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Abstract
This study examines two crucial issues in the accounting value relevance literature. The first issue is
that the relevance of accounting information to stock markets declined and lost a significant portion of
its relevance over time. The second issue is that unexpected earnings performance is expected to be
significantly increasing the value relevance of financial statements to stock markets. The issues are
examined by applying the Ohlson’ valuation model (1995) and using the listed manufacture firms at the
Jakarta Stock Exchange over 1991-2003 as the sample.
The study finds that relevance of financial statements tends to decline significantly over time. But, the
surprising evidence shows that the relevance of financial statements during the peak economic and
financial crisis periods (1997 and 1998) tends to increase significantly. This finding is contrary with the
prior evidence that financial information has lost its relevance during the years. The empirical finding
also shows that unexpected earnings performance does not has contingency effect to increase the
relevance of financial statements over time. Generally, this study documents some new evidence.
Firstly, the relevance of financial statements to stock markets tends to embarrassingly low (4.7%) for
the 13 last years. Secondly, unexpected earnings performance does not have significant impact to the
relevance of financial statements. Thirdly, the relevance of the negative unexpected earnings
performance is higher than of the positive unexpected earnings performance. This study suggests that
internalize the good corporate governance (CGC) principles is an appropriate strategy to improve the
relevance of financial statements information to investors.
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I. PENDAHULUAN

Studi ini menguji dua isu utama yang sedang berkembang dalam literatur value
relevance1 dalam satu dekade terakhir. Isu pertama menyatakan bahwa relevansi nilai dari
laporan keuangan untuk pasar saham sedang menurun atau telah kehilangan relevansinya dari
waktu ke waktu. Isu kedua menyatakan bahwa kesimpulan dari studi-studi empiris yang
membukukan bahwa relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham telah menurun dari
waktu ke waktu belum tentu benar karena studi-studi tersebut belum mempertimbangkan
pengaruh kinerja laba kejutan (unexpected earnings performance). Laba kejutan diprediksi
memiliki pengaruh kontinjensi yang signifikan terhadap relevansi nilai laporan keuangan untuk
pasar saham.
Dua isu tersebut penting untuk diuji validitas empirisnya karena beberapa alasan berikut
ini. Pertama, kebanyakan studi value relevance yang meneliti isu tersebut melaporkan hasilhasil yang belum konklusif. Sejumlah studi empiris di Amerika Serikat (AS) dan sejumlah
negara Eropa melaporkan bukti-bukti yang saling bertentangan. Collins et al. (1997), Francis
dan Schipper (1999) dan Brief dan Zarowin (2002) melaporkan bahwa relevansi nilai informasi
laporan keuangan untuk pasar saham tidak menurun dari waktu ke waktu. Namun, hasil studi
Amir dan Lev (1996), Brown et al. (1999), Lev dan Zarowin (1999) dan Easton dan Sommers
(2003) justru melaporkan bukti yang sebaliknya. Sejumlah studi value relevance di Indonesia
(Warsidi 2002, Arsyah 2003, Suwardi 2005, Lako 2005) juga menyajikan bukti-bukti empiris
yang hampir sama. Secara umum, studi-studi tersebut melaporkan bukti-bukti empiris yang

1

Penggunaan istilah studi value relevance merujuk pada studi Amir dan Lev (1996), Collins et al. (1997), Francis dan Schipper
(1999), Holthausen dan Watts (2001), Barth et al. (2001) dan Beaver (2002). Area studi ini menguji apakah angka-angka
akuntansi secara statistis berasosiasi dengan nilai pasar sekuritas.

belum konklusif, terutama berkenaan dengan arah dan besaran relevansi nilai laporan keuangan
dari waktu ke waktu. Perbedaan dalam penggunaan basis teori dan model valuasi Ohlson
(1995) diduga menjadi penyebab utama terjadinya kontradiksi hasil studi antara satu studi
dengan studi-studi lainnya.
Kedua, studi-studi empiris sebelumnya (Collins et al. 1997, Warsidi 2002, Arsjah 2003)
yang membukukan bahwa kinerja laba positif memiliki relevansi nilai lebih tinggi dibanding
kinerja laba negatif diduga memiliki keterbatasan mendasar karena membedakan kinerja laba
hanya berdasarkan tanda dari level angka-angka laba yang dilaporkan. Pengkategorian kinerja
laba berdasarkan tanda dari level laba yang dilaporkan untuk menilai relevansi nilai informasi
keuangan adalah keliru dan bisa menyesatkan karena kinerja keuangan suatu korporasi
biasanya dinilai para pemakai berdasarkan tingkat prosentase perubahannya dari waktu ke
waktu. Berdasarkan prediksi dari belief adjustment theory (Hogarth dan Einhorn, 1992) dan
teori beliefs dalam proses pengambilan keputusan (Beaver, 1998), para pemakai laporan
keuangan akan menyesuaikan kembali keyakinan mereka sebelumnya dalam pengambilan
keputusan terbaru jika informasi terbaru yang disajikan suatu korporasi memiliki perubahan
kejutan yang signifikan. Berdasarkan prediksi itu, pengklasifikasian kinerja laba seharusnya
didasarkan pada ukuran perubahan laba kejutan (unexpected earnings) dari periode sekarang
dibanding periode sebelumnya.
Ketiga, meningkat atau menurunkan relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar
saham secara implisit mencerminkan meningkat atau menurunnya kualitas dan kegunaan dari
informasi laporan keuangan yang dihasilkan korporasi publik dari waktu ke waktu. Karena
tingkat kualitas dan kegunaan dari informasi laporan keuangan sangat terkait erat dengan
tingkat kejujuran, transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas manajemen dalam pengelolaan

