlu ada kepastian apakah
variabel-variabel penelitian memiliki derajat integrasi
yang sama agar dimungkinkan variabel-variabel
tersebut memiliki kointegrasi.

Menurut Engle dan Granger (1987), ada tiga
pendekatan yang umum digunakan untuk melakukan
uji kointegrasi, yaitu CRDW (Cointegration-Regression
Durbin-Watson), DF (Dickey-Fuller), dan ADF (Aug-
mented Dickey-Fuller). Untuk menghitung statistik

k

i = 1

Berdasarkan Persamaan 5 diketahui nilai
statistik CRDW yang ditunjukkan oleh nilai statistik
DW. Dari Persamaan 6 dan Persamaan 7 diketahui nilai
statistik DF dan ADF yang ditunjukkan oleh nilai t pada
koefisien BEt. Setelah nilai statistik CRDW, DF, dan
ADF, maka ketiga nilai statistik tersebut dibandingkan
dengan nilai kritis pada tabel CRDW, DF, dan ADF.
Hipotesis nol pada uji kointegrasi adalah p1 = 0 dan q1
= 0; sedangkan hipotesis alternatifnya adalah p1 ‘“ 0
dan q1 ‘“ 0. Apabila hipotesis nol didukung, maka dapat
dikatakan bahwa tidak ada kointegrasi antarvariabel;
sebaliknya apabila hipotesis nol ditolak, maka dapat
dinyatakan bahwa terdapat kointegrasi antarvariabel.

Uji Kausalitas

Penggunaan ECM Engle-Granger untuk menguji
hubungan kausalitas antar-variabel menuntut
pengujian dua tahap. Pengujian pertama adalah uji
kointegrasi untuk mengkaji apakah residual regresi
kointegrasi stasioner, atau E = I(0). Apabila variabel-
variabel penelitian tidak berkointegrasi, maka uji
kausalitas tidak dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila
variabel-variabel penelitian berkointegrasi, maka uji
kausalitas dapat dilakukan. Miller dan Russek (1990)
menyatakan bahwa apabila dua variabel berkointegrasi,
maka pasti akan terdapat hubungan kausal paling tidak
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satu arah. ECM adalah alat analisis yang tepat untuk
menguji hubungan kausal apabila variabel saling
berkointegrasi (Mahdavi et. al., 1994). Setelah hasil
pengujian menunjukkan bahwa variabel-variabel

penelitian berkointegrasi, maka pengujian selanjutnya
adalah ECM. Kombinasi antara uji kointegrasi dan EMC
dapat digunakan sebagai uji kausalitas. Persamaan
ECM adalah sebagai berikut:

Persamaan 8 menunjukkan bahwa nilai Y
sekarang berkaitan dengan nilai Y sendiri di masa lalu
dan nilai X di masa lalu. Sedangkan Persamaan 9
menunjukkan bahwa nilai X sekarang berkaitan dengan
nilai X sendiri di masa lalu dan nilai Y di masa lalu.
Menurut Gujaati (2003), ada empat kemungkinan
kausalitas yang dapat terjadi:
1. Kausalitas unidireksional dari X ke Y terjadi apabila

koefisien X pada Persamaan 8 secara statistis
signifikan berbeda dari nol (á ‘“ 0) dan koefisien Y
pada Persamaan 9 tidak secara statistis signifikan
berbeda dari nol (ä = 0).

2. Kausalitas unidireksional dari Y ke X terjadi apabila
koefisien X pada Persamaan 8 tidak secara statistis
signifikan berbeda dari nol (á = 0) dan koefisien Y
pada Persamaan 9 secara statistis signifikan berbeda
dari nol (ä ‘“ 0).

3. Kausalitas bidireksional antara X ke Y apabila
koefisien X pada Persamaan 8 dan Persamaan 9
secara statistis signifikan berbeda dari nol (á ‘“ 0
dan ë ‘“ 0) dan koefisien Y pada Persamaan 8 dan
Persamaan 9 secara statistis signifikan berbeda dari
nol (â ‘“ 0 dan ä ‘“ 0).

4. Tidak terdapat kausalitas antara X dan Y apabila
koefisien X pada Persamaan 8 dan Persamaan 9
tidak secara statistis signifikan berbeda dari nol (á
= 0 dan ë = 0) dan koefisien Y pada Persamaan 8
dan Persamaan 9 tidak secara statistis signifikan
berbeda dari nol (â = 0 dan ä = 0).

Salah satu kelemahan uji kausalitas Granger
adalah sensitif terhadap panjangnya lag. Karena itu,
dalam penelitian ini akan digunakan FPE (final predic-
tion error) untuk menentukan besarnya lag yang opti-

mum. Menurut Hsiao (1981), ada dua tahap untuk
menentukan lag yang optimum. Pertama, melakukan
estimasi persamaan otoregresif satu dimensi. Dalam hal
ini, variabel tertentu diestimasi sebagai fungsi dari time
lag variabel itu sendiri (misalnya variabel investasi
diestimasi sebagai fungsi dari time lag variabel investasi
itu sendiri). Hasil estimasi digunakan untuk menentukan
jumlah lag yang optimal atau FPE(m) dengan rumus:

FPE(m)  = [(T+m+1)/(T-m-1)] x (SSR/T) (10)

T adalah jumlah pengamatan, m adalah lag mulai
dari 1 sampai dengan m, dan SSR adalah sum square of
residual. Dalam penelitian ini, m dimulai dari 1 sampai
dengan 10 untuk menentukan nilai FPE yang minimal
untuk setiap variabel: investasi, utang, dan arus kas.
Nilai FPE yang minimal menunjukkan lag yang opti-
mum. Kedua, berdasarkan hasil lag optimal pada tahap
pertama, dilakukan estimasi suatu variabel sebagai
fungsi dari time lag variabel itu sendiri dan variabel
lainnya (misalnya variabel investasi diestimasi sebagai
fungsi dari time lag variabel investasi dan arus kas).
Berbeda dari tahap pertama, nilai FPE pada tahap kedua
ini dihitung dengan rumus:

FPE(m,n) = [(T+m+n+1)/(T-m-n-1)] x (SSR/T) (11)

T adalah jumlah pengamatan, m adalah lag op-
timal variabel itu sendiri, n adalah jumlah lag variabel
lainnya, dan SSR adalah sum square of residual. Dalam
penelitian ini, n dimulai dari 1 sampai dengan 10 untuk
menentukan nilai FPE yang minimal.

DYt = c1 + ΣΣΣΣΣ α α α α αiDYt - i +  Σ  Σ  Σ  Σ  Σ  β β β β βjDXt - j + ECT1 t - 1 + utt (8)
n

i = 1

n

j = 1

DXt = c2 + ΣΣΣΣΣ λ λ λ λ λDYt - i +      ΣΣΣΣΣ  δ  δ  δ  δ  δjDYt - j + ECT2 t - 1 + u2t (9)
n

i = 1

n

j = 1
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HASIL DAN ANALISIS

Peraga 1 menunjukkan statistik deskriptif. Pada peraga
ini disajikan nilai rerata, median, maksimum, minimum,
standar deviasi, dan jumlah pengamatan. Sebagai
contoh, nilai rerata untuk variabel investasi adalah

Rp1.194 trilyun; utang adalah Rp1.312 milyar; serta arus
kas adalah Rp24 milyar. Ada sebanyak 48 pengamatan
yang menunjukkan perkalian antara jumlah tahun (12
tahun) dengan jumlah kuartal dalam setiap tahun (4
kuartal).

Peraga 1
Statistik Deskriptif

Uji Akar Unit

Uji akar unit bertujuan untuk mengetahui apakah data
penelitian stasioner pada aras (level). Uji akar unit
dilakukan terhadap setiap variabel penelitian. Ada dua
prosedur uji akar unit yang dilakukan dalam penelitian
ini, yaitu DF (Dickey-Fuller) dan ADF (Augmented
Dickey-Fuller). Berdasarkan DF, hipotesis nol adalah
a1 = 0 dan hipotesis alternatif adalah a1 ‘“ 0 dari hasil
estimasi Persamaan 1. Apabila hipotesis nol diterima,
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
stasioneritas; sedangkan apabila hipotesis nol ditolak,
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat stasioneritas.
Berdasarkan prosedur ADF, hipotesis nol adalah c2 = 0

dan hipotesis alternatif adalah c2 ‘“ 0 dari hasil estimasi
Persamaan 2. Apabila hipotesis nol diterima, maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat stasioneritas;
sedangkan apabila hipotesis nol ditolak, maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat stasioneritas. Setelah
Persamaan 1 dan Persamaan 2 diestimasi, ditemukan
nilai DF dan ADF untuk setiap variabel penelitian
seperti tampak pada Peraga 2. Berdasarkan Peraga 2
diketahui bahwa nilai DF dan ADF untuk ketiga variabel
penelitian tidak signifikan pada arasnya. Dengan tidak
ditolaknya hipotesis nol, maka dapat dikatakan bahwa
data variabel investasi, utang, dan arus kas tidak
stasioner pada aras.

Keterangan Investasi Utang Arus Kas 

 Mean 1,194,161,249,330 1,312,393,039,320 24,627,744,452 

 Median 1,153,754,004,400 1,195,758,214,290 23,394,679,377 

 Maximum 1,635,393,168,110 2,564,016,038,580 97,640,836,165 

 Minimum 1,034,902,136,380 506,380,016,338 -26,377,608,998 

 Std. Dev. 136,737,896,036 181,266,925,160 8,812,705,906 

 Observations 48 48 48 
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Uji Derajat Integrasi

Uji derajat integrasi dilakukan apabila berdasarkan hasil
uji akar unit ditemukan bahwa data tidak stasioner pada
arasnya. Seperti sudah diuraikan sebelumnya, hasil
pengujian akar unit menunjukkan bahwa data investasi,
utang, dan arus kas tidak stasioner pada arasnya. Maka
langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah uji
derajat integrasi terhadap diferensi data (bukan lagi
terhadap arasnya). Apabila data tidak stasioner pada
diferensi pertama, maka pengujian dilakukan terhadap
diferensi kedua dan seterusnya. Sama seperti uji akar
unit, uji derajat integrasi juga dapat menggunakan
prosedur DF dan ADF.

Apabila prosedur DF digunakan untuk diferensi
pertama, maka hipotesis nol adalah apabila e1 = 0 dan
hipotesis alternatif adalah e1 ‘“ 0 dari hasil estimasi
Persamaan 3. Apabila hipotesis nol dapat didukung,
maka dapat disimpulkan bahwa data tidak stasioner

pada diferensi pertama; sedangkan apabila hipotesis
nol tidak dapat didukung, maka dapat disimpulkan
bahwa data stasioner pada diferensi pertama. Dengan
menggunakan prosedur ADF untuk diferensi pertama,
maka hipotesis nol adalah apabila g2 = 0 dan hipotesis
alternatif adalah g2 ‘“ 0 dari estimasi Persamaan 4.
Apabila hipotesis nol dapat didukung, maka dapat
disimpulkan bahwa data tidak stasioner pada diferensi
pertama; sedangkan apabila hipotesis nol tidak dapat
didukung, maka dapat disimpulkan bahwa data
stasioner pada diferensi pertama. Hasil estimasi
Persamaan 3 dan Persamaan 4 tampak seperti pada
Peraga 3. Hasil pengujian derajat integrasi pada Peraga
3 menunjukkan bahwa data ketiga variabel stasioner
pada derajat pertama atau I(1). Karena data stasioner
pada derajat pertama, baik menggunakan DF maupun
menggunakan ADF, maka pengujian kausalitas akan
menggunakan data pada derajat pertama [I(1)].

Peraga 2
Uji Akar Unit

Variabel DF ADF 

Investasi -1.822806TS -2.199389 TS 
Utang -2.236175 TS -2.417962 TS 
Arus Kas -1.771659 TS -1.861553 TS 
TSTidak signifikan secara statistis (Nilai DF/ADF lebih kecil dari critical value) 

DF ti
k

1i
it10t DXB bBXaaDX ∑++=

=  

ADF ti
k

1i
it210t DXB dBXcTccDX ∑+++=

=  
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Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi ditujukan untuk mengetahui apakah re-
sidual regresi kointegrasi stasioner atau E = I(0).
Pengujian ini penting sebagai syarat agar pengujian
kausalitas dengan ECM dapat digunakan. Seperti
tampak pada Peraga 4, setelah persamaan kointegrasi
(Persamaan 5) variabel diestimasi, diperoleh nilai CRDW,

Peraga 3
Uji Derajat Integrasi

DF, dan ADF yang signifikan secara statistis pada al-
pha 5%. Berdasarkan Peraga 4 tersebut dapat
disimpulkan bahwa investasi dan arus kas, investasi
dan utang, serta utang dan arus kas saling
berkointegrasi. Menurut Miller dan Russek (1990),
apabila variabel saling berkointegrasi, maka akan
didapatkan paling tidak satu arah kausalitas.

