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ABSTRAK 

Pratiwi, Ananta Dian: Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Brawijaya, 2019. “Pengaruh Laba, Nilai Buku Ekuitas, dan Nilai Wajar Aset Non-Keuangan 
terhadap Harga Saham dengan Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi.” 
Ketua Pembimbing: Sutrisno T., Anggota Komisi Pembimbing: Aulia Fuad Rahman. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi nilai atas laba, nilai buku ekuitas, dan 
pengukuran nilai wajar aset non-keuangan dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel 
moderasi. Teori clean surplus dan teori agensi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara 
variabel penelitian. Penelitian menggunakan sampel 148 perusahaan tedaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama tahun 2012-2017. Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan 
sebagai alat analisis untuk menguji hubungan antara variabel penelitian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa laba dan nilai buku ekuitas memengaruhi harga saham sehingga memiliki 
relevansi nilai. Tata kelola perusahaan ditemukan berperan dalam meningkatkan relevansi nilai 
atas laba dan pengukuran nilai wajar aset non-keuangan.Tata kelola perusahaan merupakan 
mekanismen yang dapat mengurangi risiko bias informasi bagi investor. 

Kata Kunci: Relevansi nilai, Laba, Nilai buku ekuitas, Pengukuran nilai wajar aset non-
keuangan, Tata kelola perusahaan. 
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ABSTRACT 

Pratiwi, Ananta Dian: Master Program of Accounting, Faculty of Economis and Business, 
Brawijaya University, 2019. “The Influence of Profit, Book Value of Equity, and Fair Value 
of Non-Financial Assets on Share Price with Corporate Governance as Moderator 
Variable”.  
The Head of Advisory Commission: Sutrisno T., Member of Advisory Commission: Aulia Fuad 
Rahman. 

This research aims to test the relevance of profit value, book value of equity, and fair 
value of non-financial assests with corporate governance as moderator variables. The clean 
surplus theory and agency theory is being used in this research to explains the relationship of 
each variables. Moreover, there are samples consisting of 148 companies registered in 
Indonesia Stock Exchange (ISE) during 2012-2017 and Moderated Regression Analysis (MRA) 
is being used in this research to test the relationship of each variables. The results of this 
research show that profit and book value of equity have an influence on share price so it 
contains the value relevance. Furthermore, the corporate governance is to be discovered that it 
hold a role in elevating the value relevance of profit and the measurement of fair value of non-
financial assets. In addition, the corporate governance is a mechanism that is able to reduce the 
risk of bias information for investors. 

Key Words: Value Relevance, Profit, Book Value of Equity, Fair Value of Non-Financial Assets, 

Corporate Governance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pasar modal menyediakan informasi yang dibutuhkan investor untuk 

pengambilan keputusan terbaik. Salah satu informasi yang tersedia di pasar 

modal adalah informasi akuntansi dalam laporan keuangan (Ball and Brown, 

1968; Moser, 1989; Barth et al., 2001; Healy dan Palepu, 2001, Kothari, 2001). 

Sebagai salah satu informasi penting untuk pengambilan keputusan, investor 

membutuhkan jaminan bahwa informasi yang diperoleh melalui laporan 

keuangan dapat dipercaya dan mempengaruhi keputusannya (bermanfaat). 

Pendekatan kebergunaan keputusan (decision usefulness approach) 

menyatakan bahwa suatu informasi dalam laporan keuangan dinyatakan 

bermanfaat saat informasi dapat memberikan pertimbangan dan mempengaruhi 

keputusan pengguna laporan keuangan (Scott, 2015:112).  

Relevansi nilai memiliki hubungan erat dengan pendekatan kebergunaan 

keputusan. Penekanan pendekatan ini adalah “bagaimana laporan keuangan 

dapat lebih bermanfaat?”. Relevansi nilai juga memiliki penekanan yang sama, 

yaitu “bagaimana informasi akuntansi dapat memiliki nilai relevan untuk 

partisipan pasar modal (investor)?”. Barth, Beaver and Landsman (2001) 

menyatakan bahwa relevansi nilai menunjukkan tingkat informative angka-angka 

akuntansi dan bagaimana reaksi investor terhadap angka-angka tersebut.  

Timbulnya reaksi investor menunjukkan pentingnya informasi akuntansi dalam  

proses pengambilan keputusan investasi bagi investor (Ball dan Brown, 1968; 

Ohlson, 1995; Scott, 2015; Puspitaningtyas, 2012).  

Barth, Beaver and Landsman (2001) mendefinisikan relevansi nilai 

sebagai seberapa informatif angka akuntansi bagi investor. Tingkat informatif 
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suatu informasi akuntansi dilihat dari kemampuan menjelaskan (explanatory 

power) harga saham atau return saham (Gu, 2002). Ketika informasi akuntansi 

diumumkan kepada investor, maka informasi tersebut dapat digunakan untuk 

pertimbangan keputusan dalam membeli atau menjual saham. Transaksi jual-beli 

saham mempengaruhi pergerakan harga saham itu sendiri. Reaksi ini dapat 

membuktikan bahwa kandungan informasi akuntansi relevan dan menjadi 

pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan investasi, sehingga 

dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi bermanfaat bagi investor (Ball dan 

Brown, 1968; Ohlson, 1995; Scott, 2015:115; Puspitaningtyas, 2012).  

Holthausen dan Watts (2001) menyatakan bahwa penelitian-penelitian 

yang menguji relevansi angka-angka akuntansi dapat diklasifikasikan ke dalam 

tiga kategori, yaitu relative association studies, incremental association studies, 

dan marginal information content studies. Penelitian mengenai relevansi nilai 

lebih banyak berada pada kategori relative association studies dan incremental 

association studies. Penelitian ini menguji relevansi nilai melalui pengujian 

asosiasi, yaitu menguji hubungan informasi akuntansi dengan nilai pasar saham. 

Penelitian menguji hubungan laba, nilai buku ekuitas, dan pengukuran nilai wajar 

aset nonkeuangan dengan harga saham. 

Relevansi nilai suatu informasi perlu diperhatikan untuk meningkatkan 

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Indonesia merupakan salah 

satu negara tujuan utama investasi dunia. Menurut data UNCTAD (United 

Nations Conference on Trade and Development) per Juni 2017, Indonesia 

menduduki peringkat 4 setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Hal ini 

menunjukkan bahwa investor memiliki impresi yang bagus terhadap iklim bisnis 

di Indonesia. Namun, hal lain yang harus diperhatikan adalah kemampuan 

perusahan-perusahaan di Indonesia dalam menyajikan informasi yang 
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bermanfaat bagi investor. Dengan kata lain, perlu ada penelitian mengenai 

tingkat relevansi nilai atas informasi yang disajikan oleh perusahaan di Indonesia.  

Faktor penting tekait relevansi nilai yang perlu diperhatikan adalah adopsi 

atas standar IFRS per 2012 di Indonesia. Karampinis dan Hevas (2011) 

menyatakan bahwa lingkungan institusional penyusun laporan keuangan 

menentukan relevansi nilai informasi akuntansi. Keberhasilan penerapan IFRS 

dapat dinilai melalui signifikansi peningkatan kualitas informasi. Jika kualitas 

informasi meningkat setelah penerapan IFRS, maka IFRS berhasil diterapkan 

dan informasi yang disajikan semakin memiliki relevansi nilai. Adopsi IFRS 

menjadi perhatian penting mengingat Indonesia merupakan negara yang 

menganut code-law, sementara IFRS ditujukan untuk lingkungan institusional 

dengan tradisi common law (Barth et al., 2008; Karampinis dan Hevas, 2011). 

Kondisi ini mendorong untuk diadakannya penelitian mengenai relevansi nilai 

informasi akuntansi setelah adopsi penuh per 1 Januari 2012 di Indonesia. 

Penelitian empiris mengenai relevansi nilai informasi akuntansi perlu dilakukan 

agar dapat mengentahui manfaat adopsi IFRS di Indonesia. 

Penelitian ini mengacu pada Liu (2014) yang menguji relevansi nilai di 

industri keuangan. Berbeda dengan penelitian Liu (2014), penelitian ini 

menggunakan industri nonkeuangan sebagai objek penelitian. Hal ini dilakukan 

untuk membuktikan apakah informasi akuntansi mampu menjelaskan harga 

saham di industri yang berbeda. Relevansi nilai diukur melalui laba dan nilai buku 

ekuitas. Variabel utama dalam informasi akuntansi pada laporan keuangan yang 

sering dijadikan alat untuk mengukur kinerja perusahaan adalah laba dan nilai 

buku ekuitas (Ohlson, 1995; Collins et al., 1997). Informasi akuntansi berupa laba 

dan nilai buku ekuitas ditemukan memiliki relevansi nilai karena kemampuannya 

dalam mempengaruhi harga saham (Widiastuti dan Meiden, 2014; Chandrapala, 

2013; Hayati, 2016). 
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Keterbaruan penelitian ini adalah mengembangkan penelitian Liu (2014) 

dengan menambah variabel informasi akuntansi, yaitu pengukuran nilai wajar, 

yang didasarkan pada Yao et al. (2014). Konsep nilai wajar pertama kali 

digunakan untuk menghitung aset biologis di lingkungan perusahaan perkebunan 

dan peternakan di Australia dan Inggris. Konsep ini muncul karena penggunaan 

metode perhitungan dengan nilai historis dianggap tidak fair akibat 

ketidakmampuannya mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Nilai wajar 

dianggap lebih mampu untuk merefleksikan kondisi economic value dengan lebih 

baik (Barth et al., 1995). Hal tersebut dikarenakan penggunaan nilai wajar dapat 

menggambarkan nilai pasar yang sebenarnya. Selain itu, pengukuran nilai wajar 

dengan menggunakan teknik penilaian (umumnya mengacu kepada mark-to 

model) maka entitas akan memaksimalkan pemakaian input yang tidak dapat 

diobservasi (IAI, 2014). 

Financial Accounting Standard Board (FASB) dan International 

Accounting Standard Board (IASB) lebih memilih penggunaan akuntansi nilai 

wajar dibandingkan metode akuntansi yang lebih konservatif (Khurana and Kim, 

2003; Caprio, 2013). FASB mengeluarkan pernyataan terkait penggunaan nilai 

wajar melalui Statement No. 157 “Fair Value Measurement” yang aktif mulai 15 

November 2007 (FASB, 2006). Langkah ini diikuti oleh IASB pada tahun 2011 

dengan mengeluarkan IFRS 13 “Fair Value Measurement” (IASB, 2011). 

Pemberlakuan standar ini mendorong penelitian empiris untuk mengukur 

relevansi nilai atas pengukuran nilai wajar.  Song (2014) menemukan bahwa 

volatilitas berpengaruh terhadap nilai wajar dan informasi ini memiliki 

kebermanfaatan terhadap pengambilan keputusan investor.   Tama-Sweet dan 

Zhang (2015) berfokus pada aset keuangan industri perbankan dan menemukan 

hasil bahwa pengungkapan nilai wajar merupakan informasi yang bermanfaat 

bagi pengambilan keputusan investor.  
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Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan 

PSAK 68 mengenai Pengukuran Nilai Wajar yang mensyaratkan perusahaan 

untuk mengungkapkan mengenai pengukuran nilai wajar. Berbeda dengan 

penelitian Liu (2014) yang menggunakan aset keuangan, berupa kas, instrumen 

ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual, dan instrumen derivatif dan 

nonderivatif, pengukuran nilai wajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan. Aset nonkeuangan adalah aset 

selain aset keuangan yang memberikan keuntungan melalui penggunaan dalam 

produksi barang dan jasa, pendapatan atas penggunaan properti, atau output 

dari suatu proses produksi (IAI, 2014:4, BI, 2015:1). Menurut CPA Australia 

(2014), aset nonkeuangan terbagi menjadi empat jenis, yaitu persediaan, properti 

investasi, aset takberwujud, dan aset tetap. Pengukuran nilai wajar aset 

nonkeuangan dalam penelitian ini difokuskan pada aset nonkeuangan, berupa 

properti investasi, aset takberwujud, dan aset tetap. Karena itu, istilah aset 

nonkeuangan selanjutnya merujuk pada ketiga jenis aset tersebut.  