angka-angka keuangan, maka bukti-bukti empiris yang dihasilkan dalam studi ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi yang berarti kepada pihak manajemen korporasi dan otoritas
terkait (Bapepam-LK) tentang mendesak atau tidak mendesaknya implementasi dan
internalisasi prinsip-prinsip good governance dalam praktik bisnis dan praktik akuntansi
korporasi. Selain itu, jika studi ini menyajikan bukti empiris bahwa relevansi nilai laporan
keuangan menurun dari tahun ke tahun dan rendah kegunaannya, maka korporasi dan standard
setters (Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI dan Bapepam-LK) diharapkan dapat mencari
terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kualitas dan relevansi nilai laporan keuangan
untuk investor dan pemakai lainnya.
Berdasarkan sejumlah alasan tersebut, studi ini bertujuan untuk: 1) menginvestigasi
relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham dari waktu ke waktu; dan 2) menguji
pengaruh kontinjensi kinerja laba kejutan terhadap relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar
saham dari waktu ke waktu. Studi ini menggunakan emiten manufaktur yang tercatat di Bursa
Efek Jakarta (BEJ) selama 1991-2003 sebagai sampel dan mengaplikasikan teori dan model
Ohlson (1995) sebagai basis teoritis dan valuasi.
Hasil studi menunjukkan bahwa relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham
tidak menurun dan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Secara panel, relevansi nilai
laporan keuangan selama periode penelitian cukup rendah yaitu hanya sekitar 4,7%. Bukti
empiris ini konsisten dengan temuan Lako (2005) yang membukukan bahwa relevansi nilai
laporan keuangan selama 1990-2002 hanya sekitar 4,4%. Hasil studi ini juga menunjukkan
bahwa kinerja laba kejutan tidak memberi dampak kontinjensi yang signifikan meningkatkan
relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham. Secara panel, relevansi nilai laporan

keuangan setelah dimasukkan kinerja laba kejutan justru lebih rendah dibanding sebelum
dimasukkan kinerja laba kejutan.
Sistematika penulisan studi ini adalah sebagai berikut. Bagian kedua membahas
landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bagian ketiga memaparkan data dan metode
penelitian. Bagian keempat memaparkan hasil riset dan diskusi. Bagian terakhir memaparkan
kesimpulan, implikasi dan usulan pengembangan untuk riset-riset berikutnya.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori Value Relevance
Basis teoritis yang mendasari studi value relevance yang berkembang dalam satu
dekade terakhir umumnya diadopsi dari teori dan model valuasi Ohlson (1995). Beaver (2002)
menyatakan bahwa fondasi teoritis yang mendasari studi value relevance adalah kombinasi dari
valuation

theory

(Ohlson,

1995)

dan

contextual

accounting

arguments

sehingga

memungkinkan periset memprediksi relasi variabel akuntansi dengan nilai pasar ekuitas.
Model yang paling banyak digunakan dalam studi value relevance adalah model laba
dan neraca yang dikembangkan Ohlson (1995). Model ini mengasumsikan bahwa nilai (pasar)
perusahaan merupakan suatu fungsi linear dari nilai buku ekuitas dan present value dari laba
abnormal masa datang yang diharapkan. Menurut Beaver (2002), meskipun basis teori
akuntansinya lemah, namun dengan menggabungkan teori valuasi Ohlson (1995) dan argumenargumen akuntansi kontekstual (misalnya yang ditawarkan FASB) maka periset dapat
memprediksikan bagaimana relasi linear antara variabel-variabel akuntansi dengan nilai pasar
ekuitas.