Variabel DF ADF 

Investasi  -6.851524* -6.880325* 
Utang -6.227227* -6.226666* 
Arus Kas -5.096190* -5.144929* 

*Signifikan secara statistis pada alpha 1% (Nilai DF/ADF lebih besar dari critical value) 

DF ∑++=
=

k

1i
tiit10t D2XBfBDXeeD2X  

ADF ∑+++=
=

k

1i
tiit2T0t D2XBhBDXgg1gD2X  

Peraga 4
Uji Kointegarasi

Variabel CRDW DF ADF 

Investasi ↔ Arus 
Kas 

0.995780* 
0.596000* 

-3.762779* 
-2.811749* 

-2.688066* 
-2.681136* 

Investasi ↔ Utang 0.982620* 
0.761160* 

-3.366513* 
-2.221984* 

-2.526324* 
-3.006501* 

Utang ↔ Arus Kas   0.647823* 
0.762409* 

-3.062524* 
-2.827402* 

-2.262805* 
-2.199389* 

*Signifikan secara statistis pada alpha 5%. 

AD t1t BEpDE =  
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Uji Kausalitas

Sudah diuraikan di atas bahwa pengujian kausalitas
Granger sensitif terhadap panjangnya lag. Karena itu,
peneliti melakukan pengujian lag yang optimal
berdasarkan prosedur Hsiao (1981). Panjangnya lag

Peraga 5
Final Prediction Error

yang optimal, FPE(m), ditentukan berdasarkan nilai FPE
yang paling kecil. Penentuan lag optimal pada tahap
pertama tampak seperti pada Peraga 5. Dengan
melakukan trial and error terhadap lag 1 sampai
dengan lag 10, ditemukan bahwa variabel investasi,
utang, dan arus kas masing-masing optimal pada lag 1.

Pada tahap kedua, pengujian dilakukan dengan
mengestimasi Persamaan 8 dan Persamaan 9. Hasil
estimasi tampak seperti pada Peraga 6. Peraga tersebut
menunjukkan  bahwa pengaruh arus kas terhadap
investasi signifikan secara statistis pada alpha 1%
dengan nilai F sebesar 7,176625 dan adjusted R2 sebesar
29,17%. Besarnya pengaruh jangka pendek arus kas
terhadap investasi adalah 2,389648. Arus kas melakukan
penyesuaian terhadap ekuilibrium jangka panjang
secara negatif dengan tingkat penyesuaian sebesar

0,563321 yang ditunjukkan oleh koefisien ECT. Lebih
kecilnya nilai FPE(m,n), sebesar 1,40E+22, daripada nilai
FPE(m), sebesar 1,60E+22, mendukung kesimpulan ini.
Dalam peraga tersebut tampak bahwa tidak terdapat
pengaruh sebaliknya dari investasi terhadap arus kas.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat
kausalitas unidireksional positif dari arus kas terhadap
investasi. Temuan empiris ini tidak mendukung
hipotesis 1.

FPE(m) 
Lag 

Investasi Utang Arus Kas 

1 1,60E+22* 1,51E+23* 4,75E+20* 
2 1,86E+22 2,34E+23 7,38E+20 

3 2,04E+22 2,78E+23 9,59E+20 

4 2,16E+22 2,79E+23 1,08E+21 

5 2,47E+22 3,38E+23 1,19E+21 

6 2,53E+22 4,16E+23 1,26E+21 

7 2,73E+22 4,56E+23 1,31E+21 

8 3,01E+22 5,05E+23 1,42E+21 

9 3,24E+22 5,54E+23 1,63E+21 

10 3,40E+22 6,11E+23 1,77E+21 

 *Nilai FPE minimum 
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Peraga 6 juga menunjukkan hasil pengujian
kausalitas antara investasi dan utang. Dalam peraga
tersebut tampak bahwa utang berpengaruh terhadap
investasi dengan tingkat signifikansi 1%, nilai F sebesar
5,867114 dan adjusted R2 sebesar 19,41%. Besarnya
pengaruh jangka pendek utang terhadap investasi
adalah 0,104086. Utang melakukan penyesuaian
terhadap ekuilibrium jangka panjang secara negatif
dengan tingkat penyesuaian sebesar 0,274083 yang
ditunjukkan oleh koefisien ECT. Selain itu, nilai nilai
FPE(m,n), sebesar 1,54E+22, yang lebih kecil daripada
nilai FPE(m), sebesar 1,61E+22, mendukung kesimpulan
ini. Dalam peraga tersebut tampak bahwa tidak terdapat
pengaruh sebaliknya dari investasi terhadap utang.
Temuan empiris ini mendukung hipotesis 2 yang
menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas
unidireksional positif dari utang terhadap investasi.

Peraga 6
Uji Kausalitas

Variabel Variabel FPE(m) FPE(m,n) Koe. Var. Kausal Koe. ECT F Adj. 

Dependen Kausal (Lag Optimum) (Nilai t) (Prob) R2 

Investasi Arus Kas 1,60E+22 
(1) 

1,40E+22 
(1) 

2,389648 
(2,263615)* 

-0,563321 
(-2,838830)* 

7,176625 
(0,000537) 29,17% 

Arus Kas Investasi 4,75E+20 
(1) 

5,32E20 
(1) 

5,740005 
(0,001741) 

-0,111082 
(-0,690817) 

0,69089 
(0,562729) 2,13% 

Investasi Utang 1,61E+22 
(1) 

1,54E+22 
(2) 

0,104086 
(2,197700)* 

-0,274083 
(-2,604589)* 

5,867114 
(0,001932) 19,41% 

Utang Investasi 1,51E+23 
(1) 

1,69E+23 
(1) 

0,029155 
(1,122269) 

0,064905 
(0,406121) 

1,104046 
(0,358454) 4,22% 

Utang Arus Kas 1,51E+23 
(1) 

1,31E23 
(1) 

-1,093897 
(-2,477818)* 

-0,327614 
(-2,803859)* 

5,732163 
(0,002448) 25,72% 

Arus Kas Utang 4,75E+20 
(1) 

4,97E+20 
(1) 

0,004422 
(0,525450) 

-0,271150 
(-1,649392) 

1,631700 
(0,197240) 7,01% 

 *Signifikan secara statistis pada alpha 5% 
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Pada Peraga 6 tampak juga bahwa arus kas
berpengaruh secara negatif terhadap utang dengan
tingkat signifikansi 1%, nilai F sebesar 5,732163 dan
adjusted R2 sebesar 25,72%. Dalam jangka pendek, arus
kas berpengaruh secara negatif terhadap utang sebesar
1,093897. Sedangkan dalam jangka panjang, arus kas
melakukan penyesuaian terhadap ekuilibrium jangka
panjang secara negatif dengan tingkat penyesuaian
sebesar 0,327614. Adanya pengaruh negatif arus kas
terhadap utang menunjukkan bahwa utang merupakan
residual dari arus kas. Temuan ini konsisten dengan
hipotesis 3 yang menyatakan bahwa terhadap
hubungan kausalitas unidireksional negatif dari arus
kas terhadap utang. Secara umum, temuan empiris riset
ini mendukung perilaku pendanaan perusahaan seperti
yang diprediksi hipotesis PO. Hal ini tampak dari
pengaruh positif arus kas dan utang terhadap investasi
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dan terdukungnya secara empiris bahwa utang
merupakan residual daripada arus kas.

PENUTUP

Temuan empiris riset ini menunjukkan bahwa terdapat
hubungan kausal unidireksional positif dari arus kas
dan utang terhadap investasi serta hubungan kausal
unidireksional negatif dari arus kas terhadap utang.
Temuan empiris ini sejalan dengan prediksi hipotesis
PO. Berdasarkan hipotesis PO, perusahaan melakukan
hirarki pendanaan dengan mengutamakan pendanaan
internal daripada pendanaan eksternal. Apabila
pendanaan internal tidak memadai, maka perusahaan
mengutamakan pendanaan melalui utang daripada
ekuitas. Arus kas (sebagai proksi atas pendanaan in-
ternal) dan utang (sebagai proksi pendanaan eksternal)
sama-sama berpengaruh positif terhadap investasi.
Namun demikian, arus kas berpengaruh negatif
terhadap utang. Hal ini menunjukkan bahwa

perusahaan melakukan utang hanya apabila pendanaan
internal (arus kas) kurang memadai dalam melakukan
investasi.

Saran pertama yang diajukan oleh peneliti untuk
riset selanjutnya tentang topik yang sama adalah
memperpanjang periode penelitian. Karena
keterbatasan sumber, data penelitian ini hanya
diperoleh dari 12 tahun pelaporan keuangan.
Pendeknya periode penelitian ini mungkin dapat
mengganggu hasil temuan empiris. Karena itu peneliti
menyarankan agar penelitian selanjutnya
menggunakan periode data yang jauh lebih panjang.
Saran kedua yang dapat dilakukan untuk memperbaiki
hasil penelitian ini adalah dengan melihat apakah
industri dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
perilaku pendanaan. Penelitian ini tidak mengkaji
kemungkinan pengaruh industri (hanya menggunakan
data perusahaan manufaktur) dan tidak
mengelompokkan perusahaan berdasarkan ukurannya.
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ABSTRACT

This study examines whether the intensity of income
smoothing differs between Japanese and U.S. firms.
Previous literature has documented differences in Japa-
nese and U.S. accounting standards and practices. Japa-
nese accounting standards allow for firms to have re-
serve accounts which could be one way to smooth
income. Also, Mande et al. (2000) show that Japanese
firms could also adjust their R&D to smooth income.
Thus, the objective of this study is to show that Japa-
nese firms engage in income smoothing practices more
than the U.S. firms.

This study uses 552 U.S. firms and 442 Japa-
nese firms from Compustat Global Vantage Database.
Income smoothing is identified using an Eckel index.
The proportion of firms identified as smoothers and
the income smoothing index are compared using t-test.

The result from comparing the income smooth-
ing index and proportion of firms identified as
smoothers show that the intensity of Japanese firms
practicing income-smoothing is greater than that of
U.S. firms. This result may have an implication that
Japanese firms smooth their income to increase their
price.

Key words: income smoothing, Japanese firms, U.S.
firms, Eckel index, Global Vantage Database

INTRODUCTION

Accounting standards allow companies to choose
methods that facilitate income smoothing practices by
managers. Income smoothing is an intentional damp-
ening of fluctuations around some level of earnings
that is considered to be normal for a firm (Goodwin,
1977). Income smoothing enables companies to stabi-
lize earnings and thereby increase earnings predict-
ability.  Investors are more likely to price higher the
stocks of companies that have earnings stability and
predictability.

Luttman and Silhan (1995) find that a stable in-
come pattern is consistently related to earnings pre-
dictability. Subramanyam (1996) also finds that income
smoothing improves the persistence and predictabil-
ity of reported earnings.  In addition, Wang and Will-
iams (1994) document that smoothed income numbers
are viewed favorably by the markets because firms with
smoother income are perceived as being less risky.
These findings suggest that income smoothing can be
beneficial to both existing stockholders and prospec-
tive investors.

The extent of firms in one country conducts
income smoothing can vary depending on the flexibil-
ity of the accounting standard in that country.  In the
U.S., income smoothing has been examined widely.
However, the intensity of practicing income smooth-
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ing is predicted not very intense because the market
has a better knowledge of smoothing that is artificial or
natural. The artificial income smoothing may not result
in a positive reaction since market players may know
managers’ intention to smooth in relation to the com-
pensation.

A Study about Japan with regards to income
smoothing is very attractive because in Japan, the ac-
counting standards provide a framework which is very
different with the U.S. For example, Japanese firms are
allowed to create and maintain reserve accounts which
they can use to smooth income inter-periods.  From
the agency perspective, managers have the best knowl-
edge about firms’ future prospect.  Therefore, manag-
ers may be able to distribute the income over a range of
periods.

In this study, specifically, the intensity of con-
ducting income smoothing is examined through the
use of Eckel model. Even though Nagy and Neal (2001)
have provided evidence that Japanese firms conduct
myopic behavior more than the U.S., Nagy and Neal
(2001) use discretionary accruals to identify the income
smoothing.  This study uses Eckel index to identify the
smoothing behavior, thus, give a more direct evidence
of practicing income smoothing compared to the use
of discretionary accruals which may reflect other than
income smoothing.

INCOME SMOOTHING AND INVESTORS’ PER-
CEPTION

Income smoothing practices create a stable income
pattern which minimizes uncertainty in the perception
of investors (Goodwin, 1977). Stable income pattern
and reduced earnings variability is consistently related
to earnings predictability (Luttman and Silhan, 1995).
Further, earnings predictability can affect investment
decisions and stock prices.

Trueman and Titman (1988) attempt to explain
why smoothing may be observed and how it can result
in an increased stock price.  If a manager can choose
which of two periods to recognize certain income, the
manager may prefer the choice that will be expected to
result in a smoother income stream.  By smoothing
income the manager may be able to reduce the estimate
of various claimants of the firm about the volatility of

its underlying earnings process.  This, in turn, will lower
the assessment of the probability of bankruptcy.

Wang and Williams (1994) examine the relation-
ship between accounting income smoothing and stock-
holder wealth.  Wang and Williams argue that, con-
trary to common belief, income smoothing actually
enhances the informational value of earnings.  Com-
mon belief is that accounting income smoothing is
viewed as cheating, misleading, and immoral on the
part of the firm’s management.  The process of income
smoothing incorporates manager’s private knowledge
regarding the firm’s future prospects.  The extent to
which a manager can smooth the firm’s reported in-
come reflects the accuracy of the manager’s knowl-
edge of firm’s future performance.  This revelation of
management private knowledge is valuable to inves-
tors.  The results of this study indicate that smoothed
income numbers are viewed favorably by the markets
and firms with smoother income series are perceived
as being less risky.