 Berdasarkan PSAK 68, pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan 

memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat 

ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan 

terbaiknya (highest and best use) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar 

lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan 

terbaiknya. Karena itu, perlulah untuk diketahui kebermanfaatan informasi nilai 

wajar aset nonkeuangan bagi pengambilan keputusan investor. 

PSAK 16 mengenai Aset Tetap menyebutkan bahwa nilai wajar aset 

dapat digunakan untuk mengukur biaya perolehan jika entitas dapat mengukur 

nilai wajar secara andal berdasarkan variabilitas dan probabilitas rentang 

pengukuran. Keandalan pengukuran nilai wajar perlu dicapai oleh perusahaan 

agar dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi investor. Landsman 
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(2007) menemukan bahwa tingkat informatif dari informasi mengenai pengukuran 

nilai wajar dipengaruhi oleh jumlah kesalahan pengukuran dan sumber estimasi. 

Risiko kesalahan ini tentunya dihindari oleh investor karena dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusannya. Berdasarkan hal ini, maka keterbaruan penelitian ini 

adalah mengembangkan model penelitian Liu (2014) dengan menambahkan 

variabel moderasi tata kelola perusahaan untuk meningkatkan relevansi nilai 

informasi akuntansi. Tata kelola perusahaan yang baik memberikan keyakinan 

bahwa informasi yang dilaporkan adalah sebagaimana mestinya. Hubungan 

antara pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan dan relevansi nilai perlu diuji 

dengan moderasi tata kelola perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

besarnya perubahan relevansi nilai sehubungan dengan pengukuran aset 

bergantung pada kekuatan mekanisme tata kelola perusahaan. Tata kelola 

perusahaan, misalnya independensi komite audit dan keberadaan ekspertis 

direksi keuangan, mampu meningkatkan relevansi nilai dari pengukuran aset 

non-keuangan (Yao, 2014). Tama-Sweet dan Zhang (2015) menunjukkan bahwa 

tata kelola perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap harga saham 

perbankan. Artinya, tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kebermanfaatan 

informasi mengenai nilai wajar untuk pengambilan keputusan investor. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Song et al. (2010) yang menemukan bahwa 

mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap relevansi nilai 

informasi pengukuran nilai wajar aset keuangan. Rendahnya mekanisme tata 

kelola dapat menurunkan relevansi nilai atas pengukuran nilai wajar. Karena itu, 

perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan 

atas relevansi nilai pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan. 

1.2. Motivasi Penelitian 

Krisis keuangan global tahun 2008 mendorong penelitian mengenai 

pengukuran nilai wajar atas aset-aset keuangan di sektor perbankan (Barth dan 
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Landsman, 2010; Landsman, 2007; Laux dan Leuz, 2009). Sementara, penelitian 

empiris mengenai relevansi nilai pengukuran nilai wajar atas aset non keuangan 

masih terbatas sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

penelitian Yao et al. (2014). Penelitian telah dimodifikasi dengan mengukur 

relevansi nilai atas pengukuran aset nonkeuangan dengan menambahkan tata 

kelola perusahaan sebagai variabel moderasi untuk menambah kebaruan 

penelitian. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan motivasi penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah laba mempengaruhi harga saham? 

2. Apakah nilai buku ekuitas mempengaruhi harga saham? 

3. Apakah nilai wajar aset non-keuangan mempengaruhi harga saham? 

4. Apakah tata kelola perusahaan memoderasi hubungan antara laba dan 

harga saham? 

5. Apakah tata kelola perusahaan memoderasi hubungan antara nilai buku 

ekuitas dan harga saham? 

6. Apakah tata kelola perusahaan memoderasi hubungan antara nilai wajar 

aset non-keuangan dan harga saham? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk membuktikan secara empiris hubungan antara laba dan harga 

saham. 

2. Untuk membuktikan secara empiris hubungan antara nilai buku ekuitas 

dan harga saham. 
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3. Untuk membuktikan secara empiris hubungan antara nilai wajar aset non-

keuangan dan harga saham. 

4. Untuk membuktikan secara empiris kemampuan tata kelola perusahaan 

memoderasi hubungan antara laba dan harga saham. 

5. Untuk membuktikan secara empiris kemampuan tata kelola perusahaan 

memoderasi hubungan antara nilai buku ekuitas dan harga saham. 

6. Untuk membuktikan secara empiris kemampuan tata kelola perusahaan 

memoderasi hubungan antara nilai wajar aset non keuangan dan harga 

saham. 

1.5. Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Kontribusi teori 

Hasil penelitian mengenai kemampuan laba dan nilai buku ekuitas dalam 

mempengaruhi harga saham menguatkan teori clean surplus bahwa 

kedua informasi tersebut merupakan informasi penting untuk pengambilan 

keputusan investor. Selanjutnya, hasil penelitian mengenai kemampuan 

tata kelola perusahaan dalam meningkatkan relevansi nilai laba dan 

pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan menguatkan teori agensi. 

Mekanisme tata kelola perusahaan mampu mengurangi konflik 

kepentingan yang dapat menyebabkan bias informasi. Keberadaan tata 

kelola perusahaan meningkatkan keyakinan investor bahwa informasi 

akuntansi telah disajikan dengan wajar.  

2. Kontribusi praktik 

Risiko bias informasi sering dihadapi oleh investor karena munculnya 

konflik kepentingan dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan 

merupakan salah satu mekanisme perusahaan untuk mengurangi risiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

ini. Hasil penelitian mengenai kemampuan tata kelola perusahaan dalam 

meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi dapat dijadikan salah 

satu bahan pertimbangan perusahaan untuk memperkuat tata kelola 

perusahaan dalam rangka memberikan keyakinan pada investor atas 

informasi yang dihasilkan oleh perusahaan akibat konflik kepentingan. 

3. Kontribusi bagi peneliti yang akan datang  

Hasil penelitian mengenai relevansi nilai laba, nilai buku ekuitas, dan 

pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan dapat menjadi referensi di 

bidang keuangan sehingga bermanfaat untuk penelitian selanjutnya 

mengenai relevansi nilai, khususnya mengenai pengukuran nilai wajar 

aset non-keuangan.  
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BAB II 
TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Tingkat keeratan hubungan antara harga saham dengan laba dan nilai buku 

ekuitas menunjukkan tingkat kualitas informasi akuntansi. Penelitian-penelitian 

akuntansi telah banyak menguji pengaruh laba akuntansi terhadap penentuan harga 

saham. Watts dan Zimmerman (1986) menemukan bahwa peneliti akuntansi 

berfokus pada hubungan antara perubahan laba dan perubahan harga saham pada 

sekitar pengumuman perubahan laba tersebut. Ball dan Brown (1968) yang menguji 

hubungan antara tanda laba yang tidak diharapkan dan rata-rata imbal hasil 

abnormal. Beaver et al. (1979) melakukan variasi penelitian dari Ball dan Brown 

dengan menguji besaran (magnitude) laba yang tidak diharapkan dengan rata-rata 

imbal hasil abnormal. Pinasti (2004) menguji hubungan laba per saham dan harga 

saham dan menemukan bahwa investor menentukan harga saham melalui laba per 

saham. Laba merupakan salah satu ukuran keberhasilan perusahaan, sehingga laba 

per saham dapat mencerminkan nilai perusahaan per lembar sahamnya.  

Laba per saham dapat mempengaruhi ekuitas perusahaan. Laba yang 

tergolong baik akan lebih dipiilih investor untuk tempat menginvestasikan dananya. 

Aliran dana dari investor akan mengakibatkan tingkat ekuitas menjadi naik pula. 

Karena itu, laba dan ekuitas tidak dapat dipisahkan dalam hubungannya dengan 

harga saham. Berbeda dengan laba per saham, nilai buku ekuitas per saham 

menunjukkan aset bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu 

lembar saham. Nilai buku ekuitas per saham merupakan indikator penting untuk 

menentukan harga saham karena dapat menunjukkan posisi kekayaan sebenarnya 
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investor. Widiastuti dan Maiden (2013) dan Chandrapala (2013) menyatakan bahwa 

secara bersamaan informasi laba akuntansi dan nilai buku ekuitas memiliki 

pengaruh terhadap harga saham. Karena itu, laba akuntansi dan nilai buku ekuitas 

mempunyai relevansi nilai dan merupakan variabel penjelas yang penting bagi 

perkembangan harga saham. Hayati (2016) menemukan bahwa informasi akuntansi 

berupa laba dan nilai buku memiliki relevansi nilai. 

Penelitian ini menambahkan nilai wajar aset non-keuangan sebagai salah 

satu informasi yang memiliki relevansi nilai sehingga mempengaruhi harga saham 

perusahaan. Nilai wajar dianggap dapat merefleksikan kondisi ekonomik perusahaan 

dengan lebih baik dibandingkan nilai historis (Barth et al.., 1995). Song (2014) 

menggunakan perusahaan keuangan US untuk meneliti pengaruh volatilitas 

terhadap relevansi nilai pengukuran nilai wajar. Penelitian menunjukkan bahwa 

volatilitas berpengaruh terhadap nilai wajar dan informasi ini memiliki 

kebermanfaatan terhadap pengambilan keputusan investor.  Tama-Sweet dan 

Zhang (2015) mengukur relevansi nilai pengukuran tiga level nilai wajar aset selama 

periode krisis keuangan 2008-2009 dan membandingkannya dengan periode 

ekonomi normal tahun 2012-2013. Penelitian berfokus pada aset keuangan industri 

perbankan dan menunjukkan hasil bahwa pengungkapan nilai wajar merupakan 

informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan investor. Hasil ini selaras 

dengan Liu (2016) yang menguji relevansi nilai pengukuran nilai wajar pada produk 

keuangan. Sementara, penelitian Wang et al. (2017) menunjukkan bahwa investor 

memiliki respon yang lebih baik mengenai pengukuran nilai wajar atas industri non-

keuangan dibandingkan industry keuangan. Penelitian ini mendukung penelitian 

Tetteroo (2016) bahwa informasi mengenai nilai wajar asset non-keuangan 

merupakan informasi bermanfaat karena memiliki relevansi nilai. 
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Selanjutnya, hubungan antara pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan dan 

harga saham perlu diuji dengan moderasi tata kelola perusahaan. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui besarnya perubahan relevansi nilai sehubungan dengan 

pengukuran aset bergantung pada kekuatan mekanisme tata kelola perusahaan. 

Tata kelola perusahaan, misalnya independensi komite audit dan keberadaan 

ekspertis direksi keuangan, mampu meningkatkan relevansi nilai dari pengukuran 

aset non-keuangan (Yao, 2014). Tama-Sweet dan Zhang (2015) menunjukkan 

bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap harga saham 

perbankan. Artinya, tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kebermanfaatan 

informasi mengenai nilai wajar untuk pengambilan keputusan investor. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Song et al. (2010) yang menemukan bahwa 

mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap relevansi nilai informasi 

pengukuran nilai wajar aset keuangan. Rendahnya mekanisme tata kelola dapat 

menurunkan relevansi nilai atas pengukuran nilai wajar. Karena itu, perlu diteliti lebih 

lanjut mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan atas relevansi nilai 

pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan. 

2.2 Landasan Teori 

Relevansi nilai yang ditunjukkan melalui hubungan informasi akuntansi 

berupa laba, nilai buku ekuitas, dan nilai wajar aset non-keuangan dengan harga 

saham masih belum menemukan kesimpulan yang pasti. Tata kelola perusahaan 

diharapkan dapat meningkatkan relevansi nilai laba, nilai buku ekuitas, dan nilai 

wajar aset non-keuangan. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori, 

yaitu clean surplus theory dan teori agensi. 
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2.2.1 Laba 

Laba merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan. Menurut PSAK 46, laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama 

satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Sedangkan, SFAC No. 1 menyatakan 

bahwa laba akuntansi adalah alat ukur yang baik untuk mengukur kinerja 

perusahaan dan bahwa laba akuntansi bisa digunakan untuk meramalkan aliran kas. 

Laba yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat menjalankan 

operasionalnya dengan maksimal.  

