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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perubahan Laba, Arus Kas Operasi, Arus Kas 

Investasi, Arus Kas Pendanaan, Manajemen Laba dan Tingkat Inflasi terhadap Relevansi Nilai 

informasi Akuntasi yang di proksi kan dengan Return Saham. Pemilihan sampel menggunakan 

metode purposive sampling dan sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 25 perusahaan retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan 

perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hipotesis dalam 

penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah Peruabahan Laba (PL) sebagai ukuran informasi laba, Arus Kas 

Operasi (TCFO), Arus Kas Investasi (TCFI), Arus Kas Pendanaan (TCFF) sebagai ukuran 

informasi Arus Kas, Manajemen Laba (DAT) sebagai ukuran informasi akrual dan Tingkat Inflasi 

(Inflasi). Variabel terikat adalah relevansi nilai informasi akuntansi yang diukur dengan Return 

Saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peruabahan Laba (PL) berpengaruh positif terhadap 

return saham (Rit), sedangkan Perubahan Arus Kas Operasi (TCFO), Perubahan Arus Kas 

Investasi (TCFI), Perubahan Arus Kas Pendanaan (TCFF) sebagai ukuran informasi Arus Kas, 

Manajemen Laba (DAT) tidak berpengaruh terhadap return saham (Rit). 

 

Kata Kunci: Perubahan Laba, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan, 

Manajemen Laba, Tingkat Inflasi, Return saham, Relevansi Nilai Informasi Akuntansi  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the effect of earnings changes, cash flow from 

operating, cash flow from investing, cash flow from financing, earning management and inflation 

levels on value relevance of accounting information with stock return as a measurement. The 

sample selection using purposive sampling method and sample from this research are 25 retail 

industry listed in Indonesia Stock Exchange (BEI). The data are obtained from secondary data of 

annual report of retail industry which listed in Indonesia Stock Exchange in 2014-2017. The 

analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. The hypothesis in 

this study is based on previous research and various other supporting theories. The independent 

variables are earning changes (PL) as a measurement of earnings informations, cash flow from 

operating (TCFO), cash flow from investing (TCFI), cash flow from financing (TCFF) as a 

measurement of cash flow information, earnings management as a measurement of accrual 

information and inflation level. The dependent variable is stock return (Rit). The results showed 

that earning changes (PL) has a positive effect on stock return (Rit), cash flow from operating 

(TCFO), cash flow from investing (TCFI), cash flow from financing (TCFF), earnings 

management (DAT) and inflation level (inflation) had no effect on stock return (Rit),  

 

Keywords: earnings changes, cash flow from operating, cash flow from investing, cash flow from 

financing, earning management, inflation levels, stock return, value relevance of accounting 

information 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini perusahaan retail sedang mengalami penurunan karena adanya tantangan 

dari retail online. Nama-nama saham retail besar seperti matahari, Ramayana dan 

MAP jadi yang paling besar penurunannya. Pertumbuhan penjualan retail lebih rendah 

dari tahun sebelumnya membuat indeks saham sektor retail terkoreksi pada pasar 

modal. 

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara yaitu sebagai 

sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan 

dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-

lain, pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Pasar Modal 

Indonesia mulai tumbuh dan berkembang kearah positif pasca krisis ekonomi tahun 

1998 yang menyebabkan inflasi (Permana, 2009). Inflasi berpengaruh sangat besar 

terhadap pasar modal yaitu terjadi penurunan yang dratis terhadap harga saham 

perusahaan yang ada di Bursa pasca kejadian tersebut. Inflasi merupakan kenaikan 

harga barang dan jasa yang mempunyai pengaruh luas demikian juga terhadap return 

saham di pasar modal. Dengan inflasi maka akan terjadi naik turunnya harga saham 

(Sugeng, 2010).  
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Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan. Untuk memfasilitasi tujuan tersebut, Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) menetapkan suatu kriteria yang harus dimiliki informasi akuntansi 

agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria tersebut adalah 

relevant dan reliable. Informasi akuntansi dikatakan relevant apabila dapat 

mempengaruhi keputusan dengan menguatkan atau mengubah pengharapan para 

pengambil keputusan, dan informasi tersebut adalah reliable apabila dapat dipercaya 

dan menyebabkan pemakai informasi tergantung dengan informasi tersebut (Kusuma, 

2007). 

Laporan keuangan merupakan media utama untuk penyampaian informasi oleh 

pihak manajemen perusahaan kepada pihak-pihak di luar perusahaan dengan tujuan 

untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada investor, 

kreditor, dan pemakai informasi keuangan lainnya. Oleh karena itu, laporan keuangan 

yang dipublikasikan merupakan sumber informasi sangat penting dan dalam dunia 

bisnis  dapat digunakan sebagai sarana penyedia informasi yang digunakan oleh para 

pemakai seperti pemilik, kreditur, pemerintah, dan lainnya untuk menilai apakah 

perusahaan tertentu layak untuk dilakukan investasi atau tidak. Analisis laporan 

keuangan akan membantu para pengguna laporan keuangan dalam mengukur nilai 

perusahaan, dan dapat dijadikan alat utama bagi manajer untuk menunjukkan 

efektivitas pencapaian tujuan dan untuk melaksanakan fungsi pertanggung jawaban 

dalam organisasi (Winarsih, 2008). 
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 Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2017) laporan keuangan yang berguna bagi pemakai 

informasi harus disajikan secara wajar dengan menyajikan kebijakan akuntansi, dengan 

cara menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan dan mudah 

dipahami. Jika keempat kebijakan tersebut dapat terpenuhi pastinya laporan keuangan 

akan menghasilkan informasi-informasi yang berkualitas. Menurut Sari (2014) 

Informasi yang berkualitas yaitu informasi yang dapat mendukung para penggunanya 

untuk mengambil keputusan ekonomik yang lebih baik. 

Menurut Indahyanti dan Wijaya (2014) umumnya masyarakat luas mengukur 

keberhasilan perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan tersebut yang terlihat 

dari kinerja manajemen dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Para 

pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan lebih baik jika mereka mendapatkan informasi yang 

difokuskan pada posisi keuangan, laba, perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, 

dan akrual.   