Ada tiga asumsi yang mendasari studi value relevance (Holthausen dan Watts, 2001),
yaitu: 1) para investor ekuitas merupakan pengguna dominan pelaporan keuangan dalam
valuasi ekuitas; 2) harga-harga sekuritas secara memadai merepresentasikan penggunaan
informasi akuntansi oleh investor dalam penilaian sekuritas; dan 3) pengujian value relevance
dan value reliability informasi akuntansi yang didasarkan pada harga-harga sekuritas pada
esensinya mengukur relevansi dan reliabilitas informasi akuntansi seperti didefinisikan FASB
dalam SFAC No. 2 (1980).
Beaver (2002) menyatakan ada dua karakteristik menonjol dari studi value relevance,
yaitu: Pertama, studi value relevance memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang
institusi dan standar-standar akuntansi, serta gambaran spesifik tentang angka-angka akuntansi
yang dilaporkan. Pengetahuan tersebut mencakup tujuan pelaporan keuangan, kriteria yang
digunakan standard setters, basis untuk standar-standar spesifik, dan rincian bagaimana
mengkonstruk angka-angka akuntansi dalam suatu standar tertentu.
Kedua,

timeliness

publikasi

informasi

akuntansi

bukanlah

suatu

isu

yang

dikesampingkan. Walaupun meliputi event studies, namun studi value relevance juga
mencakup studi-studi yang menguji relasi antara level harga-harga saham (price level) dengan
data akuntansi. Berbeda dengan event study yang memperhatikan timing informasi dan tanggal
publikasi informasi serta menguji perubahan harga saham di sekitar tanggal peristiwa, level
studies mengidentifikasi drivers of value yang mungkin terefleksi dalam harga-harga saham
dalam periode waktu yang lama. Riset value relevance menggolongkan nilai pasar sekuritas
pada suatu titik waktu tertentu sebagai suatu fungsi linear dari sejumlah variabel akuntansi.
Alasannya adalah karena sistem akuntansi mengakui peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi
nilai perusahaan lebih terlambat dibanding harga-harga sekuritas. Dengan kata lain, publikasi

angka-angka akuntansi sesungguhnya telah didahului oleh sejumlah informasi lain yang lebih
tepat waktu.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa studi value relevance bertujuan untuk
menginvestigasi relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham. Relevansi tersebut diukur
dengan besaran R2 regresi antara variabel angka-angka laporan keuangan, yaitu nilai buku
ekuitas dan laba, dengan harga/return saham. Karena itu, besar-kecilnya R2 mencerminkan
tinggi-rendahnya relevansi nilai dari angka-angka laporan keuangan untuk investor dalam
valuasi sekuritas (Barth et al. 2001; Beaver, 2002).

2.2. Pengembangan dan Perumusan Hipotesis
Secara umum, sejumlah studi value relevance di AS melaporkan bahwa informasi
laporan keuangan memiliki relevansi nilai untuk pasar saham [Collins et al. (1997), Chang
(1999), Francis dan Schipper (1999), Lev dan Zarowin (1999), Brown et al. (1999), Core at al.
(2003), Easton dan Sommers (2003)]. Demikian pula studi value relevance di sejumlah negara,
seperti Chen et al. (2001) di China, Charitou et al. (2000) dan Yaekura (2003) di Jepang, Ota
(2001) dan Brimble (2003) di Australia, dan Warsidi (2002), Arsjah (2003), Suwardi (2005)
dan Lako (2005) di Indonesia, juga melaporkan bahwa informasi laporan keuangan memiliki
relevansi nilai untuk pasar saham.
Namun, terkait dengan tren dan besaran relevansi nilai informasi keuangan dari waktu
ke waktu, studi-studi tersebut menyajikan bukti empiris yang masih inkonklusif. Untuk hasil
studi value relevance di AS, baik studi yang menggunakan studi asosiasi dan model harga
maupun studi yang menggunakan studi asosiasi dan model return, bukti-bukti empiris yang
dilaporkan masih saling bertentangan.

Pertama, untuk studi yang menggunakan pendekatan studi asosiasi dan model harga,
kesimpulan yang disajikan masih inkonklusif. Collins et al. (1997) dan Francis dan Schipper
(1999) melaporkan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi (nilai buku dan laba) tidak
menurun dari waktu ke waktu. Namun, Brown et al. (1999), Easton dan Sommers (2003) dan
Core et al. (2003) justru melaporkan bahwa relevansi nilai informasi keuangan menurun dari
waktu ke waktu. Kedua, untuk studi yang menggunakan studi asosiasi dan model return, hasil
studi Lev dan Zarowin (1999), Francis dan Schipper (1999), dan Ryan dan Zarowin (2003)
menunjukkan bahwa relevansi nilai informasi laporan keuangan sedang menurun.
Untuk hasil studi value relevance di sejumlah negara lain, sejumlah studi yang
mengaplikasikan pendekatan studi asosiasi dan model harga/return melaporkan hasil-hasil yang
(hampir) konklusif. Sementara sejumlah studi value relevance di Indonesia (Warsidi, (2002;
Arsjah, 2003; Suwardi, 2005; Lako, 2005) memberikan bukti-bukti yang saling bertentangan.
Dengan menggunakan studi asosiasi dan model harga, Warsidi (2002) melaporkan bahwa tren
informasi laporan keuangan secara gabungan (kecuali 1997-1998) tidak menurun. Arsjah
(2003) yang menguji relevansi nilai laporan keuangan dari korporasi manufaktur BEJ dengan
menggunakan model harga melaporkan bahwa relevansi nilai laporan keuangan (kecuali 19971998) tidak menurun. Baik Warsidi (2002) maupun Arsjah (2003) melaporkan bahwa relevansi
nilai laporan laporan berkisar 19%-75% dan 14%-61% selama 1990-2000 dan 1991-2000.
Namun dengan menggunakan sampel korporasi manufaktur selama 1990-2002 dan model
return/perubahan, Lako (2005) melaporkan bahwa relevansi nilai laporan keuangan rendah
yaitu hanya sekitar 4,4%.
Berdasarkan klaim dan hasil-hasil yang masih belum konklusif tersebut, studi ini
memprediksikan bahwa relevansi nilai laporan keuangan dari emiten manufaktur BEJ menurun