Laba dapat diukur melalui berbagai pengukuran dan standar. Salah satu 

pengukuran laba yang sering digunakan dalam penelitian adalah Earnings Per 

Share (EPS). Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2011) pengertian laba per saham 

atau EPS, yaitu rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan (laba) yang 

diperoleh investor atau pemegang saham per lembar sahamnya. EPS adalah imbal 

hasil atau pengembalian atas dana yang telah diinvestasikan oleh investor. Semakin 

tinggi EPS yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin besar pengembalian 

yang akan didapatkan oleh investor. Karena itu, ukuran kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba menjadi pertimbangan penting bagi investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan. Selain itu, laba diyakini sebagai sarana 

prediksi yang membantu dalam memprediksi pendapatan di masa yang akan datang 

dan kejadian ekonomi di masa mendatang (Belkaoui, 2004; Widiastuti dan Meiden, 

2014). 

2.2.2 Nilai Buku Ekuitas 

Pada persamaan dasar akuntansi, ekuitas menggambarkan besarnya nilai 

yang dimiliki oleh investor jika semua aset perusahaan dikurangi dengan kewajiban 

perusahaan. Ekuitas digunakan untuk menghitung nilai buku suatu perusahaan 
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(Weygandt et al., 2015). Nilai buku ekuitas merupakan nilai saham menurut 

pembukuan perusahaan emiten saham beredar. Nilai buku ekuitas per lembar 

saham menunjukan aset bersih per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang 

saham (Jogiyanto, 2015). Berbeda dengan laba per saham yang menunjukkan 

kinerja saham, nilai buku ekuitas per lembar saham tidaklah demikian. Nilai buku 

ekuitas per lembar saham digunakan sebagai acuan ketika perusahaan mengalami 

likuidasi. Investor tentunya bersiap untuk kemungkinan terburuk di masa mendatang. 

Nilai buku ekuitas per saham mencerminkan tingkat besaran jaminan yang akan 

diperoleh oleh investor ketika perusahaan dilikuidasi. Informasi ini dapat membantu 

investor untuk mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan terburuk sehingga tidak 

menimbulkan kerugian di luar harapannya. 

2.2.3 Nilai Wajar Aset Non-Keuangan  

PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar mendefinisikan nilai wajar sebagai 

harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar 

untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar 

pada tanggal pengukuran. PSAK 68 menganut exit price dalam menentukan nilai 

wajar, yaitu harga untuk melepaskan suatu aset atau liabilitas, bukan harga untuk 

memperoleh suatu aset atau liabilitas (entry price). Aset atau liabilitas yang diukur 

pada nilai wajar dapat terdiri dari aset atau liabilitas yang berdiri sendiri (misalnya 

instrumen keuangan atau aset nonkeuangan) atau sekelompok aset, sekelompok 

liabilitas atau sekelompok aset dan liabilitas (misalnya suatu unit penghasil kas atau 

bisnis). 

Berdasarkan PSAK 68, pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan 

memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik 

dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (highest and 
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best use) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan 

menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Karena itu, 

perlulah untuk diketahui kebermanfaatan informasi nilai wajar aset nonkeuangan 

bagi pengambilan keputusan investor. Dalam menentukan highest best and use 

suatu aset nonkeuangan, entitas mempertimbangkan: 

1. penggunaan secara fisik dimungkinkan, 

2. penggunaan secara hukum diizinkan, dan 

3. penggunaan layak secara keuangan. 

Ketika harga kuotasian (quoted price) untuk pengalihan suatu liabilitas atau 

instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik atau serupa tidak tersedia dan 

liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik dimiliki oleh pihak 

lain sebagai aset, entitas mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas dari 

perspektif pelaku pasar yang memiliki liabilities atau instrumen ekuitas milik entitas 

sendiri yang identik sebagai aset pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar 

dari perspektif pelaku pasar ditentukan melalui: 

1. harga kuotasian di pasar aktif 

2. input lain yang yang dapat diobservasi seperti harga di pasar yang tidak aktif 

3. teknik penilaian lain, seperti pendekatan penghasilan, atau pendekatan 

pasar. 

Aset nonkeuangan adalah aset selain aset keuangan yang memberikan 

keuntungan melalui penggunaan dalam produksi barang dan jasa, pendapatan atas 

penggunaan properti, atau output dari suatu proses produksi (IAI, 2014:4, BI, 

2015:1). Menurut CPA Australia (2014), aset nonkeuangan terbagi menjadi empat 

jenis, yaitu persediaan, properti investasi, aset takberwujud, dan aset tetap. 

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan dalam penelitian ini difokuskan pada aset 
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nonkeuangan, berupa properti investasi, aset takberwujud, dan aset tetap. Karena 

itu, istilah aset nonkeuangan selanjutnya merujuk pada ketiga jenis aset tersebut.  

2.2.4 Relevansi Nilai 

Relevansi nilai informasi akuntansi adalah kemampuan suatu informasi 

akuntansi untuk mempengaruhi keputusan pengguna informasi dalam memprediksi 

kejadian di masa lalu, kini dan masa yang mendatang atau mengkonfirmasi dan 

mengkoreksi harapann sebelumnya. Barth, Beaver and Landsman (2001) 

mendefinisikan relevansi nilai sebagai seberapa informatif angka akuntansi bagi 

investor. Tingkat informatif suatu informasi akuntansi dilihat dari kemampuan 

menjelaskan (explanatory power) harga saham atau return saham (Gu, 2002). 

Ketika informasi akuntansi diumumkan kepada investor, maka informasi tersebut 

dapat digunakan untuk pertimbangan keputusan dalam membeli atau menjual 

saham. Transaksi jual-beli saham mempengaruhi pergerakan harga saham itu 

sendiri. Reaksi ini dapat membuktikan bahwa kandungan informasi akuntansi 

relevan dan menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan 

investasi, sehingga dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi bermanfaat bagi 

investor (Ball dan Brown, 1968; Ohlson, 1995; Scott, 2015:115; Puspitaningtyas, 

2012).  

Francis dan Schipper (1999) menjelaskan relevansi nilai melalui empat 

kemungkinan interpretasi konstruk atas relevansi nilai. Pertama, informasi  laporan  

keuangan mempengaruhi  harga  saham. Laporan keuangan memiliki informasi 

mengenai nilai intrinsik saham yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan 

investor. Pengumuman informasi ini menimbulkan reaksi investor sehingga dapat 

mempengaruhi harga saham. Kedua, informasi laporan  keuangan  dinilai  relevan 

bila mengandung variabel yang dapat digunakan dalam model penilaian atau 
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memprediksi variabel-variabel tersebut. Misalnya, informasi laba dapat digunakan 

dalam discounted dividend valuation model untuk memprediksi dividen di masa 

mendatang. Ketiga, hubungan statistik digunakan untuk mengukur pengaruh 

informasi laporan keuangan terhadap harga saham. Hubungan statistik dapat 

menjelaskan kemungkinan investor menggunakan informasi tersebut dalam 

menetapkan harga saham. Investor memiliki harapan-harapan tertentu yang dapat 

dicapai dengan menggunakan informasi dalam laporan keuangan. Karena itu, 

relevansi nilai diukur melalui kemampuan informasi laporan keuangan untuk 

mengubah harga saham karena menyebabkan investor memperbaiki harapannya.  

Keempat, relevansi  nilai  diukur  melalui kemampuan  informasi  laporan  keuangan  

untuk  mengikhtisarkan  berbagai  macam  informasi  yang dapat mempengaruhi 

nilai saham. 

Penelitian-penelitian yang menguji relevansi angka-angka akuntansi dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori (Holthausen dan Watts, 2001), yaitu:  

1. Relative association studies, yaitu membandingkan hubungan antara nilai 

pasar saham atau perubahan nilai dan ukuran-ukuran bottom-line. Misalnya, 

Dhaliwal, Subramanyam dan Trezevant (1999) menguji hubungan antara 

angka laba dan nilai pasar atau return saham. Peneliti menguji apakah angka 

laba yang dihitung berdasarkan standar yang diajukan lebih berhubungan 

dengan nilai pasar atau return saham dibandingkan laba yang dihitung 

berdasarkan Peraturan Akuntansi Berlaku Umum (PABU) saat itu.  

2. Incremental association studies, yaitu menguji apakah angka akuntansi 

tertentu dapat membantu menjelaskan nilai atau return saham dalam jangka 

waktu panjang. Angka akuntansi dapat dikatakan memiliki relevansi nilai bila 

estimasi koefisien regresinya secara signifikan berbeda dari nol. Misalnya, 
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Venkatachalam (1996) menguji hubungan inkremental manajemen risiko fair 

value atas sekuritas derivatif yang diungkapkan berdasarkan SFAS 119 

berhubungan dengan nilai pasar ekuitas melalui item-item dalam dan di luar 

neraca.  

3. Marginal information content studies, yaitu menguji apakah angka akuntansi 

tertentu menambah sejumlah informasi yang tersedia bagi investor. 

Penelitian dalam kategori ini biasanya menggunakan studi peristiwa (short 

window) untuk menentukan apakah pengumuman angka akuntansi 

berhubungan dengan perubahan nilai. Bukti adanya relevansi nilai biasanya 

diindikasikan jika terdapat reaksi atau perubahan harga saham. Misalnya, 

Amir, Harris, dan Venuti (1993) menguji konten informasi Form 20-F yang 

merekonsiliasi laba menggunakan peraturan di luar US GAAP dan laba 

berdasarkan US GAAP bagi perusahaan asing. Peneliti meregresikan 

pengumuman return abnormal selama lima hari terhadap perbedaan dan 

perubahan dalam perbedaan antara laba diukur menggunakan US GAAP 

dan bukan US GAAP.  

Relevansi nilai menjadi penting dalam pengungkapan laporan keuangan dan 

informasi akuntansi yang terkandung di dalamnya karena informasi yang disajikan 

harus memiliki manfaat bagi investor. Pertumbuhan pasar modal tergantung pada 

kredibilitas informasi keuangan dan informasi keuangan tersebut harus mempunyai 

kemampuan merepresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ohlson 

(1995) menjelaskan bahwa relevansi nilai diukur berdasarkan hubungan antara 

informasi akuntansi dan nilai pasar saham. Shamki dan Rahman (2011) 

menunjukkan dua metode pengukuran relevansi nilai, yaitu: 
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a. Model Harga 

Pi,t = 0,t + 1,tBVPSi,t + 2,tEPSi,t + i,t 

Pi,t menunjukkan harga per saham perusahaan akhir tahun fiskal t, dengan 

asumsi bahwa pada waktu tersebut harga saham telah mencerminkan 

semua informasi yang tersedia di pasar; BVPSi,t menunjukkan nilai buku per 

saham perusahaan i pada tahun t; EPSi,t menunjukkan laba per saham 

perusahaan i pada tahun t. 

b. Model Pengembalian 

Reti,t = 0,t + 1,tEPSi,t + 2,tBVPSi,t + i,t 

Reti,t menunjukkan return saham tahunan perusahaan i pada tahun t; EPSi,t 

menunjukkan laba per perusahaan i pada tahun t; BVPSi,t menunjukkan nilai 

buku per saham perusahaan i pada tahun t. 

Variabel EPS adalah laba bersih per lembar saham dan variabel BVPS 

menunjukkan nilai buku dari ekuitas termasuk yang dimiliki oleh investor. Naik 

turunnya laba perusahaan mempengaruhi laba per saham dan berdampak pada nilai 

buku ekuitas. Ohlson (1995) menjelaskan bawa laba menentukan tingkat dividen 

yang akan dibagikan kepada investor. Jika terjadi kenaikan laba, maka dividen yang 

berikan akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hal ini, investor 

dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi atau tidak. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa ekuitas pemegang saham bisa berkurang atau bertambah sehingga investor 

mempertimbangkan untuk menarik atau menambah investasinya pada perusahaan 

tertentu. Menurut Adhani dan Bambang (2013), investor juga masih beranggapan 

bahwa nilai BVPS merupakan informasi yang penting dikarenakan nilai EPS 

menggambarkan kekayaan investor untuk setiap lembar saham yang dimiliki, 
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sehingga jika terjadi kenaikan pada nilai EPS maka akan meningkatkan harga 

saham saat informasi akuntansi diumumkan. 