Giantoro, (2011) menyatakan bahwa setiap perusahaan mempunyai kas untuk 

digunakan dalam memperlancar kegiatannya dalam meminimalkan risiko, karena 

hampir semua transaksi perusahaan akan di nilai dari besarnya kas. Oleh karena itu, 

diperlukan pengelolaan arus kas yang terkoordinir dengan baik, karena akan 

mendukung kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih baik. Analisis terhadap 

laporan keuangan dianggap penting dilakukan untuk memahami informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Ukuran yang digunakan dalam analisis 
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kinerja keuangan melalui laporan keuangan ini beranekaragam dan berbeda setiap 

industri. Salah satu alat analisis yang digunakan oleh investor maupun pihak 

manajemen adalah analisis terhadap laporan arus kas (Statement of Cash Flow 

Analysis). 

Laporan arus kas sebagai komponen penyusun laporan keuangan merupakan salah 

satu sumber informasi yang juga dapat menjadi perhatian investor. Laporan arus kas 

ditujukan untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode yang 

berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (Laksmi dan Ratnadi, 2006). 

Terdapat beberapa kasus dalam memodifikasi laporan keuangan di Indonesia. 

Diantaranya kasus yang dilakukan PT Timah (persero) Tbk bahwa perusahaan tersebut 

telah melakukan modifikasi laporan keuangan dengan membuat kinerja yang positif. 

Namun pada kenyataanya pada 2015 laba operasi rugi sebesar 59 Miliar. Selain 

mengalami penurunan laba, PT Timah Tbk juga mencatat peningkatan hutang hampir 

100% dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya 

mencapai 263 miliar. Namun, jumlah hutang tersebut meningkat hingga Rp2.3 triliun 

pada tahun 2015.1 

Scott (2012:447) menyatakan bahwa kebijakan akuntansi yang dipilih manajer 

yang didasari berbagai pertimbangan strategik disebut dengan manajemen laba. 

                                                           
1 http://economy.okezone.com/read/2016/01/27/278/1298264/direksi-timah-dituding-manipulasi-
laporan-keuangan 
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Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1 menyatakan bahwa 

informasi tersebut merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau 

pertanggung jawaban manajemen (Guna dan Herawaty, 2010). Hal tersebut yang 

membuat manajer cenderung melakukan tindakan untuk memberikan laporan 

keuangan yang atraktif. Dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin 

mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.Intervensi tersebut dilakukan masih dalam 

kerangka standar akuntansi, dengan menggunakan metode dan prosedur akuntansi 

yang di terima dan diakui secara umum.2 Akan tetapi hal tersebut membuat informasi 

tersebut tidak lagi relevan untuk dijadikan sebagai acuan oleh para pengguna. 

Menurut Yendrawati dan Pratiwi (2015) relevansi nilai informasi suatu perusahaan 

dapat mengalami perubahan yang terjadi karena perusahaan sedang mengalami 

kerugian atau sedang menghadapi krisis keuangan. Informasi laba tidak lagi memiliki 

relevansi nilai ketika perusahaan sedang menghadapi krisis. Oleh karena itu, investor 

memerlukan informasi yang memadai mengenai investasinya. Untuk menggambarkan 

kondisi ekonomi yang lebih baik maka harus mempertimbangkan faktor kerangka 

ekonomis yang dihadapi oleh perusahaan yakni dengan menggunakan siklus hidup 

perusahaan. Setiap perusahaan pasti mengalami tahapan siklus kehidupan yang identik 

dengan siklus hidup perusahaan, dimana tahapan dalam siklus hidup yang dihadapi 

                                                           
2 H. Sri Sulistyanto, “Manajemen Laba, Teori dan Model Empiris” 
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=j4lzrAw1TGcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=manajemen+lab
a&ots=KHfcY7Qrwr&sig=eJILdXU-iVc2MRcHK4aoTA7CRyk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true 
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oleh masing-masing perusahaan berbeda-beda, kemudian berdampak pada value 

relevance atau kegunaan ukuran kinerja akuntansi (earnings dan cash flow). 

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Cheng et al. (2013) mengenai 

perbandingan relevansi nilai tingkat laba dan perubahan laba menyatakan bahwa 

tingkat laba lebih relevan. Kusuma (2007) menguji relevansi nilai laba dengan 

manajemen laba, menunjukan hasil bahwa manajemen tidak memiliki dampak 

terhadap relevansi nilai laba. Kontribusi yang diberikan penelitian ini adalah dengan: 

1) Mengkombinasikan pengujian komponen laba, komponen akrual dan komponen 

arus kas dalam satu penelitian, 2) menambahkan variabel ekonomi, yaitu tingkat 

inflasi. 

Dengan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul “Relevansi Nilai 

Informasi Akuntansi”. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari Informasi 

laba, Informasi arus kas, Informasi akrual dan makroekonomi terhadap relevansi nilai 

informasi akuntansi yang diproksi kan dengan return saham. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi 

permasalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah Informasi Laba berpengaruh positif terhadap Relevansi Nilai 

Informasi Akuntansi pada Perubahan Laba? 
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2) Apakah Informasi Arus Kas berpengaruh positif terhadap Relevansi 

Nilai Informasi Akuntansi pada: 

a) Arus Kas Operasi 

b) Arus Kas Investasi 

c) Arus Kas Pendanaan 

3) Apakah Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap Relevansi Nilai 

Informasi Akuntansi? 

4) Apakah Inflasi berpengaruh negatif terhadap Relevansi Nilai Informasi 

Akuntansi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitin ini adalah: 

1) Mengetahui Apakah Informasi Laba berpengaruh positif terhadap Relevansi 

Nilai Informasi Akuntansi pada Perubahan Laba. 

2) Mengetahui apakah Arus Kas berpengaruh positif terhadap Relevansi Nilai 

Informasi Akuntansi pada: 

a) Arus Kas Operasi 

b) Arus Kas Investasi 

c) Arus Kas Pendanaan 

3) Mengetahui apakah pengungkapan Manajemen Laba berpengaruh positif 

terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi. 
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4) Mengetahui apakah pengungkapan Inflasi berpengaruh positif terhadap 

Relevansi Nilai Informasi Akuntansi. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sumber data historis. Dan jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak 

ketiga melalui berbagai sumber yang tersedia. Data tersebut diperoleh dari 

http://www.idx.co.id/ Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Data yang diperoleh dari laporan keuangan pada perusahaan retail yang telah 

listed di BEI pada periode 2014 - 2017. Dengan menggunakan data penelitian yang 

mencakup data periode tahun 2014 - 2017 itu sudah dipandang cukup untuk 

mewakili kondisi perusahaan retail di Indonesia saat ini.  