Huberts and Fuller (1995) investigate predict-
ability bias in an asset-pricing framework.  Firms, whose
earnings are not predictable in the past, have exces-
sively optimistic current forecast of earnings.  The least
predictable firms have much larger positive forecast
errors relative to the most predictable firms.  Conse-
quently, abnormal returns are consistent with the cur-
rent forecast errors.  Stock of the least predictable firms
substantially underperforms stocks of the most pre-
dictable firms.  This predictability bias will make inves-
tors favor firms whose earnings are predictable.  As a
result, firms tend to smooth their income stream to in-
crease the value of their equity shares. Subramanyam
(1996) provides evidence that pervasive income
smoothing improves the persistence and predictabil-
ity of reported earnings.

Michelson, Jordan-Wagner, and Wootton (1995)
investigate the relationship between income smooth-
ing practices and stock returns.  Using a sample of 358
firms in the S&P 500 index, the study employs models
of income smoothing utilizing the coefficients of varia-
tion of four smoothing variables with respects to the
coefficients of variation of sales.  The results show
that smoothing firms have lower betas and higher eq-
uity market value compared to firms that do not smooth
income.  Firms know that investors hate surprises (Hec-
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tor, 1989), therefore, smoothing income is one alterna-
tive to reduce the surprise effect.

Bitner and Dolan (1996) examine the theoretical
basis for the relationship between smoothed income
and equity market valuation.  The model yields two
hypotheses: (1) equity markets should pay a premium
for smooth streams of income; and (2) market valua-
tion distinguishes earnings streams that are naturally
smooth versus those that are managed [See Eckel (1981)
for more discussion on the types of income smoothing
(intentionally or naturally)]. The empirical results sup-
port both hypotheses.

Sheikholeslami (1994) examines the income
smoothing practices of Japanese firms listed on for-
eign stock exchange with locally listed Japanese firms.
This study hypothesizes that Japanese firms’ income-
smoothing practices are altered when firms listed their
stocks on foreign stock exchange with more stringent
accounting requirements than their local exchanges.
The sample of foreign listed Japanese firms consist of
ten Japanese firms listed in New York, two in London,
and twelve in Amsterdam for a total of twenty-four
firms.  A control group of locally listed twenty-four
firms is used as a comparison.  Unfortunately, the re-
sults do not support the hypothesis.  The results may
be driven by the small number of firms, especially from
the New York Stock Exchange (10 firms), in the sample.
In addition, most of the shares of Japanese firms listed
in New York Stock Exchange are in the form of Ameri-
can Depository Receipts (ADRs), which do not require
compliance with SEC’s regulations.

In summary, managers know that investors pre-
fer smoothed income numbers for several reasons: (1)
smoothed income numbers reduce the estimate of vari-
ous claimants of the firm about the volatility of its un-
derlying earnings process and thereby reduce the as-
sessment of the probability of bankruptcy); (2) income
smoothing reflects the accuracy of the manager’s
knowledge of the firm’s future performance; (3) inves-
tors hate shocks because shocks in earnings forecasts
increased investors’ risk.  The empirical evidence sup-
ports the argument that income smoothing has a posi-
tive impact on stock returns.

HOW INCOME SMOOTHING ARE DONE?

Studies on income smoothing also identify the ways
firm smoothes income. Copeland and Licastro (1968),
Moses (1987), Suh (1990), Beattie et al (1994), Godfrey
and Jones (1999), and Mande et al (2000) are all examin-
ing the possibility firms smooth earnings using differ-
ent ways.

Copeland and Licastro (1968) re-examine the
income smoothing which is known as Gordon’s hy-
pothesis. Gordon hypothesis is tested by considering
whether an accounting measurement rule is selected
which tends to adjust the firms’ percentage change in
earnings per share to the average percentage change
in the industry or smooth earnings per share toward a
normal value or smooth the firm’s rate of return on
common shareholders’ equity.  Specifically, Copeland
and Licastro find that firms do not attempt to smooth
income by using the dividend income technique. How-
ever, as they admit that several considerations may
bias their results.

Moses (1987) examines the association between
income smoothing and factors hypothesized to moti-
vate it. Moses hypothesizes that various firm specific
factors provide incentives for management to use ac-
counting choices to smooth earnings. The results show
significant association between smoothing behavior
and some factors behind it through discretionary ac-
cruals.

Suh (1990) analytically examines income
smoothing behavior. Suh shows that accounting in-
come smoothing could arise as rational equilibrium
behavior.  Accounting method choice is one way to
achieve interperiod signal contingent consumption
smoothing by smoothing accounting income. One such
accounting choice which arises from the structure of
the problem is the choice of the depreciation.

Beattie et al (1994) examine the use of extraordi-
nary items to smooth income in the U.K. setting. The
existing literature on extraordinary items has examined
the use of alternative classifications for such items in
the smoothing of accounting income numbers.  Beattie
et al. use an incentives model grounded in contracting
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costs to explain managerial classificatory choices in
terms of their effect on single period income smooth-
ing. Beattie et al. find significant positive associations
with earnings variability, dividend payout, managerial
share options, and the diffuseness of share owner-
ship. The results also show that incentives to smooth
are positively related to the magnitude of the effect of
classificatory choices.

Godfrey and Jones (1999) examine whether po-
litical cost influences on income smoothing via extraor-
dinary item classification in the Australian setting.
Specifically, Godfrey and Jones examine whether op-
portunities for politically driven wealth transfer are
associated with income smoothing via Australian man-
agers’ classification of recurring gains and losses as
extraordinary or operating items. They find that man-
agers potentially use classificatory smoothing to re-
duce political costs. This findings assists in under-
standing how accounting classificatory can affect
wealth distributions.

Mande et al (2000) examine whether Japanese
firms in several industries adjust R&D based on short-
term performance. In the 1990s recession period, Japa-
nese firms decreased their spending on R&D. The re-
sults show that Japanese firms adjust their R&D bud-
gets to smooth profits.

Albornoz and Alcarria (2003) examine income
smoothing in Spain. Discretionary accruals are used
as a measure of managers’ accounting discretion. The
results strongly support the income smoothing hypoth-
esis which predicts aggressive (conservative) account-
ing policies when a firm’s current pre-managed perfor-
mance undershoots (exceeds) target earnings. They
also provide some evidence supporting the anticipa-
tory income smoothing hypothesis, whereby current
period smoothing behavior is partly conditioned on
expected future performance.

Nagy and Neal (2001) examine whether differ-
ences in the corporate environments of Japanese and
U.S. firms are associated with differences in the extent
to which Japanese and U.S.  managers engage in firm
myopic behavior. Nagy and Neal examine the manage-
ment myopia issue by comparing the level of income
smoothing that occurs between Japanese and U.S.
firms. The income smoothing practices are identified
through using discretionary accruals. The results sug-
gest that while both Japanese and U.S. managers en-

gage in some amount of myopic behavior, Japanese
managers do so at a significantly higher level.

HYPOTHESIS DEVELOPMENT

Wang and Williams (1994) show that the market per-
ceived smoothed income numbers as being less risky.
Moreover, as Foster (1986) argues, lower earnings vari-
ability may signal high management quality.  In addi-
tion, as Trueman and Titman (1988) and Hector (1989)
point out, investors are willing to pay a higher price for
firms that smoothed income because the risk of finan-
cial distress is lower.

Given that Japanese accounting standards dif-
fer from the U.S. and allow the use of, for example,
reserve accounts, evidence of Japanese firms could
adjust their R&D (Mande et al. 2000), and evidence of
Japanese use of discretionary accruals in a myopic
behavior, it is predicted that Japanese firms’ income
may show that they practice income smoothing more
intensively compared to their counterparts in the U.S.
This leads to the hypothesis as follows.
H1 : The intensity of practicing income smoothing

for Japanese firms is greater than that of U.S.
firms.

Now define ψ k k iki
n SI= − ∑1

 as the average

smoothing intensity for country k = 1 2, .  The null
hypothesis and its alternative can be stated as fol-
lows.

   H0  : 21 ψψ ≤     and     H1 : 21 ψψ >
where k = 1 2,  denote Japan and the U.S. respec-
tively.

To test this hypothesis, the intensity of each
firm’s income smoothing practice is measured.  It is
expected that Japanese firms, on average, practice in-
come smoothing more intensely than U.S. firms.

Income Smoothing Index

The ratio of the coefficient of variation of sales to the
coefficient of variation of earnings has been used as a
proxy for income smoothing [see Imhoff (1977), Eckel
(1981), Albrecht and Richardson (1990), and Ashari
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(1994)].  Since sales are less subject to manipulation,
the lower degree of coefficient of variation of earnings
compared to coefficient of variation of sales indicates
income smoothing.

The coefficients of variation (CV) of sales and
earnings are calculated as follows.

Data Collection and Sampling Procedures

This study examines the income smoothing behavior
of Japanese and U.S. firms over the period 1991-1995.
The 1996 Compustat Global Vantage Database is used
to obtain of the financial information required.

Two criteria are used to select the sample of
firms in each country.  First, the firms must be in SIC
codes 2000-3900 (manufacturing group).  Second, data
on these firms are available in the Global Vantage Data-
base. Based on the criteria, this study uses 442 Japa-
nese firms and 552 U.S. firms over the period of 1991-
1995.

RESULTS

Two approaches of measuring the intensity of practic-
ing income-smoothing are used.  The first approach is
the income smoothing index (the ratio of coefficient of
variation of sales to the ratio of coefficient of variation
of earnings).  A higher average income-smoothing in-
dex in one country relative to the other indicates a
greater propensity for that country to employ income-
smoothing.  The second approach is the proportion of
firms identified as smoothers in each country.  A firm is
classified as an income smoother if its income-smooth-
ing index is greater than one.  A higher proportion of
firms identified as smoothers in one country relative to
the other reflects a greater propensity for that country
to employ income-smoothing.

Three measures of earnings are used to com-
pute the coefficient of variation of earnings.  The first
earnings measure is earnings before interest and taxes.
This measure represents pretax income plus interest
expense.  The second measure is income before ex-
traordinary items.  This measure represents after-tax
income but before extra-ordinary items.  The third mea-
sure is earnings per share.  This measure represents
primary earnings per common share as reported by the
company based on income before extraordinary items.
The earnings figure used in this measure is adjusted
for dividends on preferred stocks.

CV
X

i
earnings i

earnings

i

earnings=
σ

CV
X

i
sales i

sales

i
sales=

σ

where:  σ i
sales  and  σ i

earnings  are the standard devia-

tions of sales and earnings series for firm i ; X i
sales and

X i

earnings
are the means of sales and the absolute

value of the means of earnings series for firm i;  CVi
sales

and  CVi
earnings  are the coefficients of variation of sales

and earnings for firm i.
The income-smoothing index is calculated as

follows.

and

IS CV
CVi

i
sales

i
earnings=

where: CVi
sales and CVi

earnings are the coefficients of varia-
tion of sales and earnings for firm i;  ISi  is the income
smoothing index for firm i.  A smoothing index greater
than one indicates the income smoothing since the
coefficient of variation of sales is greater than coeffi-
cient of variation of earnings.
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Table 1 shows the correlation among the three
earnings measure. For Japanese firms (panel A), in-
come smoothing based on earnings before interest and
taxes are highly correlated with income smoothing
based on earnings before extraordinary item (93% cor-
relation with p-value of .00) and income smoothing
based on earnings per share (87% correlation with p-
value of .00). The income smoothing based on earn-
ings before extraordinary item are highly correlated with
income smoothing based on earnings per share (95%
correlation with p-value of .00).

For U.S. firms (panel B), income smoothing
based on earnings before interest and taxes are corre-
lated with income smoothing based on earnings be-
fore extraordinary item (79% correlation with p-value
of .00) and income smoothing based on earnings per

share (75% correlation with p-value of .00). The in-
come smoothing based on earnings before extraordi-
nary item are highly correlated with income smoothing
based on earnings per share (96% correlation with p-
value of .00).

Even though the U.S. firms’ income smoothing
correlations are not as highly as the Japanese firms’
income smoothing, the correlation among the three
earnings measures are still high. This result may give
an indication that Japanese firms do not use extraordi-
nary items to smooth income since the correlation be-
tween income smoothing based on earnings before ex-
traordinary items and income smoothing based on earn-
ings per share are very high (95% correlation). The
same case can be concluded from the U.S. firms.
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Table 1
Pearson Correlations among Income Smoothing Measurements

Notes:
IS-EBIT : Income smoothing based on earnings before interests and taxes
IS-IB      : Income smoothing based on income before extra-ordinary items
IS-EPS   : Income smoothing based on earnings per share



67

Jam STIE YKPN -Indra Wijaya Kusuma Do Japanese Firms ......

Table 2 shows the income-smoothing index for
Japanese and U.S. firms.  Based on the three measures
of earnings, the results show that the mean and me-
dian income smoothing index for Japanese firms are
significantly higher than those for U.S. firms.  The sig-
nificance of the differences in the mean is tested using

a t-test and the significance of the differences in the
median is tested using non-parametric tests (Kruskal-
Wallis and median tests).  The differences in the mean
and median are significant at .0001 levels.  The Japa-
nese firms practice income smoothing more intensely
than U.S. firms.