2.2.5 Tata Kelola Perusahaan 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tata kelola 

perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan para 

pemangku kepentingan, yaitu pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, 

pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan 

ekstern lainnya, sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki. FCGI 

(2001) menyebutkan beberapa manfaat tata kelola perusahaan, yaitu: 

1. Menciptakan porses pengambilan keputusan yang lebih baik sehingga dapat 

meningkatkan kinerja, efisiensi operasional, dan pelayanan perusahaan 

terhadap para pemangku kepentingan; 

2. Memperbesar kesempatan perusahaan untuk memperoleh dana pembiayaan 

yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia. Tata kelola perusahaan memberikan 

keyakinan bagi investor bahwa perusahaan menjalankan operasionalnya 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

4. Meningkatkan nila pemegang saham dan dividen sehingga meningkatkan 

kepuasan investor atas kinerja perusahaan. 

Mekanisme tata kelola perusahaan menunjukkan suatu sistem yang 

mengatur pihak yang mengambil keputusan dan pihak yang melakukan kontrol atau 

pengawasan terhadap keputusan. Iskander dan Chamlou (2000) menyebutkan dua 

mekanisme pengawasan dalam tata kelola perusahaan. Pertama, mekanisme 

internal yang mengendalikan perusahaan menggunakan struktur dan proses 
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internal, seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan komisaris 

dan dewan direksi, dan rapat antara dewan komisaris dan dewan direksi. Kedua, 

mekanisme eksternal yang mengendalikan perusahaan melalui kekuatan dari luar 

perusahaan, seperti audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dan pemberlakukan 

standar oleh badan regulasi. 

Secara umum, ada dua struktur kepengurusan perusahaan, yaitu one-tier-

system (unitary board system) dan two-tier-system. Pada one-tier-system, para 

pimpinan dan direksi perusahaan bertemu hanya dalam satu dewan. Sedangkan 

pada two-tier-system, yang terdiri dari dewan pengawas perusahaan (di Indonesia 

dikenal sebagai dewan komisaris) serta direksi yang mempunyai tugas, fungsi, dan 

wewenang pengelolaan perusahaan terpisah dari dewan pengawas perusahaan. 

Perbedaan kedua sistem tersebut mempengaruhi cara kerja direksi dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur kepengurusan perusahaan di Indonesia 

menganut two-tier-system (Kusumawardhani, 2012). 

Kualitas tata kelola perusahaan perlu dinilai secara berkala untuk 

memberikan keyakinan bahwa perusahaan berjalan ke arah yang semakin baik. 

Salah satu pengukuran mekanisme tata kelola perusahaan dikeluarkan oleh 

International Finance Corporation (IFC) Corporate Governance Group melalui 

Corporate Governance Scorecard (CGS). CGS adalah alat kuantitatif untuk 

mengukur tingkat kepatuhan perusahaan atas suatu standar tata kelola perusahaan. 

CGS yang dikeluarkan oleh IFC memiliki lima unsur penilaian. Setiap unsur penilaian 

didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu: 
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1. Hak pemegang saham didasarkan pada prinsip OECD II, yaitu kerangka 

kerja tata kelola perusahaan dapat melindungi dan memfasilitasi hak-hak 

pemegang saham; 

2. Perlakuan yang setara pada seluruh pemegang saham didasarkan pada 

prinsip OECD III, yaitu kerangka kerja tata kelola perusahaan dapat 

meyakinkan bahwa setiap pemegang saham mendapat perlakuan yang 

setara, termasuk pemegang saham asing dan minoritas. Seluruh pemegang 

saham memiliki kesempatan yang sama untuk ganti rugi atas pelanggaran 

haknya. 

3. Peran pemangku kepentingan didasarkan pada prinsip OECD IV, yaitu 

pengakuan hak pemangku kepentingan dalam hukum atau perjanjian 

bersama dan terjalinnya kooperasi dengan pemangku kepentingan.  

4. Pengungkapan dan transparansi didasarkan pada prinsip OECD V, yaitu 

kerangka kerja tata kelola perusahaan dapat meyakinkan pengungkapan 

yang akurat dan tepat atas segala informasi penting berhubungan dengan 

perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata 

kelola perusahaan. 

5. Tanggung jawab dewan didasarkan pada prinsip OECD VI, yaitu kerangka 

kerja tata kelola perusahaan dapat meyakinkan arahan strategis perusahaan, 

pengawasan efektif atas manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan 

terhadap perusahaan dan pemegang saham. 

2.2.6 Clean Surplus Theory 

Clean surplus theory merupakan teori dasar pembentukan relevansi nilai 

informasi akuntansi. Clean surplus theory menyatakan bahwa data-data akuntansi 

mencerminkan nilai perusahaan dimana harga pasar saham dapat tercermin melalui 
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angka-angka di laporan laba/rugi dan neraca (Ohlson, 1995). Nilai pasar atas suatu 

perusahaan dijelaskan sebagai laba agregasi dan nilai buku ekuitas perusahaan 

yang diharapkan di masa datang. Karenanya, nilai buku ekuitas dan laba merupakan 

variabel utama untuk menentukan nilai perusahaan. Scott (2015) menjelaskan 

bahwa teori clean surplus juga meliputi asimetri informasi. Salah satu cara 

perusahaan dalam mengatasi asimetri informasi adalah dengan melakukan 

menjalankan mekanisme tata kelola perusahaan. 

2.2.7 Teori Agensi 

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik 

perusahaan dengan manajemen perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) 

menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara principal 

dengan agent dan adanya pemisahan antara kepemilikan (principal/pemilik 

perusahaan) dan pengelolaan (agent/manajer). Pemilik perusahaan memberikan 

kewenangan kepada manajer untuk menjalankan operasional perusahaan dengan 

harapan akan memperoleh pengembalian yang maksimal. Namun, adanya 

pemisahan menimbulkan konflik karena terdapat perbedaan kepentingan antara 

pemilik dengan manajer yang disebut konflik keagenan (agency conflict). Pemilik 

perusahaan menghendaki perolehan laba atau deviden yang maksimal atas 

investasi yang ditanamkan dalam perusahaan, sedangkan manajer menghendaki 

kesejahteraannya meningkat dengan memaksimumkan kompensasinya meskipun 

kemungkinan tindakan yang dilakukan manajer tidak sesuai dengan kepentingan 

pemilik sehingga dapat memicu biaya keagenan.  

Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol konflik keagenan, 

yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kaen (2003) 

menyatakan tata kelola perusahaan pada dasarnya menyangkut masalah siapa 
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yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan perusahaan dan mengapa harus 

dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan perusahaan. Latar belakang 

pelaksanaan corporate governance adalah ketergantungan modal ekstern bagi 

perusahaan untuk kegiatan pembiayaan, investasi, dan pertumbuhan perusahaan. 

Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandang dana 

ekstern bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin 

serta memastikan bahwa manajemen bertindak terbaik untuk kepentingan 

perusahaan (FCGI, 2001).  
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BAB III 
RERANGKA KONSEPTUAL DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

3.1 Rerangka Konseptual  

Laba, nilai buku ekuitas, dan nilai wajar aset non-keuangan merupakan 

informasi akuntansi yang diharapkan memiliki relevansi nilai. Relevansi nilai ini 

tercermin melalui harga saham. Clean surplus theory menyatakan bahwa data-data 

akuntansi mencerminkan nilai perusahaan dimana harga pasar saham dapat 

tercermin melalui angka-angka di laporan laba/rugi dan neraca (Ohlson, 1995). 

Karena itu, informasi ini penting untuk pengambilan keputusan investor. Misalnya, 

semakin tinggi EPS yang dihasilkan, maka semakin besar ketertarikan investor. 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan membuat investor tertarik 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.  

Namun, investor memiliki risiko atas informasi yang disampaikan oleh 

perusahaan. Teori agensi menjelaskan adanya pemisahan antara kepentingan 

pemilik dan manajer. Pemilik perusahaan menghendaki perolehan laba yang 

maksimal atas investasi yang ditanamkan dalam perusahaan, sedangkan manajer 

menghendaki kesejahteraannya meningkat dengan memaksimumkan 

kompensasinya meskipun kemungkinan tindakan yang dilakukan manajer tidak 

sesuai dengan kepentingan pemilik. Konflik keagenan ini dapat diatasi dengan 

adanya mekanisme tata kelola perusahaan. Mekanisme ini memberikan keyakinan 

pada pemilik perusahaan bahwa dana-dana yang telah diinvestasikan digunakan 

secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak 

terbaik untuk kepentingan perusahaan. Tata kelola perusahaan diharapkan mampu 

meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi. Hubungan tata kelola perusahaan 
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yang memoderasi hubungan informasi akuntansi (laba, nilai buku ekuitas, dan nilai 

wajar aset non-keuangan) dan harga saham digambarkan melalui rerangka konsep 

berikut ini.  

 
Gambar 3.1  

Gambar Rerangka Konseptual  
 

 

 

3.2 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, hipotesis yang dibangun 

adalah sebagai berikut:  

3.2.1 Pengaruh Laba terhadap Harga Saham  

Konsep relevansi nilai informasi akuntansi menjelaskan tentang bagaimana 

investor bereaksi terhadap pengumuman informasi akuntansi. Reaksi ini dapat 

membuktikan bahwa kandungan informasi akuntansi relevan dan menjadi 
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pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan investasi, sehingga 

dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi bermanfaat bagi investor (Ball dan 

Brown, 1968; Ohlson, 1995; Scott, 2015:115; Puspitaningtyas, 2012). Laba 

akuntansi sering digunakan untuk memprediksi pengembalian dan kejadian ekonomi 

di masa mendatang (Belkaoui, 2004; Widiastuti dan Meiden, 2011). Berdasarkan 

teori clean surplus, laba merupakan salah satu penentu harga pasar saham. Laba 

yang diharapkan di masa yang akan datang tersebut memberikan informasi yang 

cukup untuk menghitung present value dalam menentukan nilai perusahaan 

(Ohlson, 1995). Penelitian empiris yang dilakukan Beaver et al. (1979) menunjukkan 

bahwa pengumuman laba tahunan mengandung informasi yang relevan dan 

bermanfaat dalam penilaian sekuritas. Pinasti (2004) menemukan bahwa laba per 

saham menjadi dasar harga saham. Widiastuti dan Maiden (2013), Chandrapala 

(2013), dan Hayati (2016) menemukan bahwa laba merupakan salah satu informasi 

akuntansi yang mempengaruhi harga saham. Berdasarkan paparan di atas, 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H1 : Laba berpengaruh positif terhadap harga saham. 

3.2.2 Pengaruh Nilai Buku Ekuitas terhadap Harga Saham 

Ekuitas menggambarkan besarnya nilai yang dimiliki oleh investor jika semua 

aset perusahaan dikurangi dengan kewajiban perusahaan Nilai buku ekuitas 

merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten saham beredar. 

Nilai buku ekuitas per lembar saham menunjukan aset bersih per lembar saham 

yang dimiliki oleh pemegang saham (Jogiyanto, 2015). Berdasarkan teori clean 

surplus, harga pasar saham dapat ditunjukkan pada laporan laba/rugi dan neraca. 

Nilai pasar perusahaan dapat dipahami sebagai nilai buku ekuitas perusahaan yang 

diharapkan di masa yang akan datang. Dengan demikian nilai buku ekuitas 
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merupakan salah satu variabel dasar untuk menentukan nilai perusahaan (Collins et 

al., 1997). Variabel ini memiliki peran penting dalam menentukan harga saham 

karena menunjukkan posisi kekayaan aktual investor. Widiastuti dan Maiden (2013), 

Chandrapala (2013), dan Hayati (2016) menyatakan bahwa nilai buku ekuitas 

memiliki pengaruh terhadap harga saham. Nilai buku ekuitas mempunyai relevansi 

nilai dan merupakan variabel penjelas yang penting bagi penentuan harga saham. 

Adhani dan Subroto (2013) menemukan bahwa informasi akuntansi berupa nilai 

buku ekuitas memiliki relevansi nilai. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H2: Nilai buku ekuitas berpengaruh positif terhadap harga saham. 