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan didapat dari penelitian ini adalah : 

1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan acuan bagi para pengguna laporan keuangan khususnya investor 

dalam membuat keputusan. 

2) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai pengaruh pengaruh Informasi Laba 
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yang di proksi kan dengan Perubahan Laba (Earning Change) terhadap 

Relevansi Nilai Informasi Akuntansi. 

3) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai pengaruh Informasi Arus Kas yang di 

proksi kan dengan arus kas operasi, investasi dan pendanaan terhadap 

Relevansi Nilai Informasi Akuntansi. 

4) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai pengaruh Informasi Akrual yang 

diproksi kan dengan manajemen laba terhadap Relevansi Nilai 

Informasi. 

5) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai pengaruh Informasi Ekonomi yang 

diproksi kan dengan Inflasi terhadap Relevansi Nilai Informasi 

Akuntansi. 

6) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai permasalah ini. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam 

pembuatan keputusan maupun kebijakan para pengguna laporan keuangan 

(Investor). Laporan keuangan tersebut digunakan sebagai alat komunikasi antara 
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data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut. Sehingga 

para pengguna dapat lebih mampu melihat laporan keuangan yang digunakan 

relevan atau tidak. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini secara garis besar terdiri dari lima bab. Uraian 

sistematika penulisan penilitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai relevansi nilai informasi 

sebagai acuan para investor dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan.. 

Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian. 

Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS 

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dan mendukung penelitian ini, 

penelitian terdahulu, serta hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi model penelitian, jenis data yang digunakan, definisi variabel 

- variabel penelitian, penetapan objek, prosedur pengumpulan data, teknik analisa 

data, serta metode pengujian asumsi regresi yang dilakukan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas secara singkat deskripsi objek penelitian serta 

analisis data dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir, dimana penulis berusaha untuk membuat suatu 

kesimpulan yang diambil dari hasil analisis disertai dengan saran sebagai 

perbaikan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Signaling Theory (Teori Sinyal) 

Menurut Michael Spence Signaling theory membahas permasalahan 

mengenai asimetri informasi. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manajer dan 

pemegang saham mempunyai akses informasi perusahaan yang berbeda. Terdapat 

informasi tertentu yang hanya diketahui oleh manajer, sedangkan pemegang saham 

tidak mengetahui informasi tersebut sehingga adanya informasi yang tidak simetri 

(asymmetric information) antara manajer dan pemegang saham (Handayani dan 

Rachadi, 2009). Asimetri informasi terjadi ketika terdapat ketidak seimbangan 

informasi yang dimiliki oleh satu pihak dengan pihak yang lain. Pada saat informasi 

akuntansi perusahaan mengalami perubahan, hal itu merupakan sinyal bagi 

pemegang saham (investor) yang dapat mengakibatkan nilai perusahaan berubah. 

Sinyal tersebut dapat berupa good news ataupun bad news yang pada akhirnya 

dapat mempengaruhi pemegang saham (investor) dalam pengambilan keputusan 

(Paramita, 2012). 

Dari penjelasan diatas mendukung teori sinyal (signaling theory). Teori ini 

menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau tanda 

bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan baik. Sinyal yang baik akan 

direspon dengan baik oleh pihak lain. Laporan keuangan yang baik merupakan 

informasi yang mempunyai relevansi atau dapat mengungkapkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya (Sunardi, 2011). Akan tindakan manajemen laba 
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membuat laporan keuangan yang dilaporkan tidak lagi relevan untuk dijadikan 

sebagai acuan karena merupakan bad news untuk para pengguna laporan keuangan, 

karena informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan 

keadaan yang sebenernya pada suatu perusahaan. 

Informasi laba memiliki kandungan informasi jika pada saat diumumkan 

ada reaksi pasar. Reaksi pasar ditunjukkan adanya perubahan harga sekuritas yang 

diukur dengan return yaitu nilai per lembar atau menggunakan abnormal return. 

Hal itu merupakan sinyal bagi pemegang saham (investor) yang dapat 

mengakibatkan nilai perusahaan berubah. Sinyal tersebut dapat berupa good news 

ataupun bad news yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pemegang saham 

(investor) dalam pengambilan keputusan (Adiwiratama, 2012). 

Bagi pemakai laporan keuangan informasi arus kas sangat penting untuk 

mengetahui ukuran dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 

setara kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang 

relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama 

suatu periode. Apabila informasi mengenai arus kas yang dilaporakan mengalami 

perubahan Hal itu merupakan sinyal bagi pemegang saham (investor) yang dapat 

mengakibatkan nilai perusahaan berubah. Sinyal tersebut dapat berupa good news 

ataupun bad news yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemegang saham 

(investor) dalam pengambilan keputusan (Putra dan Widyaningsih, 2016). 

2.1.2 Relevansi Nilai Informasi Akuntansi 

Relevansi nilai merupakan pelaporan angka-angka akuntansi yang memiliki 

suatu model prediksi berkaitan dengan nilai-nilai pasar sekuritas. Konsep relevansi 
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nilai ini tidak lepas dari kriteria relevan, jika jumlah yang disajikan dapat 

merefleksikan informasi-informasi yang relevan dengan penilaian sutau 

perusahaan (Winarsih, 2008). 

Menurut Barth et al. (2001) dalam Rahman (2009) mengemukakan bahwa 

informasi akuntansi dikatakan relevan jika informasi tersebut memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan dengan harga saham. Dengan asumsi akuntansi 

memberikan informasi yang merepresentasikan kinerja perusahaan. Jika informasi 

akuntansi bermanfaat dan digunakan oleh investor sebagai dasar dalam membuat 

keputusan, maka reaksi investor tersebut akan tercermin pada harga saham. Oleh 

karena itu, relevansi nilai informasi akuntansi mencerminkan kemanfaatan 

informasi tersebut untuk digunakan dalam pembuatan keputusan. 

  Riset value relevance berperan penting untuk memberikan bukti-bukti 

empiris tentang apakah angka-angka akuntansi berkorelasi dengan nilai pasar 

sekuritas yang diprediksikan. Jika relasi harga atau return saham dengan angka-

angka akuntansi lebih besar atau tidak sama dengan nol, maka angka-angka tersebut 

memiliki relevansi nilai untuk pasar saham (Barth et al. 2001 dan Beaver, 2002) 

dalam Lako (2005). 