dari waktu ke waktu. Alasannya adalah: 1) selama satu dekade terakhir terjadi perubahan yang
cukup drastis dalam lingkungan bisnis, serta munculnya sumber-sumber informasi bersaing
(competing information) yang lebih tepat waktu dibanding informasi keuangan. Terjadinya
perubahan tersebut mengakibatkan pelaporan keuangan tidak lagi menjadi sumber informasi
utama bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi (Healy dan Palepu, 2001); dan 2)
kondisi perekonomian dan bisnis di Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami
perubahan yang drastis sehingga diduga berpengaruh terhadap relevansi nilai informasi laporan
keuangan korporasi (Lako, 2005). Terjadinya perubahan yang cukup drastis tersebut diduga
meningkatkan risiko korporasi (fundamental risk) dan risiko pasar (market risk) sehingga
berdampak negatif bagi relevansi nilai laporan keuangan korporasi. Karena itu, hipotesis
(alternatif) yang diajukan adalah:
Ha1: Relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham dari korporasi manufaktur menurun
dari tahun ke tahun.

Salah satu keterbatasan utama dari hasil-hasil studi value relevance sebelumnya adalah
tidak mempertimbangkan pengaruh perubahan kinerja laba kejutan sebagai variabel
pemoderasi (moderating variable).2 Dari hasil telaah literatur, peneliti menemukan bahwa
kebanyakan studi value relevance selama ini tidak membedakan signal informasi dari angkaangka laporan keuangan berdasarkan tingkat pertumbuhannya, yaitu informasi good news
(GN) dan bad news (BN). Kedua signal tersebut diyakini memiliki pengaruh kontinjensi yang
signifikan terhadap relevansi nilai laporan keuangan.

Cooper dan Schindler (2001) mendefinisikan suatu variabel pemoderasi (moderating variable) sebagai: “A
second independent variable that is included because it is believed to have a significant contributory or contingent
effect on the originally stated independent variable (ID)-dependent variable (DV) relationship."
2

Sejumlah bukti empiris dari studi Hayn (1995), Collins et al. (1999), Conrad et al.
(2002) dan Brimble (2003) memperkuat dugaan di atas. Dilaporkan bahwa pasar saham
merespon secara berbeda secara signifikan terhadap kedua kategori informasi tersebut. Respon
terhadap pengungkapan informasi kinerja laba BN lebih besar dibanding respon terhadap
pengungkapan informasi GN. Respon terhadap pengungkapan informasi BN cenderung
bertanda negatif, sedangkan respon terhadap pengungkapan inforamsi GN cenderung bertanda
positif. Hal ini terjadi karena pengungkapan informasi GN sudah diantisipasi, sementara
pengungkapan informasi BN merupakan suatu yang surprise yang tidak terduga sebelumnya
oleh pasar saham.
Berdasarkan argumentasi tersebut, patut diduga bahwa relevansi nilai informasi laporan
keuangan akan meningkat secara signifikan jika kinerja laba kejutan dimasukkan sebagai
variabel pemoderasi. Karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:
Ha2: Relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham meningkat relevansinya setelah laba
kejutan dipertimbangkan sebagai variabel pemoderasi.

III. DATA DAN METODE PENELITIAN

3.1. Sampel dan Sumber Data
Sampel diseleksi dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, sampel adalah perusahaanperusahaan manufaktur yang sahamnya tercatat di BEJ selama periode 1991–2003. Kedua,
perusahaan yang menjadi sampel menerbitkan laporan keuangan tahunan auditan 1991–2003
dan dipublikasikan pada Januari–April 1992–2004. Karena itu, emiten yang tidak melaporkan
laporan keuangan dalam periode tersebut tidak dimasukkan dalam sampel penelitian. Ketiga,

perusahaan-perusahaan (observasi) yang memiliki tingkat kenaikan atau penurunan nilai buku
ekuitas dan laba kejutan yang ekstrim dianggap outliers dan dikeluarkan dari sampel.
Berdasarkan prosedur seleksi tersebut, jumlah emiten yang terpilih menjadi sampel
adalah 1316 observasi. Perincian jumlah observasi dari tahun ke tahun selama periode 19912003 disajikan dalam Tabel 1. Untuk data emiten manufaktur dan laporan keuangan tahunan
diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) edisi 1992-2004. Sementara data
return saham diperoleh dari Pusat Database Pasar Modal FE UGM.