3.2.3 Pengaruh Nilai Wajar Aset Non-Keuangan terhadap Harga Saham 

Konsep nilai wajar muncul karena penggunaan metode perhitungan dengan 

nilai historis (historical cost) dianggap tidak fair akibat ketidakmampuannya 

mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Nilai wajar dianggap dapat 

merefleksikan kondisi ekonomik perusahaan dengan lebih baik dibandingkan nilai 

historis (Barth et al., 1995). Song (2014) menggunakan perusahaan keuangan US 

untuk meneliti pengaruh volatilitas terhadap relevansi nilai pengukuran nilai wajar. 

Penelitian menunjukkan bahwa volatilitas berpengaruh terhadap nilai wajar dan 

informasi ini memiliki kebermanfaatan terhadap pengambilan keputusan investor.  

Tama-Sweet dan Zhang (2015) menunjukkan hasil bahwa pengungkapan nilai wajar 

merupakan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan investor. Hasil 

ini selaras dengan Liu (2016) yang menguji relevansi nilai pengukuran nilai wajar 

pada produk keuangan. Sementara, penelitian Wang et al. (2017) menunjukkan 

bahwa investor memiliki respon yang lebih baik mengenai pengukuran nilai wajar 

atas industri non-keuangan dibandingkan industri keuangan. Penelitian ini 
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mendukung penelitian Tetteroo (2016) bahwa informasi mengenai nilai wajar asset 

non-keuangan merupakan informasi bermanfaat karena memiliki relevansi nilai. 

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H3: Nilai wajar aset non-keuangan berpengaruh positif terhadap harga saham. 

3.2.4 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi dalam 

Hubungan antara Laba dan Harga Saham 

Laba diyakini dapat memprediksi pengembalian dan kejadian ekonomi di 

masa mendatang (Belkaoui, 2004; Widiastuti dan Meiden, 2011). Ukuran 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan membuat investor tertarik 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Semakin tinggi EPS yang 

dihasilkan akan semakin disukai oleh investor. Hal ini menimbulkan celah bagi 

manajer untuk menampilan laba yang dapat menarik investor dalam laporan 

keuangan. Karena itu, keberadaan mekanisme tata kelola perusahaan diharapkan 

mampu mencegah tindakan menyimpang agen sehingga informasi laba yang 

ditampilkan dalam laporan keuangan dapat relevan, yaitu digunakan dalam 

pengambilan keputusan investor. Berdasarkan hal ini, maka hipotesis yang diajukan 

adalah:  

H4: Tata kelola perusahaan meningkatkan hubungan antara laba dengan harga 

saham. 

3.2.5 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderatsi dalam 

Hubungan antara Nilai Buku Ekuitas dan Harga Saham 

Teori clean surplus menjelaskan bahwa nilai buku ekuitas merupakan salah 

satu komponen pembentuk harga saham. Data mengenai nilai buku ekuitas dapat 

ditemukan dalam laporan keuangan bagian neraca. Laporan keuangan merupakan 

representasi kinerja manajer. Karena itu, manajer berusaha untuk memberikan 
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impresi yang baik melalui laporan keuangan (Mutmainah, 2011). Berdasarkan teori 

agensi, agen memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku menyimpang, 

seperti manipulasi data laporan keuangan. Karena itu, mekanisme tata kelola 

perusahaan diperlukan untuk meyakinkan investor bahwa dana yang telah 

diinvestasikan dikelola dengan efisien dan efektif. Herawaty (2009) menemukan 

bahwa efektivitas dewan komisaris dan komite audit sebagai mekasnime tata kelola 

perusahaan berpengaruh positif terhadap harga saham. Onasis dan Robin (2016) 

menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, berupa ukuran dewan 

direksi, dewan independen, komite audit, dan rapat komite audit, berpengaruh 

terhadap harga saham. Tata kelola perusahaan diharapkan mampu meningkatkan 

relevansi nilai dari nilai buku ekuitas. Berdasarkan hal ini, maka hipotesis yang 

diajukan adalah:  

H5: Tata kelola perusahaan meningkatkan hubungan antara nilai buku ekuitas 

dengan harga saham. 

3.2.6 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderatsi dalam 

Hubungan antara Nilai Wajar Aset Non-Keuangan dan Harga Saham 

Hubungan antara pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan dan harga 

saham perlu diuji dengan moderasi tata kelola perusahaan. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui besarnya perubahan relevansi nilai sehubungan dengan pengukuran 

aset bergantung pada kekuatan mekanisme tata kelola perusahaan. Tata kelola 

perusahaan, misalnya independensi komite audit dan keberadaan ekspertis direksi 

keuangan, mampu meningkatkan relevansi nilai dari pengukuran aset non-keuangan 

(Yao, 2014). Tama-Sweet dan Zhang (2015) menunjukkan bahwa tata kelola 

perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap harga saham perbankan. Artinya, 

tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kebermanfaatan informasi mengenai 
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nilai wajar untuk pengambilan keputusan investor. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

Song et al. (2010) yang menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan 

berpengaruh terhadap relevansi nilai informasi pengukuran nilai wajar aset 

keuangan. Rendahnya mekanisme tata kelola dapat menurunkan relevansi nilai atas 

pengukuran nilai wajar. Karena itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh 

mekanisme tata kelola perusahaan atas relevansi nilai pengukuran nilai wajar aset 

nonkeuangan.Berdasarkan hal ini, maka hipotesis yang diajukan adalah:  

H6: Tata kelola perusahaan meningkatkan hubungan antara nilai wajar aset non-

keuangan dengan harga saham. 
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BAB IV 
METODE PENELITIAN 

 

4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2017. Populasi ini 

dipilih karena perusahaan yang terdaftar di BEI mengeluarkan laporan berdasarkan 

standar akuntansi yang berlaku. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode purposive sampling karena sampel yang dipilih 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria-kriteria 

yang digunakan dalam purposive sampling adalah sebagai berikut: 

1. Semua perusahaan terdaftar di BEI, kecuali perusahaan yang bergerak di 

sektor keuangan. Perusahaan di sektor keuangan dan lembaga keuangan 

bukan bank (LKBB) memiliki struktur bisnis yang berbeda dengan 

perusahaan non-keuangan sehingga dikeluarkan dari sampel. 

2. Perusahaan mengalami laba selama periode 2012-2017. Perusahaan yang 

mengalami kerugian memiliki risiko yang berbeda dengan perusahaan pada 

umumnya. Hal ini terjadi karena kemungkinan mengalami kejadian tertentu 

atau menghadapi kondisi tertentu sehingga berpotensi mengurangi kualitas 

simpulan yang dihasilkan jika perusahaan-perusahaan tersebut digunakan 

dalam sampel. 

3. Perusahaan mengukur aset nonkeuangan menggunakan nilai wajar selama 

tahun 2012-2017.  

4. Perusahaan memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian selama tahun 

2012-2017. 
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4.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu 

laporan keuangan perusahaan yang diambil dari laporan tahunan perusahaan yang 

telah diaudit dan dipublikasikan. Data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia 

yang diakses melalui domain www.idx.co.id. Beberapa metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data penelitian ini, yaitu: 

1. Metode dokumentasi, yaitu mempelajari catatan-catatan perusahaan yang 

terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian 

2. Metode telaah literatur dilakukan dengan cara menelusuri data secara 

manual dan menggunakan komputer.  Secara manual dilakukan dengan 

menelusuri data dalam format kertas hasil cetakan. Data yang disajikan 

dalam format kertas hasil cetakan antara lain berupa jurnal, buku, tesis, 

skripsi, makalah. Penelusuran dengan menggunakan komputer untuk data 

dalam format elektronik. Data yang disajikan dalam format elektronik ini 

antara lain berupa katalog perpustakaan, laporan-laporan BEI, dan situs 

internet. 

4.3 Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan pada masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel 

penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Variabel Independen  

Variabel independen atau juga dikenal variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat. Variabel ini memengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini 
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digunakan tiga variabel independen, yaitu laba, nilai buku ekuitas dan pengukuran 

nilai wajar aset non-keuangan.  

4.3.1.1 Laba 

Variabel independen pertama adalah laba (L). Menurut PSAK 46, laba 

akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi 

beban pajak. Dengan menggunakan model return, laba yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laba per saham (Collins et al., 1997; Carnevale et al., 2009; 

Adhani dan Subroto, 2013). Laba per lembar saham adalah rasio yang menunjukkan 

berapa besar keuntungan (laba) yang diperoleh investor atau pemegang saham per 

lembar sahamnya (Darmadji dan Fakhruddin, 2011). Laba per lembar saham adalah 

pendapatan perusahaan dari perlembar saham yang dijual. Darmadji dan 

Fakhruddin (2011) merumuskan laba per lembar saham adalah sebagai berikut:  

                      
                                 

                        
 

4.3.1.2 Nilai Buku Ekuitas 

Variabel independen kedua adalah nilai buku ekuitas (NBE). Nilai buku 

ekuitas diukur dengan nilai buku ekuitas per lembar saham (Collins et al, 1997; Indra 

dan Syam, 2004; Carnevale et al., 2009). Nilai buku ekuitas per lembar saham 

adalah nilai yang menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh investor untuk setiap 

satu lembar saham yang dimiliki (Indra dan Syam, 2004). Rumus untuk menghitung 

nilai buku ekuitas per lembar saham adalah sebagai berikut:  
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4.3.1.3 Pengukuran Nilai Wajar Aset Non-Keuangan 

Pengukuran nilai wajar (NW) adalah ukuran signifikansi aset yang diukur 

pada nilai wajar setelah pengakuan awal. Pengukuran nilai wajar dilakukan pada 

aset non-keuangan. Aset nonkeuangan adalah aset yang memberikan keuntungan 

melalui penggunaan dalam produksi barang dan jasa, pendapatan atas penggunaan 

properti, atau output dari suatu proses produksi (BI, 2015:1). CPA Australia (2014) 

mengelompokkan aset nonkeuangan menjadi persediaan, properti investasi, aset 

takberwujud, dan aset tetap. Penelitian ini memfokuskan pada tiga kategori, yaitu: 

1. Properti investasi. Menurut PSAK 13, properti investasi adalah properti yang 

dikuasai untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau keduanya dan 

tidak untuk digunakan dalam produksi atau tujuan administratif dan dijual 

dalam kegiatan sehari-hari. 

2. Aset takberwujud. Menurut PSAK 19, aset takberwujud adalah aset 

nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Aset takberwujud dapat berupa 

hak cipta, hak eksplorasi, paten, merek dagang, dan goodwill. 

3. Aset tetap. Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki 

untuk digunakan dala produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk 

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan 

diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap 

dapat berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. 

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan didasarkan pada penelitian Yao 

(2015). Nilai wajar aset non-keuangan disajikan dalam bentuk presentase dari 

jumlah aset nonkeuangan yang dinilai melalui nilai wajar terhadap jumlah aset. Yao 

(2015) merumuskan nilai wajar aset nonkeuangan sebagai berikut:  
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4.3.2 Variabel Pemoderasi 

Variabel moderasi adalah variabel yang mempunyai pengaruh 

ketergantungan (contingent effect) yang kuat dengan hubungan variabel terikat dan 

variabel bebas. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah tata kelola 

perusahaan (TKP). Pengukuran mekanisme tata kelola perusahaan menggunakan 

indeks yang didasarkan pada Corporate Governance Scorecard (CGS) oleh IFC 

Corporate Governance Group. Indeks memiliki lima prinsip tata kelola perusahaan 

yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Hak pemegang saham (15%)  

2. Perlakuan yang setara pada seluruh pemegang saham (20%)  

3. Peran pemangku kepentingan (5%)  

4. Pengungkapan dan transparansi (30%)  

5. Tanggung jawab dewan (30%) 

Setiap prinsip berisi poin-poin yang bernilai 1 jika diterapkan dan 0 jika tidak 

diterapkan. Nilai TKP akhir adalah jumlah presentase berdasarkan lima prinsip tata 

kelola perusahaan sebagai berikut: 

     
                    

                    
                                            

4.3.3 Variabel Dependen  

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (variabel bebas). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah relevansi nilai (RN) yang diproksian 

melalui harga saham. Penelitian ini menggunakan harga saham setelah tiga bulan 

tahun fiskal (Adhani dan Subroto, 2013). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa 
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Keuangan, perusahaan publik harus menyampaikan laporan keuangan maksimal 

tiga bulan setelah tutup buku. Karena itu, harga saham setelah tiga bulan tahun 

tutup buku dinilai mampu merefleksikan reaksi investor atas informasi akuntansi 

yang dapat mencerminkan relevansi nilai.  