2.1.3 Informasi Laba 

Ukuran yang sering kali dipakai untuk menentukan sukses tidaknya manajemen 

perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan. Berhasil atau tidaknya suatu 

perusahaan pada umumnya ditandai dengan kemampuan manajemen dalam melihat 

kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang, baik jangka panjang 

maupun jangka pendek. Dengan demikian sasaran utama pelaporan keuangan 
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adalah informasi tentang prestasi-prestasi perusahaan yang disajikan melalui 

pengukuran laba dan komponen-komponennya (Gunawan dan Wahyuni, 2014). 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba 

secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang 

timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan 

pendapatan tersebut (Gunawan dan Wahyuni, 2014). 

Menurut Hapsari (2008) Informasi mengenai laba tidak saja ingin diketahui 

oleh manajer tetapi juga investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laba 

periode tertentu dan informasi keuangan lainnya dievaluasi perkembangannya 

untuk dibandingkan dengan data sebelumnya. Para pengguna informasi ini juga 

ingin mengetahui bagaimana kinerja perusahaan di masa depan.  Bagi investor, 

informasi laba di masa depan bisa mempengaruhi keputusan investasi mereka. Laba 

bagi investor juga berkaitan dengan dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan. 

Sebelum menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, investor akan 

mempertimbangkan prospek perusahaan di masa depan. Sedangkan bagi pihak 

manajemen, prediksi laba satu tahun ke depan merupakan bagian dari rencana 

bisnis tahunan perusahaan. Prediksi tersebut kemudian dibandingkan dengan laba 

aktual sehingga diperoleh selisih lebih atau selisih kurang. Perbedaan inilah yang 

nantinya menjadi perhatian manajemen dalam evaluasi tahunan. Sifat laba yang 

berubah-ubah dari tahun ke tahun membuat informasi ini sangat bermanfaat dalam 

proses pengambilan keputusan apabila dapat diprediksi. Prediksi terhadap laba di 

masa depan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan 

yang disajikan oleh perusahaan. 
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Pertumbuhan Laba usaha menunjukkan seberapa besar keberhasilan yang 

diperoleh perusahaan dari menjalankan kegiatan usaha, menurut konsep kapital 

finansial, perubahan nilai aktiva dan hutang merupakan bagian dari laba. 

Pertumbuhan laba usaha sebagai suatu pengukuran kinerja suatu perusahaan 

merefleksikan terjadinya proses peningkatan atau penurunan operasional dari 

berbagai sumber transaksi. Cara untuk merencanakan pertumbuhan laba usaha 

perusahaan adalah menggunakan rasio keuangan (Cornelia et al. 2016). 

Menurut Cheng et al. (2012) perubahan laba berisi informasi lebih. Penting 

untuk dicatat bahwa dengan mengurangi pendapatan tahun sebelumnya dari 

penghasilan tahun berjalan, variabel perubahan laba akan kehilangan beberapa 

ketentuan spesifik dan informasi waktu invariant, yang umumnya dianggap penting 

untuk menunjukkan arah perubahan laba yang pasti. Ketidakpastian perubahan laba 

mengandung informasi inventaris waktu dan inventarisasi spesifik terkini yang 

mungkin lebih baik dalam memprediksi tingkat laba di masa depan dan merupakan 

faktor penentu penting dari valuasi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, tingkat 

pendapatan akan berkinerja lebih baik dalam menjelaskan variasi return. 

2.1.4 Informasi Arus Kas 

Salah satu pilihan berinvestasi di pasar modal adalah investasi dan 

penanaman modal dalam bentuk saham yang merupakan pemilikan atau pembelian 

saham-saham perusahaan terbuka oleh para investor dengan tujuan untuk 

mendapatkan pendapatan return  sebagai keuntungan. Namun, berinvestasi di pasar 

modal memiliki risiko yang sangat besar sehingga para investor memerlukan 
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analisis untuk menilai kenaikan suatu perusahaan yang akan ditanami modal untuk 

mengurangi risiko-risiko investasi (Laksmi dan Ratnadi, 2006). 

Setiap perusahaan mempunyai kas untuk digunakan dalam memperlancar 

kegiatannya dalam meminimalkan risiko, karena hampir semua transaksi 

perusahaan akan dinilai dari besarnya kas. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan 

arus kas yang terkoordinir dengan baik, karena dapat mendukung kegiatan 

operasional perusahaan menjadi lebih baik. Analisis terhadap laporan keuangan 

dianggap penting dilakukan untuk memahami informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan tersebut. Salah satu alat analisis yang digunakan oleh investor 

maupun pihak manajemen adalah analisis terhadap laporan arus kas (Statement of 

Cash Flow Analysis) (Giantoro, 2011). 

 Menurut Putra dan Widyaningsih (2016) investor harus memiliki informasi 

guna mendapatkan penilaian terhadap resiko yang ada dalam investasinya dan juga 

menganalisis return yang akan didapatnya. Informasi yang harus dimiliki investor 

salah satunya adalah informasi tentang keadaan umum ekonomi, hasil sekuritas dan 

keuangan yang tentunya diperoleh dari laporan keuangan. Bagi pemakai laporan 

keuangan informasi arus kas sangat penting untuk mengetahui ukuran dan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Tujuan utama 

laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan 

dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu periode. Variabel-variabel 

yang digunakan adalah arus kas yang terdiri dari arus kas operasional, Arus Kas 

Pendanaan dan Arus Kas Investasi. 
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Bowen et al. (1986) menyatakan dalam Adiwiratama (2012) bahwa manfaat 

laporan arus kas adalah untuk memprediksi kegagalan, menaksir resiko, 

memperediksi pemberian pinjaman, penilaian perusahaan, dan memberikan 

informasi tambahan pada pasar modal. Arus kas juga dipandang oleh pemakai 

informasi sebagai hal yang dapat mengevaluasi kinerja perusahaan. Selain dari 

ukuran akuntansi tersebut kreditor maupun investor perlu memperhatikan 

karakteristik keuangan di masing-masing perusahaan. Perbedaan karakteristik 

keuangan yang berbeda-beda di setiap perusahaan mampu menyebabkan tidak 

terdapat relevansi angka akuntansi di beberapa perusahaan (Rizal dan Ana, 2016). 