3.2. Model Penelitian
Variabel independen dari studi ini adalah nilai buku ekuitas (NBE) dan laba bersih (LB).
NBE mewakili necara (aset dikurangi hutang), sementara LB (laba bersih setelah pos
extraordinary dan pajak) mewakili laporan laba-rugi. Penggunaan dua variabel tersebut
merujuk pada model valuasi Ohlson (1995). Untuk menghitung NBE dan LB kejutan pada
suatu tahun tertentu, digunakan rumus berikut:
NBEt.0 – NBEt.-1
NBEKit =

NBEt.-1 

(1)

LBt.0 – LBt.-1
LBKit =

LBt.-1

Keterangan:
NBEKit = Perubahan nilai buku ekuitas kejutan perusahaan i pada periode tahun t
NBEit.0 = NBE perusahaan i pada tahun berjalan
NBEit.-1 = NBE perusahaan i pada tahun sebelumnya
LBKit = Perubahan laba bersih (LB) perusahaan i pada periode tahun t
LBit.0 = LB perusahaan j pada tahun berjalan
LBit.-1 = LB perusahaan i pada tahun sebelumnya

(2)

Variabel dependen dari penelitian ini adalah return saham (Ri,t)3. Return saham dari setiap
emiten adalah rata-rata return harian tanggal 30 April4 yang dihitung dengan menggunakan
metode rata-rata geometrik selama satu tahun (300 hari perdagangan) dengan rumus (PPA
UGM, 2001) sebagai berikut:
RATARGHSTt = ((1 + RETa) (1 + RETa) (1 + RETHa-1)…(1 + RETHt))1/n –1

(3)

Keterangan:
RETHt = Return saham harian dari masing-masing emiten hari ke-t
a
= awal periode, yaitu tanggal hari efektif tahun t
t
= tanggal hari efektif tahun t
n
= jumlah hari

Untuk menguji hipotesis Ha1, studi ini menggunakan model regresi linear berikut ini:
Rit = 1 + 2NBEKit + 3 LBKit + it

(4)

Keterangan:
Rit : RATARGHST, yaitu rata-rata return saham harian setiap sekuritas yang dihitung dengan menggunakan metode
rata-rata geometrik selama 12 bulan dari sekuritas i yang diukur dari awal April tahun fiskal sebelumnya
hingga akhir April tahun fiskal t berikutnya. RATARGHST yang digunakan adalah tanggal 30 April.
Untuk laporan keuangan 2002 dan 2003, RATARGHST dihitung dari awal Maret tahun fiskal
sebelumnya hingga akhir Maret tahun fiskal t berikutnya.
NBEKit : Nilai buku ekuitas kejutan dari emiten i pada periode tahun fiskal t
LBKit : Laba bersih kejutan emiten i pada periode tahun fiskal t
it
: nilai residual emiten i pada periode tahun fiskal t

Sementara untuk menguji hipotesis Ha2, model regresi linear yang digunakan adalah:
Rit = 1 + 2NBEKit + 3 LBKit +4LBKit*D + it

(5)

Keterangan:
D = Kinerja LBK
D = 0 jika kinerja LBK adalah negatif atau menurun
D = 1 jika kinerla LBK adalah positif atau meningkat

3

Berbeda dengan studi-studi value relevance sebelumnya yang mengaplikasikan model harga dan level angka-angka keuangan
(level model) dalam valuasi relevansi nilai informasi akuntansi untuk pasar saham, studi ini mengaplikasikan model return dan
perubahan angka-angka akuntansi (change model). Peneliti menilai bahwa penggunaan model return atau model perubahaan
untuk mengukur relevansi nilai informasi laporan keuangan lebih tepat dibanding model level karena model tersebut mampu
mengukur dan menjelaskan secara lebih baik apakah perubahan dalam angka-angka laporan keuangan menjelaskan perubahan
dalam nilai pasar sekuritas yang diprediksikan. Sementara penggunaan model level lebih dimaksudkan untuk menilai apakah
angka-angka laporan keuangan yang dilaporkan tercermin dalam nilai pasar sekuritas dari suatu korporasi pada suatu periode.
4

Untuk laporan keuangan 2002 dan 2003, digunakan RATARGHST 31 Maret 2003 karena berdasarkan ketentuan Bapepam
tahun 2002, semua emiten wajib melaporkan laporan keuangan tahunan paling lambat tanggal 31 Maret tahun fiscal berikutnya.