4.4 Metode Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tata kelola perusahaan 

mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara laba, nilai buku ekuitas, dan nilai 

wajar aset non-keuangan dengan dan harga saham. Untuk itu akan digunakan 

teknik analisis Moderated Regression Analysis (MRA). 

4.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk analisa data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa ada tujuan membuat kesimpulan untuk generalisasi. 

Ghozali (2009) menjelaskan statistik deskriptif sebagai statistik yang memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, skewness (kemencengan 

distribusi). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang 

lebih jelas dan mudah dipahami.  

4.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Oleh karena alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi yang 

diisyaratkan dalam analisis regresi berganda untuk memenuhi kriteria BLUE (Best 

Linier Unbias Estimate) seperti disarankan oleh Gujarati (1999). Uji asumsi klasik 

dalam penelitian ini mencakup uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi.  
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4.4.2.1 Uji Multikolinearitas  

Uji mulkolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari nilai torelance dan nilai 

Variance Inflasing Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas 

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur validitas 

bebas yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Model regresi yang 

bebas multikolinearitas adalah yang mempunyai VIF = 10 dan nilai tolerance = 0,1. 

Ghozali (2009) menjelaskan bahwa untuk melihat variabel bebas dimana saja saling 

berkorelasi adalah dengan metode menganalisis matriks korelasi antar variabel 

bebas dimana nilai korelasi yang kurang dari 0,05 menandakan bahwa variabel 

bebas tidak terdapat multikolinearitas yang serius. 

4.4.2.2 Uji Heterokedastisitas  

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan yang lain. Ghozali 

(2009) memberikan dasar analisis untuk mengujian ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik plot nilai prediksi varibel dependen 

(ZPED) dengan residunya (SRESID) sebagai berikut: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y maka terjadi homoskedastititas (Ghozali, 2005). 
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Untuk lebih meyakinkan bahwa model memiliki heterokedastisitas atau tidak 

maka dilakukan uji glejser. Glejser meregresi nilai absolute residual terhadap 

variabel independen. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 

5% maka dapat disimpulan model regresi tersebut tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas. 

4.4.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode t-1 

(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelasi. 

Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah 

dengan uji Durbin Watson (DW). Ghozali (2009) menjelaskan pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut: 

1. Jika nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), 

maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi 

positif. 

2. Jika nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol berarti ada autukorelasi 

positif. 

3. Jika nilai DW lebih besar daripada batas bawah atau lower bound (4-dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi 

negatif. 

4. Jika nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW 

terlatak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 
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4.4.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan moderated regression 

analysis (MRA). MRA merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana 

dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independen). Uji interaksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

interaksi variabel tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi hubungan laba, nilai 

buku ekuitas, dan nilai wajar aset non-keuangan dengan dan harga saham. Pada 

penelitian ini, data diolah menggunakan software komputer yaitu SPSS (Statistical 

Package for Social Science) versi 16.0. Hasil dari analisis regresi adalah berupa 

koefisien untuk masing-masing variabel independen. Persamaan regresi linier 

berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                       

                     

Keterangan: 

RN : relevansi nilai yang diukur melalui harga saham setelah tahun tutup buku 

α : konstanta 

1 - 9 : koefisien regresi 

L: laba yang diukur melalui laba per lembar saham  

NBE : nilai buku ekuitas yang diukur melalui nilai buku per lembar saham 

NW : pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan yang diukur melalui rasio total aset 

nonkeuangan pada nilai wajar terhadap total aset  

TKP: tata kelola perusahaan yang diukur melalui IFC Scorecard 

SI: variabel kontrol sensitivitas industri, bernilai 1 untuk industri sensitif dan 0 untuk 

industri tidak sensitif 
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LEV: variabel kontrol leverage, yaitu presentase total utang dibagi total ekuitas 

Koefisien β1, β2, dan β3 menjelaskan relevansi nilai atas laba, nilai buku 

ekuitas, dan pengukuran nilai wajar aset non-keuangan. Hipotesis 1-3 menyatakan 

bahwa terdapat hubungan positif antara ketiga variabel dengan harga saham. Jika, 

probabilitas < taraf signifikan 5% dan koefisien regresi menunjukkan tanda positif, 

maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh ketiga variabel terhadap 

harga saham dan menujukkan relevansi nilai (Holthausen dan Watts, 2001). 

Koefisien β5, β6, dan β7 menjelaskan relevansi nilai atas laba, nilai buku 

ekuitas, dan pengukuran nilai wajar aset non-keuangan dengan adanya keberadaan 

tata kelola perusahaan. Hipotesis 4-6 menyatakan bahwa tata kelola perusahaan 

meningkatkan relevansi nilai atas laba, nilai buku ekuitas, dan pengukuran nilai 

wajar aset non-keuangan. Penerimaan hipotesis dilakukan melalui dua syarat. 

Pertama, jika probabilitas < taraf signifikan 5% dan koefisien regresi menunjukkan 

tanda positif, maka H0 ditolak dan Ha diterima (Holthausen dan Watts, 2001). 

Kedua, terdapat peningkatan nilai koefisien β1, β2, dan β3 ke koefisien β5, β6, dan β7. 

Peningkatan koefisien dari kondisi sebelum interaksi dan sesudah moderasi 

menunjukkan kemampuan variabel moderasi dalam mempengaruhi hubungan 

variabel independen dan dependen (Wehlan dan McNamara, 2004; Bughsan). Jika, 

koefisien β5, β6, dan β7 lebih besar dari koefisien β1, β2, dan β3, maka tata kelola 

perusahaan mampu meningkatkan relevansi nilai atas laba, nilai buku ekuitas, dan 

pengukuran nilai wajar aset non-keuangan. H0 ditolak dan Ha diterima ketika tiga 

syarat di atas dapat terpenuhi. Sebaliknya, H0 diterima dan Ha ditolak ketika salah 

satu dari tiga syarat di atas tidak dapat terpenuhi. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Deskripsi Sampel 

Penelitian ini menggunakan populasi dari seluruh perusahaan selain sektor 

keuangan di Bursa Efek Indonesia yang konsisten mengeluarkan laporan keuangan 

pada periode 2012-2017. Berdasarkan metode purposive sampling yang telah 

dilakukan, maka diperoleh 148 sampel perusahaan yang memenuhi kriteria. 

Perusahaan sampel ini diteliti selama 6 tahun, sehingga jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 888 sampel. Berikut prosedur pemilihan 

sampel dalam penelitian ini: 

Tabel 5.1 
Sampel Penelitian 

 

Prosedur Pemilihan Sampel Jumlah 

Perusahaan yang listing di BEI 2012-2017              467 
Perusahaan perbankan dan LKBB (95) 
Perusahaan mengalami kerugian (50) 
Perusahaan tidak mengungkapkan nilai wajar 
Data tidak lengkap 

(70) 
(44) 

Jumlah Perusahaan              148 

Jumlah Sampel (Perusahaan-Tahun) 888 

Sumber: Data diolah, 2018 

5.2 Hasil Penelitian  

Bagian ini menjelaskan hasil pengolahan data yang terdiri dari tiga bagian. 

Pertama, statistik deskriptif yang menunjukkan gambaran umum dari data sampel 

yang diolah sesuai dengan variabel penelitian yang dipakai. Kedua, uji asumsi klasik 

yang menunjukkan bahwa model penelitian mampu memprediksi hubungan antar 

variabel. Ketika, hasil uji hipotesis untuk menunjukkan penerimaan dan penolakan 

hipotesis penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

5.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata (mean), median, maximum, 

minimum, dan standard deviation. Data diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 

16.0 dan statistik deskriptif disajikan dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel 5.2 
Statistik Deskriptif Variabel  

 

Variabel N Minimum Maksimum Rata-Rata Standar 
Deviasi 

Relevansi Nilai (RN) 888 50,0000 10.000 0,000183 2.094,49 
Laba (L) 888 0,02000 489,14 0,00516  109,02 
Nilai Buku Ekuitas (NBE) 888 0,00085 4.937,11 0,00492 985,71 
Nilai Wajar (NW) 888 0,00000 0,92 0,1697 0,24 
Tata Kelola Perusahaan 
(TKP) 

888 0,50000 0,91 0,7153  0,82 

Sensitivitas Industri (Kontrol) 888 0,00000 1,00 - - 
Leverage (Kontrol) 888 0,00034 2,00 0.6393 0,53 

  Sumber: Output SPSS Lampiran 1 

Hasil output pada tabel 5.2 menunjukkan nilai statistik deskriptif dari 8 variabel 

penelitian menggunakan aplikasi SPSS 16.0. Variabel dependen dalam penelitian 

ini, yakni relevansi nilai, dan variabel independen, yakni nilai laba, nilai buku ekuitas, 

dan nilai wajar. Sedangkan variabel yang digunakan untuk kontrol adalah sensitivitas 

industri, leverage, dan magnitude. Model ini dimoderasi oleh variabel tata kelola 

perusahaan.  

Relevansi nilai (RN) diukur dengan menggunakan harga saham tiga bulan 

setelah tahun fiskal. Nilai rata-rata relevansi nilai dari perusahaan sampel selama 

tahun 2012-2017 sebesar 0,000183. Nilai terbesar Y sebesar 10.000 dan nilai 

terkecil Y sebesar 50 dengan standar deviasi Y sebesar 2.094,49. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata sampel lebih rendah dibandingkan standar 

deviasinya. Angka standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya 
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menunjukkan bahwa penyimpangan data dan keberagaman nilai dari perusahaan 

sampel relatif tinggi. 

Variabel laba (L) diukur dengan menggunakan laba per saham. Nilai rata-rata 

X1 dari perusahaan sampel selama tahun 2012-2017 sebesar 0,00516. Nilai 

terbesar X1 sebesar 489,14 dan nilai terkecil X1 sebesar 0,2 dengan standar deviasi 

X1 sebesar 109,02. Angka standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan rata-

ratanya menunjukkan bahwa penyimpangan data dan keberagaman nilai dari 

perusahaan sampel relatif tinggi. 

Variabel nilai buku ekuitas (NBE) diukur dengan nilai buku ekuitas per saham. 

Nilai rata-rata X2 dari perusahaan sampel selama tahun 2012-2017 sebesar 

0,00492. Nilai terbesar X2 sebesar 4.937,11 dan nilai terkecil X2 sebesar 0,00085 

dengan standar deviasi X2 sebesar 985,71. Angka standar deviasi yang lebih tinggi 

dibandingkan rata-ratanya menunjukkan bahwa penyimpangan data dan 

keberagaman nilai dari perusahaan sampel relatif tinggi. 

Variabel nilai wajar (NW) diukur menggunakan rasio aset nonkeuangan yang 

dikukur melalui nilai wajar terhadap jumlah aset. Nilai rata-rata X3 dari perusahaan 

sampel selama tahun 2012-2017 sebesar 0,1697 dan standar deviasi sebesar 0,24. 

Angka standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya menunjukkan 

bahwa penyimpangan data dan keberagaman nilai dari perusahaan sampel relatif 

tinggi. 

Penelitian ini menggunakan moderasi tata kelola perusahaan (TKP) berupa 

presentase yang didasarkan pada indeks tata kelola perusahaan oleh IFC. Nilai rata-

rata Z dari perusahaan sampel selama tahun 2012-2017 sebesar 0,7153. Nilai 

terbesar Z sebesar 0.91 dan nilai terkecil Z sebesar 0,5 dengan standar deviasi 

sebesar 0,82. Angka standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata 
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sampel menunjukkan bahwa penyimpangan data dan keberagaman nilai dari 

perusahaan sampel relatif tinggi. 