Table 2
Income Smoothing Index: Japanese vs. U.S. Firms

Notes: * significant at .0001
a differences in the mean is tested using a t-test, differences in the median is tested using

nonparametric tests such as Kruskal-Wallis and median tests
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Table 3 shows the proportion of firms identified
as smoothers for Japanese and U.S. firms. Based on
the three measures of earnings, the results show that
the proportion of firms identified as smoothers are sig-
nificantly higher for Japanese firms across all three
earnings measures. The significance of the differences
in the proportion is tested using a chi-square test.
Those tests show that the differences in the propor-
tion are significant at .0001 levels.

In summary, this section provides evidence that
the income-smoothing practice intensity is greater than
for Japanese firms than for U.S. firms.  The two ap-
proaches yield similar results using the three separate
earnings measures as well as an overall earnings mea-
sure.  These results reject the null hypothesis and con-
firm that the income smoothing intensity is greater in
Japan than in the U.S.

Table 3
Proportion of Firms Identified as Smoothers:

Japanese vs. U.S. Firms

Notes: * significant at .0001
a differences in the proportion is tested using a chi-square test..
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SUMMARY AND IMPLICATIONS

This study examines the cross country comparison of
intensity of conducting income smoothing practices.
Accounting standards vary from one to other coun-
tries. Some accounting standards are flexible enough
to allow firms in that country to adjust their account-
ing numbers using the flexibility of accounting stan-
dards allowed.

Managers have a high motivation to smooth
income since smoothed income are perceived favor-
able and less risky, therefore investors react positively
to the smoothed earnings. Trueman and Titman (1988),
Hector (1989), Wang and Williams (1994), Huberts and
Fuller (1995), Subramanyam (1996), Michelson, Jordan-
Wagner, and Wootton (1995),  Bitner and Dolan (1996)
provide the evidence of market in favor of smoothed
income.

Japan is one developed country that has unique
accounting standards which are different from the U.S.
Since accounting standard could facilitate firms to prac-
tice income smoothing, it is interesting to examine
whether the intensity of Japanese firms’ income
smoothing practices are higher than its counterpart
(the U.S.).

The objective of this study is to show that Japa-
nese firms engage in income smoothing practices.  The
hypothesis states that “the intensity of practicing in-
come-smoothing for Japanese firms is greater to that
of U.S. firms.”  The results from comparing the income
smoothing index and proportion of firms identified as

smoothers show that the intensity of income-smooth-
ing practice is greater for Japanese firms than that for
U.S. firms.

The potential reason to explain the results for
U.S. firms is the rationality and matureness of the in-
vestors. If U.S. firms practice income smoothing, in-
vestors are aware of it and take it into account. On the
other hand, Japanese firms have a different consolida-
tion structure (keiretsu), therefore, the investors do
not literally look at the accounting numbers since they
follow the firms activities almost daily. As a result, the
managers have motivation and opportunity to practice
income smoothing for the purpose of their compensa-
tion, if not for the benefit of the firms.

This result may have an implication that Japa-
nese firms smooth their income to increase their stock
price. It is evidenced from Japanese firms’ price-earn-
ings ratios which are the highest in the world in the
1990s.

LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH

The coefficient of variations of the income smoothing
method used in this study only employs five years of
earnings data.  Since longer earnings time series are
not available, other methods to measure income
smoothing are not workable.  Future research can ex-
amine other income smoothing methods such as the R2

method and the expectancy models of income. Ronen
and Sadan (1981) provide detailed explanations on the
expectancy models of income.
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ABSTRACT

Small businesses in Indonesia have already proved
that
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PENDAHULUAN

Manajemen perusahaan menggunakan laporan
tahunan sebagai media untuk mengungkapkan
informasi keuangan dan non-keuangan kepada
berbagai pihak (stakeholders) yang membutuhkan
informasi tersebut untuk pengambilan keputusan.
Dalam bisnis yang makin kompetitif, informasi yang
termuat dalam laporan tahunan adalah sangat penting
dalam mengefisienkan pengalokasian dana investasi
untuk pemakaian yang paling produktif (Susanto, 1992).
Informasi yang diungkap dalam laporan tahunan dapat
dikelompokkan ke dalam pengungkapan wajib (man-
datory disclosure) dan pengungkapan sukarela (vol-
untary disclosure). Pengungkapan wajib merupakan
pengungkapan informasi yang diwajibkan dalam suatu
laporan tahunan dan diatur oleh suatu peraturan pasar
modal yang berlaku. Sedangkan pengungkapan
sukarela merupakan pengungkapan informasi melebihi
yang diwajibkan karena dipandang relevan dengan
kebutuhan pemakai laporan keuangan (Meek, at. al.,
1995).

Foster (dalam Meek at. al., 1995) menjelaskan
bahwa manajemen memiliki insentif untuk menyediakan
pengungkapan sukarela. Perusahaan yang

mendaftarkan sahamnya di suatu pasar modal
menghadapi persaingan dengan perusahaan lain dalam
hal jenis sekuritas, termin dan return yang ditawarkan.
Para investor, di lain pihak, juga menghadapi
ketidakpastian tertentu mengenai kualitas dan
keamanan surat berharga yang ditawarkan oleh
perusahaan. Investor membutuhkan informasi untuk
menaksir ketidakpastian aliran kas di masa yang akan
datang untuk dapat digunakan dalam menilai saham
perusahan. Pengungkapan sukarela diharapkan dapat
memenuhi semua kebutuhan di atas.

Pengungkapan sukarela juga akan dibatasi oleh
beban atau cost yang terlibat. Cost tersebut mencakup
cost langsung (direct cost) seperti cost pengumpulan
dan pengolahan data, penerbitan dan pengauditan,
maupun cost tak langsung (indirect cost) seperti risiko
tertentu akibat pemberian informasi yang dapat
dimanfaatkan oleh pesaing maupun calon pesaing (Gray
at. al., 1990).  Menurut Jensen dan Meckling (dalam
Gray at. al., 1990) penyajian pengungkapan sukarela
masih menjadi isu kontrovesial, khususnya mengenai
motivasi atau alasan penyampaian pengungkapan dan
pengembangan butir informasi pengungkapan sukarela.
Keputusan untuk pengungkapan sukarela dipengaruhi
oleh kombinasi berbagai faktor. Pengungkapan sukarela
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hanya akan dilakukan, jika persepsi terhadap manfaat
melebihi (outweigh) cost pengungkapan itu sendiri.
Dalam konteks teori contracting atau teori keagenan,
pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh pengharapan
akan pengaruh positif dari pengungkapan tersebut
terhadap harga saham dalam artian lebih tinggi return
atau pengurangan risiko.

The Special Committee on Financial Report-
ing of The American Institute of Certified Public Ac-
countant (1994) menyatakan bahwa keuntungan utama
dari adanya pengungkapan yang lebih luas adalah
semakin rendahnya cost of equity capital. Keuntungan
tersebut diperoleh karena pengungkapan oleh
perusahaan akan membantu investor dan kreditur dalam
mempertimbangkan risiko investasi. Dapat
dikemukakan dua landasan teori yang mendukung
hubungan negatif antara tingkat pengungkapan
dengan cost of equity capital. Pertama, lebih luas
pengungkapan akan meningkatkan likuiditas pasar
saham oleh karenanya menurunkan cost of equity capi-
tal dan juga melalui penurunan cost transaksi akan
meningkatkan permintaan terhadap sekuritas
perusahaan. Pandangan kedua mengemukakan lebih
luas pengungkapan akan menurunkan estimasi risiko
akibat dari penilaian investor terhadap parameter
kembalian aktiva (Botosan, 1997). Dengan demikian
trade off antara cost dan manfaat pemberian
pengungkapan sukarela perlu dipertimbangkan oleh
pihak manajemen. Trade off antara cost dan manfaat
pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh kombinasi
berbagai faktor utama (major determinant) yang
berpengaruh pula pada perbedaan luas pengungkapan
dalam laporan tahunan antara satu perusahaan dengan
perusahaan lainnya (Gunawan, 2002).

Menurut Schadewitz dan Blevins (1998),
penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
luas pengungkapan sukarela baik dalam laporan interim
maupun laporan tahunan, telah dilakukan oleh para
peneliti terdahulu pada sejumlah pasar modal di
berbagai negara. Studi tentang pengungkapan
perusahaan dapat diklasifikasikan menurut
penggunaan data pasar modal dalam rancangan
penelitian, yaitu: penelitian berhubungan langsung
(direct relationship studies), dan penelitian tak
berhubungan langsung (indirect relationship studies).
Orientasi penelitian berhubungan langsung adalah
merefleksikan variasi pengungkapan terhadap harga

saham. Sedangkan penelitian tak berhubungan
langsung menitik-beratkan kepada faktor-faktor yang
mempengaruhi variasi luas pengungkapan perusahaan
yang diamati.

Penelitian ini menguji faktor-faktor utama yang
mempengaruhi luas pengungkapan perusahaan dalam
laporan tahunan oleh perusahaan-perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dalam berbagai
penelitian terdahulu, seperti Cook (1989, 1992, 1993)
dan Meek at. al. (1995), luas pengungkapan sukarela
sebagian besar diukur dengan cara tanpa pembobotan,
yaitu hanya mengamati banyaknya item informasi
pengungkapan sukarela. Artinya semakin banyak item
informasi pengungkapan berarti semakin luas
pengungkapan sukarela tersebut. Gunawan (2000)
meneliti luas pengungkapan sukarela dengan faktor-
faktor yang menentukan tingkat pengungkapan, yaitu
antara: lain tingkat likuiditas, solvabilitas, size
perusahaan dan jenis industri yang dikelompokkan
kedalam perusahaan manufaktur dan non-manufaktur.
Hasilnya signifikan untuk size dan tingkat solvabilitas,
sedangkan likuiditas dan jenis perusahaan
menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Peneliti
berikutnya, Gunawan (2002) menguji pengaruh
kelompok industri, basis dan tingkat return terhadap
kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan
tahunan. Dalam penelitian tersebut perusahaan
dikelompokkan ke dalam Sektor Riil dan Sektor Jasa.
Dalam penelitian ini variabel kelompok industri akan
diuji kembali, tetapi dikelompokkan ke dalam
perusahaan high-profile industries dan low-profile
industries. Perusahaan high-profile industries
dipercaya membutuhkan image yang lebih baik dari
masyarakat untuk meningkatkan volume penjualannya,
maka diasumsikan bahwa perusahaan high-profile in-
dustries akan memberikan pengungkapan sukarela
yang lebih luas daripada perusahaan low-profile in-
dustries.

TINJAUAN PUSTAKA

Luas Pengungkapan dan Pengukurannya

Berdasarkan kajian literatur ada beberapa konsep
mengenai karakteristik luas pengungkapan:  memadai
atau adequacy (Buzby ,1975), informatif dan ketepatan
waktu atau informativeness and timeliness (Alford et.
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al., 1993), dan kelengkapan dan penuh atau compre-
hensiveness and fullness (Wallace, 1994). Indikator luas
pengungkapan sukarela adalah berupa indeks
pengungkapan sukarela, yang merupakan rasio antara
jumlah item informasi yang dipenuhi dengan jumlah
item informasi yang mungkin dapat dipenuhi. Makin
besar indeks pengungkapan sukarela berarti semakin
luas pengungkapan dalam laporan tahunan.

Pengukuran luas pengungkapan dalam
penelitian-penelitian terdahulu dilakukan dengan dua
cara yaitu dengan pembobotan dan tanpa pembobotan.
Luas pengungkapan dengan cara tanpa pembobotan
didasarkan pada jumlah item yang diungkap dalam
laporan tahunan. Artinya semakin banyak item yang
diungkap semakin luas pengungkapan dalam laporan
tahunan. Pengukuran luas pengungkapan tanpa
pembobotan telah dilakukan oleh beberapa peneliti
misalnya, Cooke (1989, 1992, 1993), Meek at. al. (1995),
dan Suripto (2000). Cara lain untuk mengukur luas
pengungkapan adalah dengan memberikan bobot
kepada item-item pengungkapan terpilih yang terdapat
dalam daftar item pengungkapan sukarela. Pemberian
bobot bagi setiap item didasarkan pada hasil wawancara
atau kuesioner yang ditujukan kepada berbagai pihak
yang berkepentingan dengan laporan tahunan.
Pengukuruan luas pengungkapan dengan cara
pembobotan telah dilakukan beberapa peneliti
sebelumnya, Singhvi dan Desai (1971), Buzby (1975),
Chow dan Wong Boren (1987), Susanto (1992), Botosan
(1997), Schadewitz dan Blevins (1998), Gunawan (2000),
Gunawan (2002), dan Mani (2004).

Singhvi dan Desai (1971) mengevaluasi kualitas
pengungkapan informasi dalam laporan tahunan
dengan menggunakan indeks pengungkapan 34 item
informasi pilihan. Wawancara dengan beberapa ahli
dibidangnya dilakukan untuk membahas ketepatan dari
item–item yang dipilih dalam indeks pengungkapan.
Indeks pengungkapan digunakan sebagai suatu ap-
proximate model pengungkapan perusahaan. Dengan
menggunakan indeks tersebut, kualitas pengungkapan
sukarela dalam laporan tahunan dikuantifikasi.