Kandungan informasi arus kas dapat diukur dengan menggunakan kekuatan 

hubungan antara arus kas dengan return saham. Informasi arus kas akan dikatakan 

mempunyai makna apabila dengan dipublikasikan laporan arus kas menyebabkan 

investor bereaksi melakukan pembelian atau penjualan saham yang selanjutnya 

tercermin dalam harga saham dan return saham, berarti laporan arus kas 

mempunyai kandungan informasi yang relevan (Yocelyn dan & Christiawan, 

2012). 

2.1.5 Manajemen Laba 

Sumber informasi yang digunakan pihak-pihak eksternal atau investor 

dalam mengukur, menilai, dan menganalisis kinerja perusahaan salah satunya 

adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu 

proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan 

yang terjadi selama tahun (Yusrianti dan Satria, 2014). Laporan keuangan 

merupakan salah satu sumber informasi yang dapat dipergunakan investor dalam 

Relevansi Nilai Informasi Akuntansi..., Safira Kurniatie, Ak.-Ibs, 2018



19 
 

  Indonesia Banking School 
 

mengambil keputusan investasi. Analisis terhadap laporan keuangan dianggap 

penting dilakukan untuk memahami informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan tersebut (Giantoro, 2011). 

 Menurut Kusuma (2007) Komponen penting dalam laporan keuangan yang 

seringkali dijadikan sebagai alat untuk menginformasikan kinerja perusahaan 

adalah laba. Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap 

paling penting, karena informasi tersebut secara umum  dipandang  sebagai 

representasi kinerja manajemen pada periode tertentu (Handayani dan Rachadi, 

2009). 

Laba dikatakan relevan apabila berhubungan dengan harga saham. Masalah 

dapat terjadi ketika relevansi laba sebagai alat pengukur kinerja perusahaan 

dihadapkan dengan praktek manipulasi (earnings management) yang dilakukan 

manajer. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai keinginannya tersebut 

dikenal dengan istilah manajemen laba. Ada  berbagai  cara  dalam  manajemen  

laba,  di  antaranya  pemilihan  metode  akuntansi  atau  kebijakan  akrual,  tetapi  

cara  yang  paling  sering  dilakukan  adalah   dengan   kebijakan   akrual   atau   

discretionary   accruals,  yaitu  dengan  mengendalikan transaksi akrual sehingga 

laba terlihat tinggi. Akan tetapi, transaksi tersebut tidak mempengaruhi aliran  kas, 

misalnya  waktu  dari  pengakuan  pendapatan  sehingga  kebijakan  akrual  akan  

dapat  mempengaruhi kualitas laba suatu perusahaan. Pada dasarnya penerapan 

kebijakan akrual hakikatnya dapat dilakukan sepanjang hal itu tidak menyimpang 

dari standar akuntansi keuangan yang berlaku umum (Astuti, 2007). 
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Manajer mempunyai keuntungan untuk melakukan manajemen laba agar 

perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh investor. Oleh 

karena itu, perlu suatu mekanisme untuk meminimalkan manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan perbankan (Wahyono, 2012). 

Manajemen Laba merupakan setiap tindakan manajemen yang dapat 

mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. Discretionary accruals adalah 

komponen akrual yang memungkinkan manajeruntuk melakukan intervensi dalam 

proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan tidak mencerminkan nilai atau kondisi perusahaan yang sesungguhnya. 

Komponen discretionary accruals meruapakan bagian dari akrual yang 

memungkinkan manajer melakukan intervensinya dalam memanipulasi laba 

perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena manjer memiliki kemampuan untuk 

mengontrol dalam jangka pendek. Komponen tersebut diantaranya terdiri dari 

penilaian piutang, pengakuan biaya garansi (future warranty expense) dan aset 

modal (capitalization assets). Sedangkan komponen non-discretionary accruals 

ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat diawasi oleh manajer (Guna dan 

Herawaty, 2010). 

2.1.6 Inflasi 

Menurut Kurniadi et al. (2013) Keputusan investor sangat dipengaruhi oleh nilai 

return yang diterima. Return menjadi indikator utama kemampuan keuangan 

perusahaan menciptakan nilai bagi para investor dalam bentuk pembayaran dividen 

ataupun capital gain. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting yang 

berguna untuk perencanaan keuangan perusahaan. Dalam penentuan return saham 
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selain dipengaruhi oleh kinerja perusahaan juga dipengaruhi faktor eksternal. 

Faktor-faktor tersebut meliputi faktor ekonomi makro. Djamil (1989) dalam Sahara 

(2013) menjelaskan bahwa ekonomi makro menganalisa keadaan seluruh kegiatan 

perekonomian. Lingkungan ekonomi makro dapat mempengaruhi operasional 

perusahaan yang dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan 

dengan kinerja keuangan Inflasi merupakan salah satu ekonomi makro yang 

menunjukkan kenaikan harga berbagai produk dan jasa dalam suatu periode 

tertentu. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan daya beli konsumen dalam 

membeli produk atau jasa seperti kinerja perusahaan dalam bentuk laba serta return 

kepada investor yang dihasilkan juga merasakan dampak tersebut. Besar kecilnya 

laju inflasi dapat mempengaruhi suku bunga dan kinerja keuangan perusahaan. 

(Kurniadi et al. 2013). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang menguji tentang relevansi 

informasi akuntansi yang dihubungkan dengan berbagai variabel independen.  

2.2.1 Mengenai Informasi Laba 

Penelitian yang dilakukan oleh Cheng et al. (2012) mengenai relevansi nilai 

tingkat laba dengan informasi laba dalam hubungan return earning. Informasi laba 

tersebut terdiri dari tingkat laba dan perubahan laba. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah membandingkan relevansi tingkat laba dengan perubahan laba. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa tingkat laba lebih relevan dibandingkan dengan 

perubahan laba. 
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Penelitian lainnya dilakukan oleh Sari (2014) mengenai pengaruh tingkat 

konservatisme terhadap relevansi nilai informasi laba. Penelitian menggunakan 

sampel berjumlah 74 perusahaan dari 137 populasi selama 4 tahun. Hasil dari 

penelitian ini ditemukan bahwa setelah memasukan unsur konservastisme dalam 

pelaporan keuangan perusahaan maka relevansi nilai informasi laba akuntansi 

mengalami peningkatan. 