Untuk menguji apakah relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham meningkat
atau menurun dari tahun ke tahun, penelitian ini menggunakan model berikut (Lev dan
Zarowin, 1999):
RM2 it

=  + (Time) + et

(6)

Keterangan:

RM2 it

= nilai R

Time
e

= 1, 2, 3, ..., 13, yang berhubungan dengan periode penelitian 1991-2003
= nilai residu

2

dari suatu model empiris

3.3. Tokor Ukur Relevansi Nilai
Tolok ukur untuk mengukur pengaruh dan relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar
saham adalah: 1) nilai koefisien dari masing-masing variabel laporan keuangan, dan 2) Adj.R2
regresi. Koefisien estimasian digunakan untuk menilai pengaruh dari masing-masing variabel
laporan keuangan (NBEK dan LBK) terhadap relevansi nilai informasi laporan keuangan untuk
pasar saham. Sementara Adj.R2 digunakan untuk menganalisis relevansi nilai laporan keuangan
dari waktu ke waktu.5 Holthausen dan Watts (2001) menyatakan bahwa studi value relevance
biasanya menguji perbedaan dalam nilai R2 dengan menggunakan bottom line angka-angka
akuntansi. Angka-angka akuntansi dengan R2 > 0 digambarkan memiliki relevansi nilai.
Sebaliknya, angka-angka akuntansi dengan R2  0 digambarkan tidak memiliki relevansi nilai.

5

Alasan menggunakan Adj.R2 sebagai ukuran relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham (Gujarati, 2003) adalah: 1)
ukuran tersebut memperhitungkan jumlah parameter mencakup intersept dalam model regresi (k), 2) residual variance-nya
(  ) merupakan estimator yang tidak bias, 3) tidak seperti R 2, koefisien Adj.R2 akan meningkat hanya jika nilai t absolut
dari variabel yang ditambahkan lebih besar dari 1.
2

IV. HASIL DAN DISKUSI
4.1. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas dan heteroskedasitas untuk data crosssectional periode 1991–2003. Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan variance
inflation factor (VIF) menunjukkan VIF laporan keuangan 1991–2003 di bawah 2,2%. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas yang tinggi antar variabel independen.
Untuk uji heteroskedasitas, studi ini menggunakan Regression Plot. Dari grafik
scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol
sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedasitas yang ekstrim pada model
regresi. Secara keseluruhan, model regresi memenuhi sejumlah asumsi klasik.

4.2. Analisis Relevansi nilai Informasi Laporan Keuangan
Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis Ha1 disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1 kolom
4, 5 dan 6 melaporkan nilai koefisien NBEK dan LBK dan Adj.R2 dari hasil pengujian regresi
linear dengan menggunakan model (4).
Secara keseluruhan, selama periode penelitian terlihat bahwa NBEK ( 2) cenderung
berpengaruh negatif terhadap Rit; sementara LBK (3) cenderung berpengaruh positif dan secara
statistik signifikan terhadap Rit dari tahun ke tahun (kecuali 2003). Secara panel, NBEK dan
LBK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Rit.

Tabel 1
Relevansi nilai laporan keuangan emiten manufaktur BEJ untuk pasar saham sebelum dan
sesudah dimasukkan variabel laba kejutan periode 1991-2003
Rit = 1 + 2NBEKit + 3LBKit + it
1

2

Tahun
1991

0bs.
67

-0.020

0.358*

1992

72

0.000

1993

80

0.010

1994

93

1995
1996

Rit =1+2NBEKit+3LBKit+4LBKit*D+it

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

2

3

4

0.195

Adj.R2(a)
0.209

0.289

2.147*

-1.941*

Adj.R2(b)
0.280

(10-6)
0.071**

11

0.065

0.510*

0.278

0.085

0.645*

-0.731

0.273

-0.005

-0.170

0.198***

0.025

-0.200***

0.088

0.205

0.040

0.015

-0.020

-0.600

0.235***

0.022

-0.057

0.408

-0.179

0.012

-0.010

102

0.000

0.051

0.170

0.020

0.094

1.029*

-0.400*

0.090

0.070***

113

0.000

-0.085

0.166***

0.005

-0.900

0.746**

-0.601***

0.025

0.020

1997

103

-0.020

-0.130

0.259*

0.045

-0.133

0.162

0.125

0.078

0.033**

1998

105

-0.001

0.321*

0.212**

0.159

0.308*

0.114

0.157

0.166

0.007

1999

116

0.003

-0.008

0.186**

0.017

-0.009

0.160

0.035

0.009

-0.008

2000

104

-0.002

0.003

0.253**

0.046

-0.011

0.360

-0.150

0.049

0.003

2001

121

-0.002

0.003

0.253*

0.008

0.112

-0.012

0.067

0.001

-0.007

2002

122

-0.001

0.072

0.021**

0.041

0.087

0.340

-0.163

0.040

-0.001

2003

116

0.002

-0.011

-0.116

-0.004

0.008

-0.377*

0.332**

0.030

0.034**

Pool

1316

0.000

0.047***

0.202*

0.047

0.046***

0.191**

0.017

0.046

-0.001

Keterangan:
* : signifikan secara statistis pada level 1%
** : signifikan secara statistis pada level 5%
*** : signifikan secara statistis pada level 10%

Dilihat dari nilai Adj.R2, relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham selama
periode 1991-2003 berkisar -0,4%-27,8%. Relevansi nilai tertinggi terjadi pada 1992 (27,8%),
sementara terrendah terjadi 2003 (-0,4% atau 0). Secara panel, relevansi nilai laporan keuangan
selama 1991-2003 adalah hanya sekitar 4,7%. Namun berbeda dengan studi-studi sebelumnya
yang melaporkan bahwa relevansi nilai laporan keuangan tahun 1997 dan 1998 menurun drastis
dan sangat rendah, hasil studi ini justru menunjukkan bukti empiris yang sebaliknya. Hasil
studi ini menunjukkan bahwa relevansi nilai laporan keuangan pada dua tahun krisis tersebut
justru meningkat secara signifikan dan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelum dan sesudahnya.