Buzby (1975) melakukan penelitian untuk
menguji pengaruh dari dua karakteristik perusahaan
yaitu size dan status pendaftaran terhadap luas
pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengukuran
luas pengungkapan dilakukan dengan membagikan
kuesioner yang memuat 39 item informasi keuangan

kepada para analis keuangan. Daftar item beserta
bobotnya digunakan untuk mengukur luas
pengungkapan sukarela dari sebanyak 88 sampel
perusahaan kecil dan menengah.

Chow dan Wong Boren (1987) meneliti praktik
pengungkapan sukarela dari 52 perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Mexican Stock Exchange pada tahun
1982, dan menghubungkan luas pengungkapan dalam
laporan tahunan dengan variabel size perusahaan, rasio
leverage, dan proporsi aktiva. Pengukuran luas
pengungkapan dilakukan dengan membagikan
kuesioner yang memuat 24 item informasi keuangan
kepada loan officers dari16 Bank di Meksiko. Daftar
item beserta bobotnya digunakan untuk mengukur luas
pengungkapan sukarela perusahaan.

Gunawan (2002) telah menguji pengaruh
kelompok industri, basis dan tingkat return terhadap
kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan
tahunan. Ia mengelompokkan perusahaan kedalam
Sektor Riil dan Sektor Jasa. Pengukuran luas
pengungkapan dilakukan dengan membagikan
kuesioner yang memuat 28 item pengungkapan sukarela
kepada pihak penilai yang terdiri atas Kepala Biro
Penilaian Keuangan Perusahaan (BAPEPAM). Daftar
item beserta bobotnya digunakan untuk mengukur luas
pengungkapan sukarela pada 87 sampel perusahaan
yang terdaftar di BEJ tahun  2000.

Penelitian ini terbatas pada luas pengungkapan
sukarela yang terdapat dalam laporan tahunan. Alasan
pembatasan tersebut adalah bahwa laporan tahunan
merupakan suatu proksi yang baik untuk tingkat
pengungkapan sukarela yang disediakan suatu
perusahaan. Hal ini disebabkan tingkat pengungkapan
sukarela dalam laporan tahunan secara positif
berhubungan dengan banyaknya jumlah
pengungkapan yang diberikan melalui media lainnya
(Lang dan Lundholm, 1993). Laporan tahunan adalah
fokus dari indeks pengungkapan karena laporan
tahunan secara umum dipertimbangkan sebagai satu-
satunya sumber informasi paling penting.  Knutson
(dalam Botosan, 1997) menyatakan bahwa laporan
tahunan kepada pemegang saham menduduki urutan
teratas bagi para analis sebagai sumber informasi
analisis mereka. Laporan tahunan merupakan dokumen
pelaporan yang paling utama dan setiap laporan
keuangan lain bersifat melengkapinya.



74

Jam STIE YKPN - Kasmadi dan Djoko Susanto Analisis Faktor-faktor ......

Sedangkan dalam penelitian Susanto (1992)
ditemukan bahwa kebanyakan responden
(interviewees) menyatakan bahwa laporan tahunan
merupakan sumber informasi utama bagi investor dalam
pengambilan keputusan untuk berinvestasi atau tidak
berinvestasi pada sekuritas perusahaan. Disamping itu,
laporan tahunan sudah meliputi pengungkapan
berbagai informasi penting baik keuangan maupun non-
keuangan dari suatu perusahaan. Dari tinjauan
terhadap beberapa literatur menunjukkan bahwa para
peneliti memfokuskan pada item-item pengungkapan
sebagai ukuran dari luas pengungkapan sukarela dalam
laporan tahunan.

Luas Pengungkapan dan Karakteristik Perusahaan

Singhvi dan Desai (1971) meneliti variabel-variabel yang
menentukan kualitas pengungkapan dengan
memodifikasi indeks pengungkapan dan sistem
penentuan skor yang dikembangkan oleh Cerf (1961).
Singhvi dan Desai menambahkan tiga karakteristik baru
dalam penelitian mereka dan menunjukkan bahwa size
perusahaan, jumlah pemegang saham, profitabilitas,
margin laba, size, dan kantor akuntan publik,
berhubungan signifikan dengan kualitas
pengungkapan.

Buzby (1975) melakukan penelitian untuk
menguji pengaruh dua karakteristik perusahaan, size
dan status pendaftaran, terhadap luas pengungkapan
dalam laporan keuangan.  Hasilnya menunjukkan bahwa
luas pengungkapan berhubungan positif dengan size
perusahaan tetapi tidak ditentukan oleh status
pendaftaran. Chow dan Wong Boren (1987) meneliti
praktik pengungkapan sukarela perusahaan Meksiko
dan menghubungkan luas pengungkapan tersebut
dengan variabel size perusahaan, rasio leverage, dan
proporsi aktiva. Hasil pengujian yang diperoleh adalah
size perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap
luas pengungkapan sukarela, sedangkan rasio lever-
age dan proporsi aktiva tidak berpengaruh secara
signifikan.

Wallace (1988) melakukan penelitian yang
bertujuan untuk menginvestigasi luasnya tingkat
pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan
perusahaan-perusahaan go public di Nigeria. Dalam
penelitian ini dikupas secara singkat pengembangan
praktik pengungkapan akuntansi dan pelaporan

keuangan perusahaan di negara berkembang seperti
Nigeria; melakukan uji empiris terhadap faktor-faktor
utama yang mempengaruhi luas pengungkapan
perusaan di Nigeria, mempertimbangkan pelaporan
keuangan dari sudut pandang pemakai dan kerangka
peraturan. Metode investigasi spatial dikembangkan
dengan menggunakan suatu indeks pengungkapan.
Penelitian dilakukan selama periode 1982-1986 terhadap
94 perusahaan yang terdaftar di Nigeria Stock Ex-
change. Hasil dari analisis spatial memperlihatkan pola
dualisme pada sampel laporan tahunan perusahaan.
Dualisme tersebut mengindikasikan bahwa laporan
masih disajikan secara tradisional dengan format
bawaan (zaman kolonial) dan belum merespon
kebutuhan sosial ekonomi di negara ini. Hal ini
menunjukkan bahwa laporan modern yang kapabel
dalam merespon kebutuhan sosial ekonomi negara,
belum begitu populer. Sifat lain yang nyata dari praktik
pengungkapan laporan tahunan di Nigeria adalah
kurangnya ketaatan terhadap peraturan pengungkapan,
dan relatif masih kurang memadainya pengungkapan
perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

Meek dan Gray (1989) meneliti luas
pengungkapan laporan tahunan perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di London Stock Exchange
(LSE) pada 31 Desember 1986. Penelitian bertujuan
untuk menginvestigasi ketaatan perusahaan UK dan
perusahaan Eropa lainnya sesuai dengan peraturan
yang ditetapkan LSE. Sampel penelitian terdiri dari 28
perusahaan yang berlokasi di Perancis, Jerman,
Belanda, dan Swedia. Peraturan yang berlaku
dikombinasikan antara ketentuan LSE dan Company
Act 1985. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perusahaan-perusahaan di negara-negara Eropa telah
menyesuaikan pengungkapan perusahaan dalam
laporan tahunan mereka dengan suatu jangkauan yang
lebih luas dari pengungkapan sukarela, yang dalam
beberapa kasus adalah substantial. Temuan penelitian
konsisten dengan pandangan bahwa perusahaan-
perusahaan Eropa mengungkap informasi lebih dari
sekedar ketentuan minimum yang disyaratkan LSE, dan
mengungkap lebih dari sekedar ketentuan minimum
dalam konteks pelaporan perusahaan multinasional,
jika mereka bersaing dalam pasar modal internasional.

Cooke (1989) melakukan penelitian terhadap 90
sampel laporan tahunan perusahaan Swedia. Penelitian
tersebut menguji pengaruh status pendaftaran terhadap
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kualitas pengungkapan dan sekaligus melihat
hubungan antara kualitas pengungkapan tersebut
dengan sejumlah karakteristik perusahaan. Penelitian
dilakukan bukan hanya terhadap laporan keuangan saja
tetapi juga terhadap seluruh isi laporan tahunan. Daftar
item pengungkapan terdiri dari 224 item informasi. Hasil
penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kualitas
pengungkapan antar perusahaan dan terdapat
hubungan yang signifikan antara kualitas
pengungkapan dengan status pendaftaran. Hasil lain
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara
size perusahaan dengan kualitas pengungkapan.

Selanjutnya, Cooke (1992) meneliti pengaruh
size, status pendaftaran, dan jenis industri terhadap
kualitas pengungkapan dalam laporan tahunan
perusahaan Jepang. Pengungkapan dalam penelitian
tersebut meliputi 165 item informasi wajib dan sukarela
yang disajikan dalam laporan keuangan, catatan atas
laporan keuangan, analisis manajemen tentang operasi
sekarang dan tahun mendatang, dan semua informasi
tambahan lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa
size perusahaan dan status pendaftaran merupakan
variabel penting yang menjelaskan kualitas
pengungkapan dalam laporan tahunan. Sedangkan
untuk karakteristik industri, ditemukan bahwa
perusahaan manufaktur berpengaruh signifikan
terhadap kualitas pengungkapan dibandingkan jenis
industri lainnya.

Bradbury (1992) meneliti hubungan antara
pengungkapan sukarela dengan volatilitas laba, laba
kejutan, dan ukuran perusahaan. Dalam penelitian
tersebut, pengungkapan laba tengah tahunan
digolongkan dalam dua tingkatan yaitu pengungkapan
yang dikuantifikasi dan pengungkapan yang tidak
dikuantifikasi. Penelitian dilakukan terhadap sampel
perusahaan New Zealand yang terdiri dari 172
perusahaan yang melaporkan laba tengah tahunan
selama 1973-1976, yaitu ketika isi pengungkapan belum
ada aturannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa pengungkapan sukarela berkaitan secara
signifikan terhadap volatilitas laba.

Cooke (1993) mengadakan penelitian berikutnya
terhadap perusahaan Jepang dan lebih memusatkan
pada hubungan antara kualitas pengungkapan agregat
dengan status pendaftarannya. Oleh karena
perusahaan-perusahaan Jepang memiliki dua  macam

kewajiban pembuatan laporan, menurut Comercial
Code (CC) dan menurut Securities and Exchange Law
(SEL), maka Cooke juga membandingkan kualitas
pengungkapan dari dua macam set laporan tersebut.
Pengukuran kualitas pengungkapan dilakukan tanpa
pembobotan dengan menggunakan daftar 195 item
yang terdiri atas pengungkapan wajib dan sukarela.
Perusahaan dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu:
perusahaan yang belum terdaftar di pasar modal (un-
listed), perusahaan yang hanya terdaftar di Tokyo Stock
Exchange atau domestik, dan perusahaan yang
terdaftar di TSE dan bursa saham negara lainnya  (mul-
tiple listed). Hasilnya pengungkapan perusahaan un-
listed dan domestik menurut CC amat terbatas pada
sekedar mempertahankan item pengungkapan wajib
saja. Sedangkan perusahaan domestik kelihatannya
lebih memberikan pengungkapan sukarela menurut SEL
tetapi tidak menuruti aturan CC. Berbeda dengan
perusahaan multiple listed, yang lebih memperluas
pengungkapan mereka menuruti peraturan CC dengan
memasukkan beberapa item pengungkapan sukarela.
Lebih lanjut, perusahaan multiple listed lebih
berkemauan memberikan pengungkapan informasi
menurut aturan SEL daripada perusahaan domestik.

Mc Kinnon dan Dalimunthe (1993) melakukan
penelitian untuk menguji insentif ekonomik yang
memotivasi perusahaan terdiversifikasi untuk
mengungkap informasi segmen secara sukarela. Data
didasarkan pada sampel yang terdiri dari 65 perusahaan
go public terdiversifikasi di Australia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa insentif ekonomik (difusi
kepemilikan, tingkat kepemilikan minoritas dalam
perusahaan anak, size perusahaan dan kelompok
industri) berpengaruh terhadap informasi segmen
secara sukarela. Penelitian yang sama dilakukan oleh
Mitchell at. al., (1995) yang meneliti insentif perusahaan-
perusahaan di Australia untuk melaporkan informasi
segmen secara sukarela. Hasil analisis mereka
membuktikan bahwa pengungkapan informasi segmen
secara sukarela berhubungan signifikan dengan size,
leverage keuangan, dan keterlibatan perusahaan dalam
aktivitas pertambangan dan perminyakan.

Lang dan Lundholm (1993) meneliti faktor-faktor
yang mempengaruhi peringkat pengungkapan sukarela
perusahaan yang diukur dengan skor pengungkapan
yang dibuat oleh Financial Analyst Federation (FAF).
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Faktor-faktor yang menentukan luas pengungkapan
dikelompokkan kedalam variabel kinerja, struktural, dan
penawaran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
lainnya adalah pada cakupan yang meliputi semua jenis
pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan kepada
pihak luar yang tidak hanya terbatas pada laporan
tahunan.  Selain itu, pengukuran luas pengungkapan
adalah menggunakan skor yang diberikan oleh FAF
kepada setiap perusahaan dan bukan didasarkan pada
pengukuran yang dilakukan penelitinya.