2.2.2 Mengenai Informasi Arus Kas 

Penelitian terdahulu mengenasi informasi arus kas telah dilakukan oleh 

Adhitya (2016) menguji bagaimana relevansi nilai informasi akuntansi yang terdiri 

dari laba, nilai buku, dan komponen arus kas yang terdiri dari arus kas operasi, arus 

kas investasi dan arus kas pendapatn terhadap harga saham. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa laba akuntansi, nilai buku, arus kas operasi dan pendanaan 

terbukti memiliki relevansi nilai, sedangkan arus kas investasi tidak memiliki 

relevansi nilai. 

Penelitian lain oleh Yendrawati dan Pratiwi (2015) mengenai arus kas 

terhadap harga saham. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji relevansi nilai dari 

komponen arus kas terhadap harga saham dalam tahap siklus hidup perusahaan. 

Terdiri dari empat tahap, yaitu start up, growth, mature dan decline. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa baik pada tahap manapun laba dinilai lebih 

memiliki relevansi nilai dibandingkan dengan arus kas. 

2.2.3 Mengenai Manajemen Laba 

Penelitian Mengenai manajemen laba terhadap relevansi laba pada perusahaan 

di Indonesia telah dilakukan oleh Kusuma (2007). Hasil dari penelitian ini laba 
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tidak kehilangan relevansinya sebagai indikator untuk menilai kinerja suatu 

perusahaan dan dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak memiliki dampak 

apapun terhadap relevansi laba. 

Penelitian lainnya telah dilakukan oleh Yusrianti dan Satria (2014) mengenai 

pengaruh manajemen laba terhadap return saham pada perusahaan manufaktur. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham, atau tidak mempengaruhi relevansi nilai 

informasi akuntansi. 

2.2.4 Mengenai Inflasi 

Penelitian terkait pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap return saham 

juga menunjukkan hasil yang relatif beragam. Penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniadi et al. (2013) ditunjukan untuk menganalisis pengaruh faktor 

makroekonomi (iflasi dan nilai tukar) terhadap return saham pada sektor pertanian. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa inflasi dan nilai tukar berpengaruh 

terhadap return saham. 

Penelitian lainnya oleh Permana (2009) penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan kondisi ekonomi diwakili 

tingkat suku bunga SBI dan tingkat inflasi dihubungkan dengan pergerakan harga 

saham perusahaan semen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa suku bunga dan 

inflasi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap perubahan harga saham 

perusahaan semen. 

Beberapa hasil pengujian dari para penelitian terdahulu dapat dilihat 

dari Tabel 2.1 sebagai berikut:  
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 Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No. Nama 
Penulis dan 

Tahun 

Tujuan 
Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian Kesenjangan 
Penelitian 

1 Hadri 
Kusuma 
(2007) 

Untuk menguji 
relevansi laba 
pada 
perusahaan-
perusahaan di 
Indonesia.  

Dependen:                   
-Relevansi 
Informasi 
Akuntansi 
Independen:                       
-Manajemen 
Laba 

laba tidak 
kehilangan 
relevansinya sbg 
indikator untuk 
menilai kinerja 
perusahaan dan 
manajemen laba 
tidak memiliki 
dampak apapun 
terhadap relevansi 
laba. 

Pada 
penentuan 
nilai laba 
sebelum pos 
luar biasa, 
jumlah sampel 
dianggap 
kurang 
mencukupi. 

2 Yogi 
Permana 
(2009) 

Untuk 
mengetahui 
pengaruh 
tingkat inflasi 
dengan 
pergerakan 
harga saham. 

Dependen:                      
-Return 
Saham         
Independen:                    
-Inflasi 

Hasil penelitian ini 
membuktikan 
bahwa inflasi 
mempunyai 
pengaruh terhadap 
harga saham 
perusahaan semen. 

Terdapat 54,9 
% variabel 
independen 
lain yang 
mempengaru
hi dan tidak 
digunakan 
dalam model 
ini.  

3 Cheng et al. 
(2012) 

Membandingka
n relevansi nilai 
tingkat laba 
dengan 
perubahan laba 

Dependen:    
 -Value 
Relevance of 
earning  
Independen:                
-Tingkat Laba                  
-Perubahan 
Laba 

Tingkat laba lebih 
relevan 
dibandingkan 
dengan perubahan 
laba 

Penelitian 
menggunkana 
model ARIMA 
yang 
mengurangi 
informasi 
akuntansi. 

4 Kurniadi et 
al. (2013) 

Untuk 
menganalisis 
pengaruh faktor 
iflasi terhadap 
return saham 
sektor pertanian 

Dependen:                        
-Return Saham    
Independen:                
-Inflasi                 

Inflasi berpengaruh 
tidak signifikan 
terhadap return 
saham. 

Model REM 
menjelaskan 
nilai koefisien 
diterminasi 
(R2) sebesar 
64%. 
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No. Nama 
Penulis dan 

Tahun 

Tujuan 
Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian Kesenjangan 
Penelitian 

6 Yuanita 
Karmenia 
Sari (2014) 

melihat apakah 
penerapan 
prinsip 
konservatisme 
dan masing-
masing 
tingkatan 
berpengaruh 
terhadap 
relevansi nilai  

Dependen:                      
-Return 
Saham   
Independen:                     
-Informasi 
Laba 

setelah 
memasukkan unsur 
konservatisme 
dalam pelaporan 
keuangan 
perusahaan maka 
relevansi nilai 
informasi laba 
akuntansi akan 
mengalami 
peningkatan 

mempertimba
ngkan faktor 
lain yang 
mempengaru
hi terjadinya 
perubahan 
pada relevansi 
nilai informasi 
akuntansi. 

7 Yusrianti & 
Satria 
(2014) 

Bertujuan untuk 
menganalisis 
pengaruh 
manajemen laba 
terhadap return 
saham. 

Dependen:                      
-Return 
Saham         
Independen:                    
-Manajemen 
Laba 

Penelitian ini  tidak 
ada pengaruh 
antara manajemen 
laba terhadap 
return saham pada 
perusahaan 
manufaktur.  

Objek 
penelitian 
kurang luas 
dan populasi 
kurang besar. 