Gambar 1: Relevansi Nilai Laporan Keuangan (LK) sebelum dan sudah dimasukkan kinerja
laba kejutan periode 1991-2003
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Dari Gambar 1 terlihat bahwa relevansi nilai laporan keuangan (gabungan NBEK dan
LBK) untuk pasar saham berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tampak bahwa relevansi nilai
laporan keuangan yang pada tahun 1991 dan 1992 berada di atas level 20%, pada 1993-1996
menurun drastis. Ketika krisis ekonomi dan politik terjadi pada 1997 dan mencapai klimaksnya
pada 1998, relevansi nilai akuntansi justru meningkat drastis yaitu dari 0,5% ke 4,5% (1997)
dan 4,5% ke 15,9% (1998). Namun seiring mulai membaiknya kondisi politik dan ekonomi
nasional selama 1999-2003, relevansi nilai laporan keuangan menurun kembali. Bahkan pada
tahun 2003, laporan keuangan tidak memiliki relevansi nilai untuk pasar saham.
Hasil pengujian tren relevansi nilai laporan keuangan dengan menggunakan model (6)
menunjukkan bahwa besaran nilai koefisien  (time) adalah -0,554 dan nilai Sig.-nya adalah 0,
049. Hal itu menunjukkan bahwa tren relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham

menurun dari waktu ke waktu selama periode 1991-2003 dan secara statistik signifikan pada
level 5%.
Dari uraian di atas, maka pernyataan Ha1 bahwa relevansi nilai laporan keuangan untuk
pasar saham dari emiten manufaktur menurun dari tahun ke tahun didukung secara empiris.
Temuan ini mendukung klaim yang sedang berkembang dalam literatur akuntansi bahwa
relevansi nilai laporan keuangan menurun dari waktu ke waktu.

4.3. Pengaruh Kinerja Laba Kejutan
Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis Ha 2 seperti disajikan dalam Tabel 1 pada
kolom 9 (4) menunjukkan bahwa kinerja laba kejutan (kinerja LBK) berpengaruh positif
terhadap nilai pasar sekuritas (Rit) pada 1993, 1997, 1998, 1999, 2001 dan 2003, sementara
pada 991, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000 dan 2002 kinerja LBK berpengaruh negatif. Secara
panel, kinerja LBK berpengaruh positif terhadap perubahan nilai pasar sekuritas namun tidak
signifikan.
Pada Tabel 1 kolom 10 terlihat bahwa kecuali pada 2001, dimasukkannya kinerja LBK
sebagai variabel pemoderasi meningkatkan relevansi nilai laporan keuangan dari tahun ke
tahun. Namun, peningkatan yang signifikan hanya terjadi pada 1992, 1995, 1997, 1998, dan
2000. Secara panel, kinerja LBK tidak meningkatkan relevansi nilai laporan keuangan selama
periode penelitian.
Berdasarkan hasil pengujian lebih lanjut (content analysis) dengan memisahkan
kelompok sampel dalam dua grup, yaitu grup sampel emiten yang memiliki kinerja LBK yang
positif dan negatif, diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, kinerja LBK yang meningkat
berpengaruh positif, tapi tidak signifikan, terhadap relevansi nilai laporan keuangan. Kedua,

kinerja LBK yang menurun berpengaruh positif secara signifikan (pada level 1%) terhadap
relevansi nilai laporan keuangan. Ketiga, relevansi nilai laporan keuangan dari grup sampel
yang membukukan kinerja LBK yang meningkat lebih rendah dibanding grup sampel yang
membukukan kinerja LBK yang menurun, yaitu 2,8% berbanding 1,1%.
Hasil pengujian tren relevansi nilai laporan keuangan dengan menggunakan model (6)
menunjukkan bahwa besaran nilai koefisien  (time) adalah -0,610 dan nilai Sig.-nya adalah 0,
027. Hal itu menunjukkan bahwa tren relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham
setelah dipertimbangkan variabel kinerja laba kejutan sebagai variabel dumi menurun dari
tahun ke tahuin selama periode 1991-2003 dan secara statistik signifikan pada level 5%.
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Ha2 bahwa relevansi
nilai laporan keuangan untuk pasar saham meningkat relevansinya setelah dimasukkan kinerja
laba kejutan sebagai variabel pemoderasi tidak didukung secara empiris.