Wallace at. al., (1994) meneliti laporan tahunan
perusahaan non-keuangan di Spanyol. Penelitian
dilakukan terhadap 50 sampel laporan tahunan dan
lebih menitikberatkan pada pengungkapan yang
diwajibkan. Tingkat kelengkapan pengungkapan
dengan daftar yang terdiri dari 16 item pengungkapan
wajib dan sebuah kartu skor yang dirancang untuk
mengukur tingkat rincian yang diharapkan dari setiap
informasi tersebut. Hasil yang diperoleh menunjukkan
bahwa indeks kelengkapan pengungkapan secara
signifikan berhubungan positif dengan size perusahaan
yang diukur dengan aktiva atau penjualan dan status
pendaftaran. Sedangkan likuiditas secara signifikan
berhubungan negatif dengan indeks pengungkapan.
Sementara itu variabel-variabel lain tidak berhubungan
secara signifikan dengan indeks kelengkapan
pengungkapan tersebut.

Meek et. al., (1995) meneliti faktor-faktor yang
mempengaruhi pengungkapan sukarela dalam tiga tipe
informasi (strategik, non-keuangan, dan keuangan)
dalam laporan tahunan perusahaan Multinational US,
UK dan Daratan Eropa. Hasil yang diperoleh
menjelaskan bahwa secara keseluruhan faktor-faktor
yang mempengaruhi kualitas pengungkapan sukarela
adalah size perusahaan, negara asal perusahaan, sta-
tus pendaftaran, dan tipe industri.

Menurut Dierkes (dalam Hackstone dan Milne,
1996) perusahaan yang aktivitas utamanya
mengeksploitasi lingkungan hidup (modify the envi-
ronment) seperti industri ekstraktif kemungkinan akan
mengungkap informasi mengenai dampak lingkungan
hidup lebih luas daripada perusahaan jenis lain.
Sedangkan Patten (dalam Hackstone dan Milne 1996)
berpendapat bahwa industri ekstraktif dan sejenisnya
(industri high-profile) adalah rentan terhadap pengaruh
politik dan kritikan dari aktivis-aktivis sosial. Ia

mengidentifikasi perusahaan-perusahaan seperti petro-
leum, kimia, pengelolaan hasil hutan dan kertas sebagai
industri high-profile. Hasil penelitiannya menemukan
hubungan positif antara industri high profile dan luas
pengungkapan sosial.

Roberts (dalam Hackstone dan Milne 1996)
mendefinisikan industri high-profile sebagai industri
yang memiliki consumer visibility, tingkat risiko politik
yang tinggi atau tingkat kompetisi yang ketat. Ia
mengidentifikasi perusahaan-perusahaan seperti au-
tomobile, penerbangan, dan perminyakan sebagai
industri high-profile. Sedangkan termasuk kedalam tipe
industri low-profile yaitu, perusahaan produk makanan,
kesehatan dan produk personal, peralatan rumah
tangga, dan perhotelan. Hasil temuannya konsisten
dengan penelitian sebelumnya, yaitu terdapat
hubungan positif antara industri high-profile dan luas
pengungkapan sosial di US. Menurut Cowen (dalam
Hackstone dan Milne, 1996) bahwa perusahaan yang
berorientasi konsumen (consumer-oriented compa-
nies) kemungkinan akan memberikan perhatian yang
lebih besar dengan menunjukkan tanggung jawab sosial
kepada masyarakat karena ingin meningkatkan image
perusahaan dan mempengaruhi penjualan.

Hackstone dan Milne (1996) menguji kembali
variabel tipe industri, size dan tingkat profitabilitas
perusahaan terhadap luas pengungkapan sosial dan
lingkungan laporan tahunan perusahaan-perusahaan
di New Zealand. Hasilnya konsisten dengan penelitian
sebelumnya yang menunjukkan bahwa size dan tipe
industri berhubungan erat dengan luas pengungkapan
sosial dan lingkungan, sedangkan tingkat profitabilitas
perusahaan tidak signifikan. Botosan (1997) telah
melakukan penelitian terhadap 122 perusahaan di US
untuk mengukur indeks pengungkapan dalam laporan
tahunan. Laporan tahunan dibagi kedalam informasi
pengantar, ikhtisar kinerja historis perusahaan 5 sampai
dengan 10 tahun, statistik non-finansial kunci,
informasi ramalan, analisis dan pembahasan oleh
manajemen.

Schadewitz dan Blevins (1998) telah
mengembangkan suatu indeks pengungkapan laporan
keuangan interim semua perusahaan yang disampaikan
pada Bursa Saham Finlandia kecuali  untuk perusahaan
keuangan dan asuransi. Indeks pengungkapan
merupakan rasio dari poin-poin yang diberikan suatu
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perusahaan dibagi dengan poin maksimum yang dapat
dipenuhi untuk laporan tahunan tersebut. Sebanyak
29 variabel independen digunakan untuk menjelaskan
indeks pengungkapan dari 256 sampel perusahaan. Ada
10 dari 29 variabel independen yang signifikan yaitu
governance, risiko bisnis, struktur modal,
pertumbuhan, pertumbuhan potensial size, dan
maturitas pasar (ada 3 pengukuran yang secara statistik
signifikan). Sedangkan risiko finansial, struktur modal,
dan penilaian saham yang dihipotesiskan tidak terbukti
signifikan.

Mani (2004) menguji faktor-faktor yang
menentukan luas pengungkapan dalam laporan tahunan
perusahaan-perusahaan di India. Ia menguji pengaruh
independensi komisaris, block holding, leverage dan
size perusahaan dan FII holding terhadap luas
pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan untuk
30 perusahaan India yang ditarik sebagai sampel dari
berbagai industri berbeda kecuali perusahaan
keuangan. Hasilnya Independensi komisaris, block
holding dan size ditemukan signifikan sedangkan FII
holding dan leverage tidak signifikan.

Untuk kasus di Indonesia, Susanto (1992)
menguji pengaruh basis perusahaan, waktu
pendaftaran dan tingkat pembatasan kepemilikan
saham oleh investor asing terhadap luas pengungkapan
sukarela dalam laporan tahunan perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Peneliti menggunakan
daftar item pengungkapan dengan pembobotan
terbatas pada pengungkapan sukarela. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa luas pengungkapan
sukarela dipengaruhi oleh basis perusahaan, waktu
pendaftaran (lebih besar untuk perusahaan yang
mendaftarkan sahamnya sebelum Pakto 1987). Akan
tetapi luas pengungkapan sukarela tidak berhubungan
dengan tingkat pembatasan kepemilikan saham.

Suripto (2000) meneliti pengaruh karakteristik
perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela
dalam laporan tahunan. Variabel yang diteliti meliputi
size, rasio ungkitan, rasio likuiditas, basis, waktu
terdaftar, penerbitan sekuritas, dan kelompok industri.
Pengukuran luas pengungkapan menggunakan daftar
item pengungkapan sukarela tanpa pembobotan.
Penelitian ini dilakukan terhadap 68 sampel laporan
tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ
pada tahun 1996. Hasilnya menunjukkan bahwa size

dan penerbitan sekuritas berhubungan dengan luas
pengungkapan. Sedangkan rasio ungkitan, rasio
likuiditas, basis, dan kelompok industri ditemukan tidak
signifikan.

Selanjutnya Utomo (2000) meneliti praktik
pengungkapan sosial di Indonesia. Sampel yang
digunakan adalah 81 perusahaan yang telah go public
di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat pola
perusahaan-perusahaan dalam melakukan
pengungkapan sosialnya. Pola tersebut meliputi: tema
dan item, lokasi di dalam laporan tahunan, dan tipe
pengungkapan sosial. Perusahaan dikategorikan dalam
dua kelompok yaitu perusahaan high-profile dan low-
profile. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
statistik parametrik dwi-variat, uji Z. Hasil pengujian
membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan high-pro-
file melakukan pengungkapan sosial secara signifikan
lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan low-pro-
file. Manakala dilakukan pengujian pada tiap proksi,
hipotesis hanya terbukti pada tema produk dan
konsumen, sedangkan pada tema kemasyarakatan dan
tema ketenagakerjaan tidak signifikan.

Gunawan (2000) meneliti faktor-faktor yang
menentukan tingkat pengungkapan. Faktor-faktor
tersebut antara lain tingkat likuiditas, solvabilitas, size
perusahaan dan jenis industri yang dibagi kedalam
perusahaan manufaktur dan non-manufaktur. Hasilnya
signifikan untuk size dan tingkat solvabilitas.
Sedangkan likuiditas dan jenis perusahaan
menunjukkan hasil yang tidak sinifikan. Nai’m dan
Rakhman (2000) menguji hubungan antara kelengkapan
pengungkapan laporan keuangan dengan struktur
modal, dan tipe kepemilikan perusahaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa leverage keuangan
perusahaan memiliki hubungan yang signifikan positif
terhadap indeks kelengkapan pengungkapan. Gunawan
(2002) menguji pengaruh kelompok industri, basis dan
tingkat return terhadap kualitas pengungkapan
sukarela dalam laporan tahunan. Ia mengelompokkan
perusahaan kedalam Sektor Riil dan Sektor Jasa.
Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan sektor jasa
secara signifikan mengungkap lebih berkualitas
dibanding perusahaan sektor riil.

Dalam penelitian ini variabel basis, tingkat re-
turn perusahaan, dan kelompok industri, yang dalam
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penelitian sebelumnya ditemukan tidak konsisten
berpengaruh terhadap luas pengungkapan, akan diuji
kembali.  Kelompok industri dikategorikan ke dalam
perusahaan high profile dan low profile industries.
Peneliti juga berusaha mengontrol variabel size dan
leverage yang dalam penelitian-penelitian sebelumnya
terbukti berpengaruh signifikan terhadap luas
pengungkapan. Dalam penelitian ini pengungkapan
didefinisikan sebagai luas pengungkapan sukarela
dalam laporan tahunan.

Implikasi Kajian Literatur terhadap Penelitian

Review terhadap literatur yang relevan dapat
memberikan acuan kepada rancangan metodologi
penelitian dan prosedur yang tepat untuk melakukan
penelitian ini. Penelaahan literatur yang relevan tentang
pengungkapan perusahaan menunjukkan bahwa
kebanyakan peneliti menerapkan pendekatan  yang
sama  dalam mengukur luas pengungkapan sukarela
dalam laporan tahunan.  Luas pengungkapan sukarela
dalam laporan tahunan diukur berdasarkan suatu daftar
item informasi. Relatif pentingnya setiap item
dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara atau
survey kuesioner kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan atau pengamat pasar modal.
Indeks pengungkapan merupakan suatu ukuran luas
pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.
Penelitian ini akan menggunakan prosedur yang sama
dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Sebagian besar penelitian terdahulu
memfokuskan hubungan antara karakteristik
perusahaan tertentu dengan luas pengungkapan
perusahaan.  Variabel-variabel yang kemungkinan
berhubungan dengan tingkat pengungkapan antara lain
tipe industri, basis perusahaan (asing/domestik),
tingkat profitabilitas, size perusahaan dan leverage
keuangan. Dua dari lima variabel diatas, size perusahaan
dan leverage keuangan, dimasukkan dalam penelitian
ini sebagai variabel kontrol. Sedangkan tiga dari
variabel independen yang dimasukkan dalam penelitian
ini (tipe industri, basis perusahaan, dan tingkat return)
diyakini secara logis berhubungan dengan luas
pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan-
perusahaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pemilihan Sampel

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap,
yaitu: mengembangkan indeks pengungkapan dan
mengukur luas pengungkapan dalam laporan tahunan
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ pada 31
Desember 2000. Pengembangan indeks pengungkapan
melibatkan tiga tahap, yaitu: menyusun suatu daftar
item pengungkapan berdasarkan kajian literatur, analisis
terhadap pengungkapan yang diperlukan, dan review
pendahuluan terhadap sampel setiap laporan tahunan.

Item pengungkapan sukarela diperoleh dengan
cara melakukan survey literatur antara lain: Singhvi dan
Desai 1971; Buzby 1975; Chow dan Wong-Boren 1987;
Susanto 1992; dan Gunawan 2002. Kemudian
dilanjutkan dengan membandingkan daftar item
pengungkapan sukarela tersebut dengan daftar item
informasi pengungkapan wajib yang dikeluarkan oleh
pemerintah melalui Keputusan Ketua Bapepam No.
Kep-38/PM/1996 (Peraturan VIII.G.2). Setelah
mengeluarkan semua item informasi pengungkapan
wajib dari daftar item pengungkapan sukarela, maka
diperoleh daftar item pengungkapan sukarela yang
digunakan dalam penelitian ini. Terakhir, indeks
pengungkapan yang telah disusun melalui tahapan di
atas diterapkan pada setiap laporan tahunan
perusahaan sampel.

Populasi dalam penelitian ini meliputi semua
perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek
Jakarta pada 31 Desember 2000. Tahun 2000 dipilih
karena alasan kemudahan mendapatkan data laporan
tahunan dimaksud. Sampel yang diambil hanya meliputi
kurun waktu satu tahun, karena diasumsikan bahwa
pengungkapan perusahaan cenderung relatif sama dari
tahun ke tahun.