8 
Reni 
Yendrawati 
& Ratna Sari 
Indah 
Pratiwi 
(2015) 

Untuk menguji 
relevansi nilai 
laba atau arus 
kas terhadap 
harga saham 
dalam tahap 
siklus hidup 
yang berbeda. 
Siklus hidup 
perusahaan 
terdiri dari: start 
up, growth, 
mature dan 
decline 

Dependen:                    
-harga saham. 
Independen:                     
-Arus Kas 
Informasi          
-Arus Kas 
Investasi          
-Arus Kas 
Pendanaan 

Hasilnya 
membuktikan 
bahwalaba baik 
pada tahap growth, 
mature maupun 
laba lebih memiliki 
relevansi nilai dari 
pada arus kas 
terhadap harga 
saham. 

Dapat 
menggunakan 
sampel yang 
lebih luas, 
tidak hanya 
dari satu 
industri.  

9 
Puspa 
(2016) 

Untuk menguji 
apakah 
relevansi nilai 
informasi laba 
akuntansi yang 
lebih tinggi 
dibandingkan 
dengan arus kas 
dari operasi.  

Dependen:                  
-Return 
Saham, 
Independen:                 
-Return 
Earnings          
-Perubahan 
Laba 

Menunjukkan 
bahwa laba dan 
arus kas dari 
operasi memiliki 
relevansi nilai 
positif.  

menguji 
dampak 
standar 
spesifik 
terhadap 
relevansi nilai 
dari data 
akuntansi. 
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No. Nama 
Penulis dan 

Tahun 

Tujuan 
Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian Kesenjangan 
Penelitian 

10 Toni Adhitya 
(2016) 

Menguji 
bagaimana 
relevansi nilai 
informasi 
akuntansi terdiri 
dari laba dan 
komponen arus 
kas operasi, arus 
kas investasi, 
dan arus kas 
pendanaan 
terhadap harga 
saham  

Dependen:                      
-harga saham       
Independen:                   
-Laba                                  
-Arus Kas 
Operasi                             
-Arus Kas 
Investasi          
-Arus Kas 
Pendanaan       
Moderasi:                        
-CSR 

Laba akuntansi, 
arus kas operasi, 
dan arus kas 
pendanaan 
terbukti memiliki 
relevansi nilai. 
Sedangkan, arus 
kas investasi tidak 
memiliki relevansi 
nilai.   
   

Tidak 
memberikan 
penjelasan 
mengapa 
terdapat 
pemisahaan 
persamaan 
regresi 

 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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2.3 Kerangka Hipotesis 

Penelitian ini menguji “Relevansi Nilai Informasi Akuntansi: 

Sebuah Implikasi dari Siklus Hidup Perusahaan” yang dilakukan oleh 

perusahaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan ditunjukan oleh 

gambar 2.1 berikut:  

Gambar 2.1:  

Kerangka Hipotesis 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Hasil Olahan Penulis  

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang terdiri dari enam proksi 

yang diduga mempengaruhi satu variabel yang akan ditetapkan berdasarkan 

pengembangan hipotesis yang akan dilakukan dengan mengacu pada landasan teori 

𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐞𝐥 𝐃𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 

𝐏𝐞𝐫𝐮𝐛𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐛𝐚 

 

𝐀𝐫𝐮𝐬 𝐊𝐚𝐬 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢 
Relevansi Nilai 

Informasi 

Akuntansi  

𝐀𝐫𝐮𝐬 𝐊𝐚𝐬 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢 

𝐀𝐫𝐮𝐬 𝐊𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 

𝐌𝐚𝐧𝐚𝐣𝐞𝐦𝐞𝐧 𝐋𝐚𝐛𝐚 

𝐈𝐧𝐟𝐥𝐚𝐬𝐢 

H1 

H2a-c 

H4 

H3 
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yang ada dari penelitian sebelumnya. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis 

dengan alat statistik yang telah ditetapkan. 

 

2.4 Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenaran yang 

masih harus diuji dengan menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan 

dalam hal teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, 

kesimpulannya adalah masih sangat awal. Hipotesis adalah pernyataan keadaan 

populasi yang akan diverifikasi menggunakan data atau informasi yang 

dikumpulkan melalui sampel.1 

2.4.1 Pengaruh Informasi Laba terhadap Relevansi Nilai Informasi 

Akuntansi 

Umumnya masyarakat luas mengukur keberhasilan perusahaan 

berdasarkan kemampuan perusahaan tersebut yang terlihat dari kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Para 

pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan lebih baik jika mereka mendapatkan 

informasi yang difokuskan pada posisi keuangan, laba, perubahan posisi 

keuangan, laporan arus kas, dan akrual (Indahyanti dan Wijaya, 2014). 

Menurut Rizal dan Ana (2016) informasi mengenai kinerja 

perusahaan sangat diperlukan oleh para investor dalam melakukan aktivitas 

investasi di pasar modal. Informasi yang berhubungan dengan kondisi 

                                                           
1 http://www.gurupendidikan.co.id/5-pengertian-hipotesis-menurut-para-ahli-lengkap/(Mundilarso) 
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perusahaan umumnya ditunjukkan dalam laporan keuangan yang 

merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan. Pemahaman tentang 

kondisi keuangan perusahaan setidaknya akan memberikan gambaran dasar 

meliputi: aset perusahaan, kewajiban, jumlah pendapatan atau biaya, jumlah 

dan komposisi saham yang dimiliki serta dana yang tersedia untuk 

melakukan investasi. 

Menurut Fidhayatin dan Dewi (2012) teori sinyal positif merupakan 

dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. 

Untuk mengurangi asimetri hendaknya perusahaan mengungkapkan 

informasi yang dimiliki oleh perusahaan, informasi keuangan maupun non 

keuangan. Jika informasi laba tersebut relevan bagi para pelaku pasar 

modal, maka informasi tersebut akan digunakan untuk menganalisis dan 

menginterpretasikan nilai saham perusahaan. 

Informasi laba memiliki kandungan informasi jika pada saat 

diumumkan ada reaksi pasar. Reaksi pasar ditunjukkan adanya perubahan 

harga sekuritas yang diukur dengan return yaitu nilai per lembar atau 

menggunakan abnormal return. Hal itu merupakan sinyal bagi pemegang 

saham (investor) yang akan mengakibatkan nilai perusahaan berubah. 

Sinyal tersebut dapat berupa good news ataupun bad news yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi pemegang saham (investor) dalam 

pengambilan keputusan (Adiwiratama, 2012). 