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN RISET SELANJUTNYA
Tujuan studi ini adalah untuk menguji menginvetigasi relevansi nilai laporan keuangan
untuk pasar saham dari waktu ke waktu dan juga menguji pengaruh dari kinerja laba kejutan
terhadap relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham dari waktu ke waktu. Dengan
menggunakan sampel emiten manufaktur yang tercatat di BEJ selama periode 1991-2003 dan
mengaplikasi model valuasi Ohlson (1995), hasil studi ini menunjukkan bahwa relevansi nilai
laporan keuangan untuk pasar saham menurun dari tahun ke tahun.
Tapi berbeda dengan studi-studi sebelumnya (Warsidi, 2002; Arsjah, 2003; Suwardi,
2005) yang melaporkan bahwa relevansi nilai laporan keuangan cukup besar yaitu berkisar

15%-85% selama 1993-2002 (kecuali 1997, 1998), studi ini justru melaporkan bahwa selama
1993-2003 relevansi nilai laporan keuangan hanya berkisar -0,4%-16% dan relevansi nilai yang
tertinggi terjadi pada 1992 (27,8%) dan 1998 (16%). Studi ini juga membukukan bahwa secara
panel relevansi nilai laporan keuangan selama 1991-2003 sangat rendah yaitu hanya sekitar
4,7%. Bukti empiris tersebut konsisten dengan temuan Lako (2005) yang membukukan bahwa
relevansi nilai laporan keuangan selama 1990-2002 hanya sekitar 4,4%.
Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa kinerja laba kejutan tidak berpengaruh secara
signifikan meningkatkan relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham. Bukti empiris
dari studi ini menunjukkan bahwa relevansi nilai laporan keuangan setelah diperhitungkan
kinerja laba kejutan sebagai variabel pemoderasi (4,6%) justru lebih rendah dibanding sebelum
dimasukkannya kinerja laba kejutan (4,7%). Bahkan, kelompok emiten yang memiliki kinerja
laba kejutan yang menurun justru memiliki relevansi nilai laporan keuangan lebih tinggi
dibanding kelompok korporasi yang memiliki kinerja laba kejutan yang meningkat. Bukti
empiris ini menunjukkan bahwa para investor dan pelaku pasar lainnya tidak mencermati tanda
dan besaran perubahan kinerja laba kejutan yang dilaporkan emiten. Kemungkinan lainnya
adalah mereka tidak begitu peduli dengan kinerja laba yang disajikan korporasi karena
meragukan kualitasnya.
Bukti-bukti empiris tersebut mengindikasikan bahwa kualitas dari laporan keuangan
yang dihasilkan emiten manufaktur BEJ dalam kurun waktu 1991-2003 diragukan oleh para
investor saham sehingga mereka lebih memperhatikan informasi atau isu-isu lain dalam
pengambilan keputusan investasi dibanding informasi akuntansi yang disajikan emiten. Jika
indikasi ini benar, maka perusahaan publik, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bapepam-LK

perlu mencari terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kualitas dan relevansi nilai
informasi laporan keuangan untuk pasar saham dan pemakai lainnya.
Salah satunya adalah emiten perlu diwajibkan untuk menerapkan good corporate
governance (GCG) dalam praktik bisnisnya. Hal ini penting dipikirkan karena ada dugaan
menurun atau rendahnya relevansi nilai laporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir,
seperti dilaporkan sejumlah studi di AS (Easton dan Sommers, 2003; Core et al. 2003),
disebabkan karena rendahnya transparansi dan akuntabilitas korporasi serta pelaku pasar
meragukan kejujuran manajemen dalam penyajian angka-angka laporan keuangan, khususnya
laba. Selain itu, IAI juga perlu mengevaluasi dan merevisi kembali standar-standar akuntansi
dan pengauditan yang dinilai masih konservatif, serta mencari terobosan-teboran baru yang
lebih pregresif untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (PABU) yang
mendasari praktik akuntansi dalam korporasi.
Keterbatasan dari studi ini adalah hanya menggunakan teori dan model valuasi Ohlson
(1995) sebagai basis teori dan basis valuasi untuk menilai relavansi nilai laporan keuangan.
Konsekuensinya adalah studi ini hanya mengandalkan pendekatan studi asosiasi dengan
periode jendela yang panjang dan menggunakan tanggal 30 April (untuk laporan keuangan
1991-2001) dan 31 Maret (untuk laporan keuangan 2002-2003) sebagai tanggal publikasi
laporan keuangan emiten. Penggunaan studi asosiasi dan tanggal 30 April atau 31 Maret
sebagai tanggal penyajian laporan keuangan emiten mungkin dinilai kurang tepat untuk
mengukur relevansi nilai laporan keuangan. Karena itu, studi-studi value relevance selanjutnya
perlu mengaplikasikan teori pasar efisien (market efficiency) dan metoda event study untuk
memvaluasi relevansi nilai laporan keuangan untuk pasar saham dari waktu ke waktu.
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