Penelitian ini juga menggunakan dua variabel kontrol. Variabel kontrol 

pertama, yaitu sensitivitas industri, diukur dengan pemberian kategori perusahaan 

yang merupakan kategori industri sensitif dengan angka 1 dan 0 sebaliknya. Hasil 

statistik deskriptif menunjukkan bahwa angka 1 muncul sebanyak 648 kali. Artinya, 

ada 108 perusahaan yang masuk kategori industri sensitif. Sementara, 40 

perusahaan lainnya tidak masuk kategori industri sensitif. 

Variabel kontrol kedua, yaitu leverage, diukur dengan membagi utang dan 

ekuitas. Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata dari perusahaan sampel 

selama tahun 2012-2017 sebesar 0,6393. Nilai terbesarnya sebesar 2 dan nilai 

terkecil sebesar 0,00034 dengan standar deviasi sebesar 0,53. Angka standar 

deviasi yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata sampel menunjukkan bahwa 

penyimpangan data dan keberagaman nilai dari perusahaan sampel relatif rendah. 

5.2.2 Uji Autokorelasi, Heterokedastisitas, dan Multikolinearitas 

Uji asumsi klasik yang digunakan pada data panel ada 3 macam yaitu uji 

autokorelasi, uji heterokedasitas dan uji multikolinearitas. Adapun uraian dari hasil uji 

statistik untuk ketiga uji asumsi klasik adalah sebagai berikut : 

5.2.2.1 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dinyatakan melalui nilai Durbin Watson dengan dibandingkan 

pada titik kritisnya. Jika nilai dW berada diantara 4-dU sampai dengan 4-dL maka 

tidak dapat disimpulkan. Jika nilai dW lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari dL, maka 

ada autokorelasi positif. Jika 4 - dL < dW < 4 maka autokorelasi negative. Jika dU < 

dW < 4 – dU maka tidak ada masalah autokorelasi. Penelitian ini menggunakan n 

sebesar 148 dan k sebesar 7 sehingga diperoleh dL sebesar 1,6479 dan dU sebesar 
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1,8163. Nilai 4-dU sebesar 3,8163 sedangkan nilai dL sebesar 1,6479. Nilai dW 

pada penelitian ini adalah 1,974. Nilai tersebut berada diantara 1,7390 (dU) dengan 

3,8163 (4-dU). Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya masalah 

autokorelasi. 

5.2.2.2 Uji Heterokedasitas 

Uji Heterokedasitas dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual 

dengan variabel independen. Jika nilai dari p-value > dari 0,05 maka tidak ada 

masalah heterokedatisitas. Berikut adalah hasil statistik terkait heterokedasitas: 

Tabel 5.3 
Output Uji Heterokedastisitas 

 

Variabel t-Stat Prob 

Nilai Laba (NL) 12,809 0,065 
Nilai Buku Ekuitas (NBE) 1,510 0,131 
Nilai Wajar (NW) 1,901 0,058 
Tata Kelola Perusahaan (TKP) 0,795 0,429 
Sensitivitas Industri (SI) -1,103 0,271 
Leverage (LEV) -0,768 0,442 
Magnitude (MAG) 1,221 0,222 

Sumber: Output SPSS 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa nilai probability value dari semua variabel 

bebas diatas 0,05. Nilai probability value probability value > 0,05 mengartikan bahwa 

penelitian ini terbebas dari masalah heterokedasitas. 

5.2.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas untuk melihat adanya hubungan korelasi antar variabel 

bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat 

dari nilai torelance dan nilai Variance Inflasing Factor (VIF). Model regresi yang 

bebas multikolinearitas adalah yang mempunyai VIF≤10 dan nilai tolerance≤0,1.  

Berdasarkan Tabel 5.4 menunjukkan nilai tolerance dan VIF dari masing-

masing variabel independen penelitian ini. Nilai tolerance dari masing-masing 
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variabel yang menunjukkan nilai ≤0,1 dan nilai VIF≤10 mengartikan bahwa tidak 

terjadi masalah multikolinearitas. 

Tabel 5.4 
Output Uji Multikolinearitas 

 

Variabel Tolerance VIF 

Laba (L) 0,673 1,486 
Nilai Buku Ekuitas (NBE) 0,737 1,358 
Nilai Wajar (NW) 0,807 1,238 
Tata Kelola Perusahaan (TKP) 0,969 1,032 
Sensitivitas Industri (SI) 0,963 1,039 
Leverage (LEV) 0,959 1,147 
Magnitude (MAG) 0,872 1,032 

Sumber: Output SPSS 

5.2.3 Pengujian Hipotesis 

Nilai koefisien determinasi ditunjukan melalui angka senilai antara nol dan 

satu. Semakin besar nilai adjusted R2 berarti semakin besar kemampuan variabel–

variabel independen untuk memprediksi variasi-variabel dependen. Tabel 5.5 

menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar 0,620. Nilai tersebut mengartikan bahwa 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan 62% variabel 

dependen dan sisanya merupakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat output uji t. Jika p-value kurang 

dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 

5.6. Berdasarkan Tabel 5.6 hasil pengujian terhadap relevansi nilai dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Hasil pengujian pengaruh nilai laba (L) terhadap relevansi nilai menunjukkan 

nilai prob/ p-value sebesar 0,0000 dan koefisien regresi positif sebesar 0,493. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa laba berpengaruh positif terhadap harga 

saham. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang 

menyatakan bahwa laba berpengaruh positif terhadap harga saham diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

Tabel 5.5 
Hasil Regresi Moderasi 

 

Variabel Koefisien t-Stat Prob Keputusan 

Konstan 460,672 4,674 0,000 - 
Laba (L) 0,493 27,684 0,000 Diterima 
Nilai Buku Ekuitas (NBE) 0,077 3,220 0,001 Diterima 
Nilai Wajar (NW) -0,015 -0,727 0,027 Ditolak 
Laba (L)* Tata Kelola Perusahaan 
(TKP) 

0,578 2,056 0,040 Diterima 

Nilai Buku Ekuitas (NBE)* Tata Kelola 
Perusahaan (TKP) 

0,017 -0,170 0,946 Ditolak 

Nilai Wajar (NW)* Tata Kelola 
Perusahaan (TKP) 

0,530 2,679 0,008 Diterima 

Sensitivitas Industri (SI) -0,034 -1,617 0,106 - 
Leverage (LEV) -0,087 -4,161 0,000 - 
Adjusted R2                                   0,620    - 

Sumber: Output SPSS 

 
2. Hasil pengujian pengaruh nilai buku ekuitas (NBE) terhadap harga saham 

menunjukkan nilai prob/ p-value sebesar 0,001 dan koefisien regresi positif 

sebesar 0,077. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 2 mengenai nilai 

buku ekuitas berpengaruh positif terhadap harga saham diterima.  

3. Hasil pengujian pengaruh pengukuran nilai wajar aset non-keuangan (NW) 

terhadap harga saham menunjukkan nilai prob/ p-value sebesar 0,027 dan 

koefisien regresi positif sebesar -0,015. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pengukuran nilai wajar aset non-keuangan berpengaruh negatif terhadap 

harga saham, sehingga hipotesis 3 ditolak. 

4. Hasil pengujian interaksi laba (L) dengan tata kelola perusahaan (TKP) 

terhadap harga saham menunjukkan nilai prob/ p-value sebesar 0,040 dan 

koefisien regresi positif sebesar 0,578. Nilai koefisien mengalami kenaikan 

yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan meningkatkan pengaruh 

laba terhadap harga saham. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 
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hipotesis 4 yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan mampu 

memoderasi secara positif laba terhadap harga saham diterima. 

5. Hasil pengujian interaksi nilai buke ekuitas (NBE) dengan tata kelola 

perusahaan (TKP) terhadap harga saham menunjukkan nilai prob/ p-value 

sebesar 0,946. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan 

tidak dapat memoderasi pengaruh nilai buku ekuitas terhadap harga saham. 

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 yang menyatakan bahwa 

tata kelola perusahaan mampu memoderasi pengaruh nilai buku ekuitas 

terhadap harga saham ditolak. 

6. Hasil pengujian interaksi pengukuran nilai wajar aset non-keuangan (NW) 

dengan tata kelola perusahaan (TKP) terhadap harga saham menunjukkan 

nilai prob/ p-value sebesar 0,008 dan koefisien regresi positif sebesar 0,530. 

Koefisien regresi mengalami peningkatan dari -0,015 menjadi 0,530. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh 

pengukuran nilai wajar aset non-keuangan (NW) terhadap harga saham. Oleh 

sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 6 yang menyatakan bahwa tata 

kelola perusahaan mampu memoderasi secara positif pengukuran nilai wajar 

aset non-keuangan (NW)  terhadap harga saham dapat diterima. 

5.3 Pembahasan 

Bagian ini membahasa hasil penelitian dari hipotesis yang telah dirumuskan 

pada Bab III. Pembahasan akan didasarkan dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan. 

5.3.1 Pengaruh Laba terhadap Harga Saham 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa laba berpengaruh positif terhadap 

harga saham. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis satu tersebut diterima. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Beaver 

et al. (1979) yang menunjukkan bahwa pengumuman laba tahunan mengandung 

informasi yang relevan dan bermanfaat dalam penilaian sekuritas. Hasil penelitian 

juga sejalan dengan Widiastuti dan Maiden (2013), Chandrapala (2013), dan Hayati 

(2016) bahwa laba merupakan salah satu informasi akuntansi yang mempengaruhi 

harga saham. Laba memiliki koefisien paling besar di antara variabel lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa laba yang diukur melalui EPS dalam penelitian merupakan 

informasi utama bagi para investor dikarenakan dapat membantu investor 

mengetahui jumlah return yang diterima untuk setiap lembar saham yang dimiliki. 

Para investor beranggapan bahwa laba persaham yang tinggi ditunjukkan oleh 

perusahaan yang berpotensi menguntungkan dan hasil pengujian ini membuktikan 

keadaan yang sebenarnya dimana laba persaham yang tinggi maka akan 

meningkatkan harga saham. 

Pengaruh positif laba terhadap harga saham menunjukkan bahwa informasi 

mengenai laba memiliki relevansi nilai.  Laba akuntansi merupakan produk akuntansi 

berbasis akrual yang dinilai sebagai prediktor yang baik untuk membantu 

memperkirakan pendapatan dan kejadian ekonomi di masa mendatang (Belkaoui, 

2004; Widiastuti dan Meiden, 2011). Hasil ini mendukung teori Berdasarkan teori 

clean surplus bahwa laba merupakan salah satu penentu harga pasar saham. Laba 

yang diharapkan di masa yang akan datang tersebut memberikan informasi yang 

cukup untuk menghitung present value dalam menentukan nilai perusahaan 

(Ohlson, 1995).  

5.3.2 Pengaruh Nilai Buku Ekuitas terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda, variabel nilai buku ekuitas 

memiliki koefisien yang bertanda positif dan angka yang signifikan. Investor masih 
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beranggapan bahwa nilai buku ekuitas merupakan informasi yang penting. Nilai 

buku ekuitas yang dihitung melalui nilai buku ekuitas per saham menggambarkan 

aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar 

saham, sehingga jika terjadi kenaikan pada nilai buku persaham maka akan 

meningkatkan harga saham perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung teori clean surplus bahwa nilai buku ekuitas 

adalah salah satu variabel dasar untuk menentukan nilai perusahaan (Collins et al., 

1997). Nilai buku ekuitas memiliki relevansi nilai karena kemampuannya 

mempengaruhi harga saham. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu 

yang dilakukan di pasar modal beberapa negara berkembang (Shamki & Rahman, 

2012) yang berhasil membuktikan bahwa nilai buku ekuitas berpengaruh signifikan 

positif terhadap harga saham dan mempunyai pengaruh kurang dominan 

dibandingkan variabel laba. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Adhani dan 

Subroto (2013), Widiastuti dan Maiden (2013), Chandrapala (2013), dan Hayati 

(2016) bahwa informasi akuntansi berupa nilai buku ekuitas memiliki relevansi nilai. 