Berdasarkan tingkat keyakinan 95% ditemukan
estimasi interval (z) sebesar 1,96 dengan deviasi standar
penelitian sebelumnya sebesar 10,3 (Susanto, 1992).
Plus minus error toleransian untuk skor pengungkapan
sebesar 1,5, sehingga ditentukan jumlah sampel
sebanyak 181 perusahaan. Oleh karena jumlah sampel
melebihi 5% dari populasi yang berjumlah 347
perusahaan maka perlu diperhitungkan faktor koreksi,
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dengan rumus n baru = 181 (347-181)/(347-1) = 86,84 =
87. Setelah adanya faktor koreksi maka jumlah sampel
menjadi 87 perusahaan atau sebanyak 25% dari jumlah
populasi. Sampel dipilih secara acak, dan dengan
metode proportionate stratified sampling untuk
menjamin terwakilinya variabel-variabel yang akan diuji
dalam penelitian ini (Gunawan, 2002).

Dengan metode tersebut populasi lalu
dikelompokkan menurut urutan variabel dummy.
Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, terlebih
dahulu dilakukan uji normalitas data. Oleh karena data
tidak terdistribusi secara normal, dan terdapat  masalah
multikolinieritas yang serius antar variabel independen,
maka dilakukan pengurangan terhadap sejumlah sampel,
sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini
pada akhirnya berjumlah 62 perusahaan. Berdasarkan
metode  proportionate stratified sampling  tersebut,
diperoleh 5 perusahaan high-profile industries
berbasis asing, 31 perusahaan high-profile industries
berbasis domestik, 5 perusahaan low-profile berbasis
asing, dan 21 perusahaan low-profile berbasis domestik.

Hipotesis Penelitian

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa
perusahaan-perusahaan diwajibkan mengungkapkan
item–item informasi tertentu karena regulasi. Tetapi
dalam kasus tertentu perusahaan mempunyai insentif
untuk mengungkap informasi secara sukarela,
meskipun pengungkapan informasi dalam laporan
tahunan melibatkan tambahan cost, namun dengan
asumsi yang layak dipertimbangkan, manakala
pengungkapan sukarela dilakukan, manfaat dari
pengungkapan sukarela tersebut dipersepsi melebihi
cost.  Pengungkapan sukarela yang diberikan oleh
perusahaan dalam laporan tahunan menyebabkan
variasi tingkat pengungkapan sukarela antar
perusahaan yang sekuritasnya terdaftar pada pasar
modal tertentu. Hipotesis berikut digunakan untuk
menguji apakah terdapat perbedaan sistematis tingkat
pengungkapan sukarela antar kelompok perusahaan
yang terdaftar di BEJ.

Ada tiga pertanyaan penelitian yang akan diuji
dalam penelitian ini. Dari tiga pertanyaan tersebut,
hipotesis yang dapat diuji dikembangkan. Pertanyaan
penelitian pertama adalah: Apakah perusahaan high-

profile industries memberikan pengungkapan sukarela
dalam laporan tahunan lebih luas daripada perusahaan
low-profile industries? Sebagaimana dijelaskan di
muka, ditemukan hubungan positif antara tipe industri
high-profile dengan luas pengungkapan segmen/sosial
secara khusus dan luas pengungkapan secara umum
(Mitchell at. al., 1995; Hackstone dan Milne 1996; dan
Utomo 2000). Hipotesis operasional untuk menguji
pertanyaan penelitian ini, dinyatakan dalam hipotesis
alternatif, yaitu:
H1: Indeks pengungkapan sukarela dalam laporan

tahunan perusahaan high-profile industries lebih
besar daripada perusahaan low-profile industries.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa
kemungkinan perusahaan berbasis asing mengungkap
lebih luas dibanding perusahaan domestik. Ada
beberapa argumen yang dikemukakan. Pertama,
perusahaan berbasis asing mendapatkan pelatihan yang
lebih baik, misalnya dalam bidang akuntansi dari
perusahaan induknya diluar negeri. Kedua, perusahaan
berbasis asing kemungkinan mempunyai sistem
informasi manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi
pengendalian interen dan kebutuhan informasi
perusahaan induknya. Ketiga, kemungkinan juga
terdapat permintaan informasi yang lebih besar kepada
perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok,
analis dan masyarakat pada umumnya (Susanto, 1992).
Sejalan dengan argumen tersebut di atas, maka
pertanyaan penelitian kedua yang diajukan dalam
penelitian ini adalah: Apakah perusahaan berbasis
asing memberikan pengungkapan dalam laporan
tahunan lebih luas daripada perusahaan domestik?
Hipotesis operasional untuk menguji pertanyaan
penelitian ini, dinyatakan dalam hipotesis alternatif,
adalah:
H2: Indeks pengungkapan sukarela dalam laporan

tahunan perusahaan berbasis asing lebih besar
daripada perusahaan domestik.

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menentukan apakah indeks pengungkapan dalam
laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar
di BEJ dipengaruhi oleh tingkat return. Pada penelitian
terdahulu, Singhvi dan Desai (1971) menemukan
hubungan positif antara tingkat pengungkapan dengan
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tingkat return. Manajemen cenderung mengungkap
informasi secara rinci ketika perusahaan mengalami
tingkat return yang tinggi. Tetapi, jika perusahaan
mengalami tingkat return yang rendah, manajemen
cenderung untuk menyembunyikan alasan penurunan
tersebut dengan mengungkap lebih sedikit informasi.
Berdasarkan argumen tersebut, pertanyaan penelitian
ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
Apakah tingkat pengungkapan sukarela dalam laporan
tahunan yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan
yang terdaftar di BEJ dipengaruhi oleh tingkat return?
Hipotesis operasional untuk menguji pertanyaan
penelitian ini, dinyatakan dalam hipotesis alternatif,
yaitu:
H3: Indeks pengungkapan sukarela dalam laporan

tahunan dipengaruhi oleh tingkat return.

Model Regresi

Model regresi berganda (multiple regression)
dikembangkan untuk menguji hipotesis di atas. Model
regresi terdiri dari satu variabel dependen dan lima
variabel independen. Ada tiga variabel independen
yang penting dalam penelitian ini yaitu, tipe industri
high-profile dan low-profile, basis perusahaan asing
dan domestik, dan tingkat return. Sedangkan variabel
independen lainnya (size, dan leverage) di masukkan
sebagai variabel kontrol. Berikut ini akan dibahas
masing-masing dari varaiabel independen tersebut.

Variabel Dependen

Variabel dependen yang diuji dalam model penelitian
ini adalah indeks pengungkapan sukarela (DSCORE).
Indeks pengungkapan sukarela adalah suatu skor yang
diberikan pada suatu laporan tahunan sebagai ukuran
terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan.
Luas pengungkapan sukarela perusahaan diukur
mengikuti prosedur yang sama dikembangkan oleh
peneliti terdahulu antara lain Singhvi dan Desai (1971),
Buzby (1975), Chow dan Wong-Boren (1987), Susanto
(1992), Gunawan (2002), dan penelitian lainnya dengan
prosedur yang sama. Suatu kuesioner telah
dikembangkan untuk tujuan memberikan bobot
terhadap item–item yang ditemukan dalam laporan
tahunan dari perusahaan sample. Bobot yang mengukur

pentingnya setiap item pengungkapan menggunakan
bobot yang telah dikembangkan dalam penelitian
terdahulu (Gunawan, 2002).

Indeks pengungkapan sukarela (DSCORE),
ditentukan berdasarkan perhitungan skor
pengungkapan total perusahaan dan merupakan
persentase dari skor pengungkapan total yang mungkin
dilakukan oleh perusahaan. Total skor pengungkapan
yang mungkin dari suatu perusahaan ditentukan
dengan menjumlahkan nilai rerata dari bobot bagi setiap
item pengungkapan sukarela yang dapat diaplikasikan
pada perusahaan tersebut (Susanto, 1992). Indeks
pengungkapan merupakan rasio dari poin-poin yang
diberikan suatu perusahaan dibagi dengan poin
maksimum yang dapat dipenuhi untuk laporan tahunan
tersebut (Schadewitz dan Blevins, 1998). Poin
maksimum adalah jumlah rerata (mean) dari bobot item
informasi pilihan, yang dalam penelitian ini sebanyak
28 item informasi.

Variabel Independen

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ada lima
variabel independen yang dimasukkan dalam model
regresi. Pertama-tama ada tiga variabel yang dimasukkan
ke dalam model untuk diuji sebagaimana dinyatakan
dalam hipotesis.  Variabel-variabel ini antara lain;
kelompok perusahaan high-profile dan low-profile
industries, basis perusahaan asing/domestik, dan
tingkat return. Justifikasi untuk pemilihan variabel-
variabel tersebut beserta pengukurannya disajikan
dalam pembahasan berikut:

a. Kelompok Industri

Peneliti sebelumnya, Gunawan (2000)
memasukkan variabel kelompok industri dalam
penelitiannya yang dibagi ke dalam perusahaan
manufaktur dan non-manufaktur, tetapi hasilnya tidak
signifikan. Selanjutnya, Utomo (2000) menguji variabel
kelompok industri yang digolongkan kedalam
perusahaan high-profile dan low-profile dan
menghubungkannya dengan luas pengungkapan
sosial perusahaan. Hasilnya membuktikan bahwa
perusahaan high-profile lebih banyak melakukan
pengungkapan sosial daripada perusahaan low-pro-
file.
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Gunawan (2002) membagi kelompok industri ke
dalam sektor jasa dan sektor riil sesuai dengan
pengelompokan oleh BAPEPAM. Hasil penelitiannya
membuktikan bahwa perusahaan Sektor Jasa
mengungkap lebih berkualitas daripada Sektor Riil
diukur  dengan indeks pengungkapan. Dalam penelitian
ini, variabel yang sama diuji kembali dengan
mengelompokkan perusahaan berdasarkan industri
high-pofile dan low-profile. Variabel dummy digunakan
untuk mengidentifikasi tipe industri yaitu 1 untuk
perusahaan high-profile industries, dan 0 untuk
perusahaan low-profile industries.

b. Basis Perusahaan

Penelitian sebelumnya (Susanto, 1992)
menemukan bahwa variabel basis perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan.
Pada penelitian Gunawan (2002) ditemukan bahwa
variabel basis perusahaan berpengaruh signifikan
terhadap kualitas pengungkapan. Oleh karena itu
variabel basis perusahaan kembali diuji dalam penelitian
ini sebagai salah satu variabel independen untuk
melihat apakah terdapat konsistensi dengan penelitian
terdahulu. Variabel dummy digunakan untuk
menunjukkan basis perusahaan yaitu 1 untuk
perusahaan berbasis asing (PMA) dan 0 untuk
perusahaan berbasis domestik (PMDN). Yang
tergolong perusahaan berbasis asing adalah
perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman
modal asing dan perusahaan yang sebagian besar
sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing. Dengan
demikian perusahaan yang termasuk dalam golongan
tersebut meliputi semua perusahaan PMA dan
beberapa perusahaan lainnya. Data mengenai basis
perusahaan diperoleh dari Capital Market Directory
2000 dan daftar emiten tahun 2000 yang disusun oleh
Bapepam.

c. Tingkat Return

Dalam penelitiannya, Singhvi dan Desai (1971)
menemukan hubungan positif antara tingkat

pengungkapan dengan tingkat return. Manajemen
cenderung untuk mengungkap informasi secara
terperinci ketika perusahaan mengalami tingkat return
yang tinggi. Tetapi, jika perusahaan mengalami tingkat
return rendah, manajemen cenderung untuk
menyembunyikan alasan penurunan dengan
mengungkap lebih sedikit informasi. Begitu juga,
Susanto (1992) memasukkan variabel tingkat return
sebagai salah satu variabel kontrol. Dalam penelitian
ini variabel tingkat return akan diuji kembali dan
pengukurannya menggunakan Rasio laba bersih
terhadap jumlah aktiva. Data mengenai laba bersih dan
jumlah aktiva diperoleh dari laporan tahunan emiten
tahun 2000.

d. Size Perusahaan

Variabel kontrol size perusahaan dapat diukur
dengan jumlah aktiva, penjualan tahunan dan jumlah
pemegang saham. Hampir semua peneliti memasukkan
size perusahaan sebagai variabel independen ke dalam
penelitian mereka tentang pengaruh karakteristik
perusahaan terhadap luas pengungkapan. Cooke (1989)
menemukan bahwa pemilihan ketiga pengukuran bagi
variabel size tersebut di atas tidak berpengaruh
terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini size
diukur dengan menggunakan jumlah aktiva dan
dimasukkan sebagai salah satu variabel kontrol. Data
mengenai jumlah aktiva perusahaan diperoleh dari
laporan tahunan emiten tahun 2000.

e. Rasio Leverage

Dalam penelitian Susanto (1992) leverage
keuangan merupakan salah satu variabel kontrol. Dalam
penelitian Suripto (2000) dan Gunawan (2002) rasio le-
verage keuangan juga dimasukkan sebagai variabel
independen dan hasilnya tidak signifikan, yang
kemungkinan disebabkan situasi perekonomian dalam
situasi krisis. Mani (2004) memasukkan leverage
keuangan (Debt Equity Ratio) sebagai variabel kontrol,
hasilnya juga tidak signifikan. Dalam penelitian ini rasio
leverage dimasukkan sebagai salah satu variabel
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kontrol. Leverage keuangan dalam penelitian ini
dihitung dengan cara membagi jumlah kewajiban tidak
lancar (Total Non-Current Liabilities) dengan jumlah
aktiva. Data mengenai jumlah kewajiban tidak lancar
dan jumlah aktiva, diperoleh dari laporan tahunan
perusahaan emiten tahun 2000.