5.3.3 Pengaruh Nilai Wajar Aset Non-Keuangan terhadap Harga Saham 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa nilai wajar aset non-keuangan 

berpengaruh negatif terhadap harga saham. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

hipotesis ketiga tersebut ditolak. Informasi mengenai aset non-keuangan yang diukur 

menggunakan nilai wajar bersifat kurang relevan bagi investor. Hasil ini tidak sejalan 

dengan penelitian empiris telah dilakukan untuk menguji relevansi nilai pengukuran 

nilai wajar di industri keuangan. Song (2014), Tama-Sweet dan Zhang (2015) dan 

Liu (2016) menemukan bahwa pengukuran nilai wajar aset keuangan memiliki 

relevansi nilai.  
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Informasi mengenai pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan tidak relevan 

bisa jadi dikarenakan faktor risiko yang dihadapi oleh investor. Landsman (2007) 

menemukan bahwa tingkat informatif dari informasi mengenai pengukuran nilai wajar 

dipengaruhi oleh jumlah kesalahan pengukuran dan sumber estimasi. Adanya suatu 

risiko yang dihadapi oleh investor ketika memperoleh informasi mengenai 

pengukuran nilai wajar aset non-keuangan. Informasi yang disajikan bisa saja 

kurang tepat karena investor tidak memiliki keyakinan bahwa aset telah diukur 

dengan metode yang sesuai dan oleh pakar yang ahli di bidangnya. Karena hal ini, 

investor menilai informasi mengenai pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan tidak 

relevan. 

5.3.4 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dalam Meningkatkan Hubungan 

antara Laba dan Harga Saham 

Tabel 5.6 menunjukkan hasil interaksi antara Tata Kelola Perusahaan dan 

Laba terhadap Harga Saham. Nilai signifikansi kurang dari α =0,05 dan koefisien 

regresi positif membuktikan bahwa hipotesis keempat diterima. Tata Kelola 

Perusahaan dapat memoderasi hubungan antara Laba dan Harga Saham. Hasil ini 

dapat menjelaskan bahwa Tata Kelola Perusahaan mampu meningkatkan Relevansi 

Nilai Laba. Hasil ini sejalan dengan penelitian Onasis dan Robin (2016) bahwa 

mekanisme tata kelola perusahaan mampu meningkatkan relevansi nilai informasi 

laba. Penelitian Song (2014) dan Song et al. (2010) menyatakan bahwa tata kelola 

perusahaan mempengaruhi relevansi nilai informasi laba didukung oleh hasil 

penelitian ini.   

Tata kelola perusahaan merupakan suatu mekanisme yang dibentuk untuk 

mengurangi konflik keagenan.  Laba diyakini sebagai sarana prediksi yang 

membantu dalam memprediksi pendapatan di masa yang akan datang dan kejadian 
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ekonomi di masa mendatang (Belkaoui, 2004; Widiastuti dan Meiden, 2011). 

Semakin tinggi laba yang dihasilkan akan semakin disukai oleh investor. Hal ini 

menimbulkan celah bagi manajer untuk menampilan laba yang dapat menarik 

investor dalam laporan keuangan. Informasi laba dapat menjadi rancu yang dapat 

mengurangi kebermanfaatannya di mata investor. Keberadaan tata kelola 

perusahaan mampu mencegah tindakan menyimpang agen sehingga informasi laba 

yang ditampilkan dalam laporan keuangan dapat relevan. Investor memperoleh 

keyakinan bahwa informasi laba telah disajikan secara wajar sehingga relevansi atas 

nilai laba dapat meningkat. 

5.3.5 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dalam Meningkatkan Hubungan 

antara Nilai Buku Ekuitas dan Harga Saham 

Hipotesis kelima menyatakan bahwa tata kelola perusahaan memoderasi 

pengaruh nilai buku ekuitas terhadap harga saham. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa hipotesis kelima ditolak. Tata kelola perusahaan tidak mampu meningkatkan 

hubungan antara nilai buku ekuitas dan harga saham. Hasil ini tidak mendukung 

penelitian Herawaty (2009) dan Onasis dan Robin (2016) bahwa mekanisme tata 

kelola perusahaan mampu meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi.  

Jika dilihat melalui koefisien regresinya, nilai buku ekuitas memiliki koefisien 

regresi paling kecil, yaitu 0.077. Secara keseluruhan, informasi mengenai nilai buku 

ekuitas memiliki relevansi nilai paling rendah. Walaupun nilai buku ekuitas memiliki 

relevansi nilai, informasi ini dinilai tidak lebih penting dari informasi mengenai laba 

dan pengukuran nilai wajar aset non-keuangan. Karenanya, mekanisme tata kelola 

perusahaan dinilai oleh investor tidak terlalu mempengaruhi keputusannya. Habib 

dan Azim (2008) menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, seperti 
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independensi dan audit, tidak dapat meningkatkan relevansi nilai atas nilai buku 

ekuitas.  

5.3.6 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dalam Meningkatkan Hubungan 

antara Nilai Wajar Aset Non-Keuangan dan Harga Saham 

Tabel 5.6 menunjukkan interaksi antara Tata Kelola Perusahaan dan Fair 

Value terhadap Harga Saham. Nilai signifikansi kurang dari α =0,05 dan koefisien 

regresi positif membuktikan bahwa hipotesis keenam diterima. Tata Kelola 

Perusahaan berperan sebagai variabel moderasi atas hubungan antara Fair Value 

dan Harga Saham. Hasil ini menunjukkan peran Tata Kelola Perusahaan dalam 

meningkatkan Relevansi Fair Value. 

Landsman (2007) menemukan bahwa tingkat informatif dari informasi 

mengenai pengukuran nilai wajar dipengaruhi oleh jumlah kesalahan pengukuran 

dan sumber estimasi. Adanya suatu risiko yang dihadapi oleh investor ketika 

memperoleh informasi mengenai pengukuran nilai wajar aset non-keuangan. 

Informasi tersebut bisa saja kurang teapat sehingga mempengaruhi keputusan 

investor. Keberadaan tata kelola perusahaan dapat mengatasi risiko ini. Mekanisme 

tata kelola perusahaan, seperti kehadiran komite audit dan ekspertis keuangan, 

dapat meningkatkan kualitas informasi pengukuran nilai wajar. Hasil penelitian 

selaras dengan Yao (2014) bahwa tata kelola perusahaan mampu meningkatkan 

relevansi nilai dari pengukuran aset non-keuangan (Yao, 2014). Song et al. (2010) 

yang menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap 

relevansi nilai informasi pengukuran nilai wajar aset keuangan. Hasil penelitian juga 

sejalan dengan Tama-Sweet dan Zhang (2015) menunjukkan bahwa tata kelola 

perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap harga saham perbankan. Artinya, 
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tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kebermanfaatan informasi mengenai 

nilai wajar untuk pengambilan keputusan investor. 
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BAB VI 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan 

oleh investor untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi dalam laporan 

keuangan dinilai bermanfaat ketika informasi tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan investor. Kebermanfaatan suatu informasi dapat disebut dengan relevansi 

nilai. Ketika informasi disajikan dan terjadi pergerakan harga saham, maka informasi 

tersebut memiliki relevansi nilai. Penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi nilai 

laba dan pengukuran nilai wajar aset non-keuangan. Tata kelola perusahaan dipilih 

sebagai pemoderasi yang dapat meningkatkan relevansi nilai laba dan pengukuran 

nilai wajar aset non-keuangan.  

Pengujian atas 148 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2012-2017 menunjukkan bahwa informasi mengenai laba dan pengukuran 

nilai wajar aset non-keuangan memiliki relevansi nilai. Investor menilai bahwa kedua 

informasi tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusannya. Pengumuman laba 

dapat meningkatkan harga saham. Begitu pula, perusahaan yang melaporkan aset 

non-keuangannya dalam nilai wajar dapat meningkatkan harga sahamnya. 

Keberadaan tata kelola perusahaan, nyatanya, tidak dapat diabaikan. Tata kelola 

perusahaan terbukti dapat meningkatkan relevansi nilai laba dan pengukuran nilai 

wajar aset non-keuangan. Tata kelola perusahaan dapat menjadi suatu mekanisme 

untuk mengurangi konflik keagenan yang dapat menyebankan bias informasi dan 

merugikan investor. Perusahaan dengan tata kelola yang baik dapat memberikan 

keyakinan bahwa informasi laba dan pengukuran nilai wajar aset non-keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

telah disajikan secara wajar sehingga relevansi nilai meningkat. Peningkatan 

relevansi nilai menunjukkan kepercayaan investor bahwa informasi tersebut 

bermanfaat bagi pengambilan keputusannya. 

6.2 Implikasi Penelitian 

Implikasi teori dan implikasi praktik yang diperoleh dalam hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Implikasi Teori 

Hasil penelitian mengenai kemampuan laba dan nilai buku ekuitas dalam 

mempengaruhi harga saham menguatkan teori clean surplus bahwa laba 

dan nilai buku ekuitas merupakan informasi penting yang dibutuhkan oleh 

investor dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian mengenai 

kemampuan tata kelola perusahaan dalam meningkatkan relevansi nilai 

laba dan pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan mendukung teori 

agensi bahwa tata kelola perusahaan merupakan salah satu mekanisme 

yang dapat dijalankan perusahaan untuk mengurangi konflik kepentingan 

yang dapat menyebabkan bias informasi.  

2. Implikasi Praktik 

Hasil penelitian mengenai kemampuan tata kelola perusahaan dalam 

meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi memberikan bukti empiris 

bahwa tata kelola perusahaan berperan penting dalam meningkatkan 

relevansi nilai informasi yang dikeluarkan perusahaan. Tata kelola 

perusahaan ditemukan dapat meningkatkan informasi pengukuran nilai 

wajar aset non-keuangan. Ketika mekanisme tata kelola perusahaan tidak 

berfungsi, maka informasi mengenai pengukuran nilai wajar dinilai berisiko 

oleh investor. Hal ini disebabkan pengukuran nilai wajar menggunakan 
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metode khusus dan harus dilakukan oleh pakar yang ahli di bidangnya. 

Mekanisme tata kelola perusahaan menyediakan keyakinan bahwa 

informasi yang disajikan telah didukung oleh penilaian pakar. Hasil ini 

mendorong perusahaan untuk memperkuat mekanisme tata kelola 

perusahaannya agar dapat memberikan informasi yang berkualitas bagi 

investor. 

3. Kontribusi bagi peneliti yang akan datang  

Hasil penelitian mengenai relevansi nilai laba, nilai buku ekuitas, dan 

pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan dapat dijadikan referensi bagi 

peneliti selanjutnya untuk meneliti mengenai relevansi nilai, khususnya 

mengenai pengukuran nilai wajar aset non-keuangan. Pengukuran nilai 

wajar aset non-keuangan merupakan isu keuangan yang penting dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan. 

6.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Penelitian memiliki keterbatasan karena beberapa perusahaan tidak memiliki 

data yang lengkap sehingga mengurangi jumlah sampel. Pengujian atas relevansi 

nilai pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan dalam penelitian ini masih terbatas 

karena dilakukan dengan mengelompokkan perusahaan yang menilai aset 

nonkeuangan dengan nilai wajar dan tidak. Penelitian ini belum menguji perbedaan 

relevansi nilai pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan berdasarkan level 

pengukuran nilai wajar. Hal ini dikarenakan masih sedikit perusahaan di Indonesia 

yang mengungkapkan pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan berdasarakan level 

pengukuran. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pengujian relevansi 

nilai dengan membandingkan tingkat relevansi nilai dari setiap level pengukuran nilai 

wajar. Penelitian selanjutnya dapat berfokus apakah perusahaan yang 
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menggunakan infomasi pengkuran nilai wajar pada level 1 memiliki tingkat relevansi 

yang lebih tinggi dibandingkankan dengan level 2 atau level 3.  

Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan 

budaya yang dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan. Perusahaan Indonesia 

menganut two-tier system yang tentunya berpengaruh terhadap sistem tata kelola 

perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di negara dengan unitary board 

system untuk menguji apakah perbedaan tata kelola perusahaan dapat 

mempengaruhi relevansi nilai laba dan pengukuran nilai wajar aset non-keuangan. 
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