Formula Model Regresi

Hubungan fungsional antara variabel dependen dan
variabel-variabel independen serta variabel-variabel
kontrol dapat dinyatakan dalam suatu formula model
regresi sebagai berikut:

DSCORE = β0 + α1TYPE + α2BASE + β1ROR + β2SIZE + β3LEV + e 

Keterangan :
DSCORE = Skor indeks pengungkapan,
β0 = Konstanta,
αj = parameter variabel dummy (j = 1,2),
βj = parameter variabel kontinyu, (j = 1, 2, 3).
TYPE = Tipe industri, (1  perusahaan high-pro-

file industries, 0  perusahaan low-pro-
file industries),

BASE = Basis perusahaan asing/domestik, (1
perusahaan berbasis asing,
0  perusahaan domestik),

ROR = Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah
aktiva

SIZE = Jumlah Aktiva
LEV = Rasio Jumlah Utang Tidak Lancar

terhadap Jumlah Aktiva
å = error.

ANALISIS DATA

Karakteristik Perusahaan Sampel

Variabel pertama yang akan diuji hubungannya dengan
indeks pengungkapan sukarela adalah variabel dummy
tipe industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan
high-profile dan low-profile industries. Distribusi
frekuensi perusahaan sampel menurut tipe industri dan
statistik variabel dependen disajikan dalam Tabel 1.
Variabel kedua dalam model penelitian ini adalah variabel
dummy basis perusahaan, yang dikelompokkan ke
dalam perusahaaan berbasis asing dan domestik.
Distribusi frekuensi perusahaan sampel menurut basis
perusahaan dan statistik variabel dependen disajikan
dalam Tabel 2.

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Menurut Tipe Industri

Indeks pengung 
Tipe Industri 

 
Jumlah Rerata Min 

high-profile industries 36 0.2711 0.18 
low-profile industries 26 0.2762 0.15 

Jumlah 62 0.2773 0.15 



83

Jam STIE YKPN - Kasmadi dan Djoko Susanto Analisis Faktor-faktor ......

Variabel ketiga dalam model penelitian ini adalah
variabel tingkat return, yaitu perbandingan antara laba
bersih dengan total aktiva. Distribusi frekuensi
perusahaan sampel menurut tingkat return dan statistik
variabel dependen disajikan dalam Tabel 3 di atas.

Indeks Pengungkapan Perusahaan Sampel

Daftar item informasi pengungkapan sukarela yang
diperoleh, digunakan untuk mengukur luas
pengungkapan perusahaan dalam laporan tahunan.
Rerata indeks pengungkapan perusahaan sampel
sebesar 0,2732 dengan nilai minimum 0,15 dan nilai
maksimum 0,39. Indeks pengungkapan untuk setiap
perusahaan sampel digunakan sebagai variabel
dependen dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi

Sebelum melakukan analisis regresi terhadap model
penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan analisis apakah
tiga syarat persamaan regresi dipenuhi yaitu
persyaratan normalitas, kelayakan model regresi (model
fit), dan model fit tiap data. Persyaratan pertama adalah
normalitas data, yang dalam penelitian ini uji normalitas
dilakukan dengan grafik Normal Probability Plot.  Dari
grafik Normal Probability Plot terlihat sebaran data
dari variabel-variabel bergerombol disekitar garis uji
yang mengarah ke kanan atas dan tidak ada data yang
terletak jauh dari sebaran data. Persyaratan kedua adalah
kelayakan model regresi (Model Fit), yang dalam
penelitian ini diukur dengan menggunakan chart.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Menurut Basis Perusahaan

Tabel 3
Distribusi Frekwensi Menurut Tingkat Return

Indeks pengungkapan  
Basis Perusahaan 

 
Jumlah Rerata Min Maks 

Asing 10 0.3230 0.20 0.39 
Domestik 52 0.2637 0.15 0.37 
Jumlah 62 0.2773 0.14 0.39 

Indeks Pengungkapan  
Tingkat Return 

 
Jumlah Rerata Min Maks 

-1,900 s.d -1,400 1 0.3700 0.37 0.37 
-1,399 s.d -0.900 1 0.2300 0.23 0.23 
-0.899 s.d -0.400 5 0.2533 0.20 0.30 
-0.399 s.d  0.000 25 0.2392 0.15 0.34 
0.001 s.d  0.400 30 0.3023 0.18 0.39 

Jumlah 62 0.2732 0.15 0.39 



84

Jam STIE YKPN - Kasmadi dan Djoko Susanto Analisis Faktor-faktor ......

Hasilnya menunjukkan bahwa data berpencar di sekitar
angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu
pola atau trend garis tertentu. Persyaratan ketiga adalah
Model Fit tiap data. Dari gambar yang menampakkan
hubungan antara variabel indeks dengan nilai
prediksinya terlihat sebaran data memang membentuk
arah seperti yang disyaratkan.

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap
beberapa asumsi yang mendasari model klasik, yaitu
multikolinearitas, homoskedastisitas, dan autokorelasi.
Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan
menggunakan covariance matrix dan collinearity di-
agnostics.  Uji statistik menunjukkan tidak terdapat
variabel independen yang mempunyai VIF lebih dari 5,
yang mendukung dapat diabaikannya persoalan
multikolinieritas.  Levene tests digunakan dalam uji
homoskedastisitas yang menunjukkan nilai SIG>0,05
yang mendukung asumsi tidak terjadi
heteroskedastisitas dalam model. Deteksi terhadap
autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin-
Watson d test.  Hasil pengujian menunjukkan angka

Durbin–Watson sebesar 2,025 (di antara 1,767 dan 2,23)
yang mendukung dapat diabaikannya autokorelasi data
dalam model.

Pengujian Hipotesis

Statistik dari hasil analisis regresi disajikan pada Tabel
4, yang menunjukkan signifikansi model regresi sebagai
dasar untuk pengujian hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini.  Hipotesis pertama dalam penelitian ini
menguji pengaruh semua varaibel independen secara
bersama sama terhadap indeks pengungkapan sukarela.
Dengan  nilai F sebesar 3,566 dan  p-value 0,007 (lebih
kecil dari 0.05) hipotesis nol yang menyatakan bahwa
semua koefisien regresi sama dengan 0 berhasil ditolak.
Dengan demikian data dalam penelitian ini mendukung
kesimpulan bahwa variabel tipe industri, basis
perusahaan, tingkat return, size perusahaan, dan le-
verage keuangan, secara bersama-sama mempengaruhi
variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan
tahunan.
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Tabel 4
Hasil Analisis Regresi

Model Summary 

Model R R Square Adjusted 
R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin- 
Watson 

1 .241 .174 .05821 2.025 
a. Predictors : (Constant), TYPE, LEV, ROR, SIZE, BASE 
b. Dependent Variable : DSCORE 
 
 
ANOVA 
 

Model  Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 Regression .060 5 .012 3.566 .007a 
 Residual .190 56 .003   
 Total .250 61    

a. Predictors : (Constant), TYPE, LEV, ROR, SIZE, BASE 
b. Dependent Variable : DSCORE 
 
Coefficients 

  Unstandardized 
Coefficient  Standardized 

Coefficients t Sig. 

Model  B Std. 
Error Beta   

1 (Constant) .286 .014  19.965 .000 
 SIZE -5.4E-10 .000 -.105 -.855 .396 
 Tkt. RETURN .023 .022 .123 1.037 .304 
 LEV -.081 .031 -.310 -2.565 .013 
 BASIS .046 .021 .266 2.145 .036 
 TIPE -.004 .016 -.029 -.241 .081 
a. Dependent Variable : DSCORE 

a. Dependent Variable : DSCORE

Uji statistik terhadap hipotesis yang memprediksi
bahwa indeks pengungkapan sukarela dalam laporan
tahunan perusahaan high-profile industries lebih besar
daripada perusahaan low-profile industries ternyata
tidak didukung oleh data dalam penelitian ini.

Hasil analisis regresi menunjukkan koefisien
dengan tanda negatif dan p-value sebesar 0,810 untuk
variabel TIPE. Dengan demikian dapat diambil
kesimpulan bahwa luas pengungkapan perusahaan
high-profile industries tidak lebih besar daripada
perusahaan low-profile industries. Sebaliknya hasil

analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan
koefisien BASIS positif dengan p-value sebesar 0,036.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data
dalam penelitian ini mendukung hipotesis bahwa luas
pengungkapan perusahaan berbasis asing lebih besar
daripada perusahaan domestik.  Hipotesis bahwa
indeks pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan
dipengaruhi oleh tingkat return juga tidak didukung
oleh data dalam penenlitian ini. Hasil analisis regresi
dalam penelitian ini menunjukkan koefisien positif
dengan nilai p-value 0,304 lebih besar dari 0,05.
Selanjutnya statistik hasil analisis regresi untuk variabel
kontrol dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang
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tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya
untuk variabel size perusahaan, tetapi cukup konsisten
untuk variabel rasio leverage.

PENUTUP

Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat
pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan
perusahaan-perusahaan di Indonesia masih sangat
rendah, yaitu sebesar sebesar 0,2732 atau 27 %.
Kenyataan ini merupakan tantangan bagi berbagai
pihak, khususnya pihak BAPEPAM untuk mendorong
perusahaan-perusahaan di Indonesia meningkatkan
kualitas pengungkapan perusahaan dalam upaya
mewujudkan Good Corporates Governance. Oleh
karena itu upaya yang dilakukan Bapepam untuk
memberikan insentif kepada perusahaan untuk
menyajikan pengungkapan yang lebih berkualitas
diharapkan dapat mencapai sasaran yang dimaksud.

Salah satu upaya yang dilakukan Bapepam
adalah mengadakan Annual Report Award bekerja sama
dengan Kementerian BUMN, Ditjen Pajak, Komite
Nasional Kebijakan Corporate Governance, Bisnis
Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang
berlaku baik untuk perusahaan publik maupun non-
publik di Indonesia. Insentif diberikan dalam bentuk
penghargaan berupa sertifikat yang ditanda-tangani
oleh Menteri Keuangan RI, dan publikasi pemenang di
media massa, pengurangan fee corporate members IAI,
dan undangan untuk mengikuti training yang
diselenggarakan IAI, dan bentuk-bentuk penghargaan
lain yang dipandang perlu. Adapun kriteria penilaian
untuk memenangkan Annual Report Award adalah; (1)
memberikan gambaran yang baik dan jelas mengenai
apa yang dilakukan perusahaan secara operasional dan
penjelasan mengenai kinerja perusahaan serta indikasi
arah perusahaan di masa yang akan datang, (2)
penyajian informasi keuangan yang baik dan informatif
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di In-
donesia, (3) informasi yang jelas mengenai kepemilikan
dan penerapan Good Corporate Governance, (4)
kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang

berlaku. Dengan demikian, diharapkan laporan tahunan
akan menjadi media komunikasi bisnis yang semakin
efisien dan efektif dalam memenuhi kepentingan
pengguna.

Secara keseluruhan data dalam penelitian ini
mengarahkan kepada kesimpulan yang tidak
sepenuhnya konsisten dengan penelitian sebelumnya.
Kecuali untuk basis perusahaan dan leverage, statistik
analisis regresi untuk variabel independen yang lain
menunjukkan kesimpulan yang tidak konsisten dengan
hasil penelitian di masa lalu.  Prediksi yang dinyatakan
dalam hipotesis bahwa indeks pengungkapan dalam
laporan tahunan untuk perusahaan yang berbasis asing
lebih besar dari pada perusahaan domestik didukung
oleh data dalam penelitian ini.  Kesimpulan yang dapat
dipetik dari hasil ini adalah dugaan bahwa kendali induk
perusahaan di luar negeri terhadap anak perusahaan
yang berada di Indonesia memberikan dampak bahwa
pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan
disusun dengan standar yang lebih baik dari pada
pengungkapan wajib.  Faktor lain yang mendukung
kenyataan ini adalah kemungkinan adanya transfer
teknologi pelaporan yang lebih baik dari induk
perusahaan yang berada di luar negeri.

Hasil analisi regresi menunjukkan bahwa hanya
sekitar 24% saja sejumlah variabel independen yang
dimasukkan dalam penelitian mampu menjelaskan
variasi luas pengungkapan sukarela perusahaan. Hal
ini menunjukkan terdapatnya faktor–faktor lain yang
mempengaruhi luas pengungkapan sukarela yang belum
termasuk dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut
mungkin antara lain adalah: risiko bisnis, risiko pasar,
struktur modal, penyesuaian harga pasar, pertumbuhan,
pertumbuhan potensial, dan maturitas pasar, dan
sebagainya. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk
lebih jauh menggali faktor faktor lingkungan bisnis apa
saja yang mempengaruhi luas atau kualitas
pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan
perusahaan di Indonesia.  Pengetahuan diharapkan
bermanfaat dalam rangka mendorong usaha
peningkatan pengungkapan informasi laporan tahunan
baik yang wajib maupun sukarela.
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