Bukti penelitian terdahulu mengenai pengaruh informasi laba 

terhadap return saham perusahaan masih sangat beragam sehingga perlu 
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dilakukan penelitian ulang. Yocelyn dan Christiawan (2012) dan Rizal dan 

Ana (2016) menyebutkan bahwa informasi laba berpengaruh signifikan 

terhadap return saham, yang  berarti informasi yang disampaikan relevance 

untuk para pengguna laporan keuangan (investor). Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Adiwiratama (2012) menyatakan bahwa informasi laba 

secara simultan berpengaruh terhadap return saham, yang berarti informasi 

yang diberikan relevance bagi para pengguna. Akan tetapi penelitian ini 

menduga informasi laba dan perubahan laba merupakan good news. Hal itu 

merupakan sinyal bagi pemegang saham (investor). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

H1: Perubahan Laba yang mengalami kenaikan berpengaruh 

positif terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi. 

2.4.2 Pengaruh Informasi Arus Kas terhadap Relevansi Nilai Informasi 

Akuntansi 

Relevansi nilai menunjukkan seberapa baik informasi akuntansi 

dapat merepresentasikan informasi yang digunakan oleh pengguna dalam 

melakukan penilaian terhadap perusahaan. Jika informasi akuntansi 

bermanfaat dalam menilai kinerja perusahaan dan digunakan oleh investor 

sebagai dasar dalam membuat keputusan, maka reaksi investor tersebut 

akan tercermin pada harga saham. Oleh karena itu, relevansi nilai informasi 

akuntansi mencerminkan kemanfaatan informasi tersebut untuk digunakan 

dalam pembuatan keputusan (Rahman, 2009).  
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Menurut Yocelyn dan Christiawan (2012) Parameter kinerja 

perusahaan yang menjadi perhatian utama investor dan kreditor adalah arus 

kas. Laporan arus kas memberikan informasi yang berguna tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas selama periode pelaporan. Penerimaan dan 

pengeluaran kas dalam laporan arus kas disajikan dalam kelompok arus kas 

dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kandungan informasi arus 

kas dapat diukur dengan menggunakan kekuatan hubungan antara arus kas 

dengan return saham. Informasi arus kas akan dikatakan mempunyai makna 

apabila dengan dipublikasikan laporan arus kas menyebabkan investor 

bereaksi melakukan pembelian atau penjualan saham yang selanjutnya 

tercermin dalam harga saham dan return saham, berarti laporan arus kas 

mempunyai kandungan informasi.   

Bagi pemakai laporan keuangan informasi arus kas sangat penting 

untuk mengetahui ukuran dan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah 

menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan 

pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu periode (Putra dan 

Widyaningsih, 2016). Akan tetapi penelitian ini menduga informasi arus 

kas yang terdiri dari arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kan 

pendanaan merupakan good news bagi para pemegang saham (investor). 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

H2a: Informasi Arus Kas Operasi berpengaruh positif terhadap 

Relevansi Nilai Informasi Akuntansi. 

H2b: Informasi Arus Kas Investasi berpengaruh positif 

terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi. 

H2c: Informasi Arus Kas Pendanaan berpengaruh positif 

terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi. 

2.4.3 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Relevansi Nilai Informasi 

Akuntansi 

Informasi dalam harga saham dapat berupa kinerja perusahaan. 

Salah satu faktor yang mencerminkan kinerja perusahaan adalah laporan 

keuangan yang harus dibuat oleh pihak manajemen secara teratur. Salah 

satu informasi penting yang dapat digunakan oleh investor untuk menilai 

kinerja perusahaan di lingkungan internal adalah laba. Informasi ini sangat 

penting karena laba bisa menjelaskan bagaimana kinerja perusahaan selama 

satu periode di masa lalu (Lucyanda dan Hermatika, 2017). Laporan 

keuangan merupakan sumber informasi yang dapat dipergunakan investor 

dalam mengambil keputusan investasi. Permasalahannya apakah pelaporan 

keuangan mempunyai kandungan informasi dan telah dimanfaatkan oleh 
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calon investor sehingga dapat mempengaruhi harga atau return saham 

(Giantoro, 2011). 

Naimah (2014) menyebutkan informasi yang disajikan oleh 

perusahaan haruslah informasi yang mempunyai relevansi bagi 

pengambilan keputusan para pemodal. Laporan keuangan yang diterbitkan 

perusahaan harus dapat mengungkapkan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum. Informasi yang 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan harus memenuhi kualitas relevansi 

dan reliabilitas. Dengan adanya informasi yang relevan, pemakai dapat 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, 

atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

Masalah yang tengah dihadapi investor dan stakeholder dan 

merupakan masalah serius di lingkungan bisnis yaitu manajemen laba. 

Manajemen Laba merupakan tindakan manajemen yang dapat 

mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. Dampak dari kegiatan 

manipulasi, yaitu manajeman laba dapat mengurangi relevansi informasi 

akuntansi. Manajemen laba menghasilkan laba yang tidak sesuai dengan 

realitas ekonomi. Laba yang disajikan mencerminkan keinginan manajemen 

untuk memperlihatkan kinerja untuk tujuan tertentu, seperti menurunkan 

laba, menaikkan laba dan perataan laba (Sukma dan Yadnyana, 2016). 

Dari penjelasan diatas mendukung teori sinyal (signaling theory). 

Teori ini menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal 

atau tanda bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan baik. Sinyal 
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yang baik akan direspon dengan baik oleh pihak lain. Laporan keuangan 

yang baik merupakan informasi yang mempunyai relevansi atau dapat 

mengungkapkan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Sunardi, 2011). 

Akan tetapi penelitian ini menduga manajemen laba merupakan bad news 

untuk para pengguna laporan keuangan, karena informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenernya 

pada suatu perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

H3: Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap Relevansi Nilai 

Informasi Akuntansi 

2.4.4 Pengaruh Inflasi terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi 

Menurut Suparmoko, (1991:205) dalam Efni, (2013) pertumbuhan 

ekonomi merupakan salah satu tujuan penting dalam kebijakan ekonomi 

makro. Makroekonomi merupakan faktor yang berada di luar perusahaan, 

tetapi mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Perkembangan pasar modal suatu negara tidak lepas dari perkembangan 

perekonomian negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

diharapkan dapat meningkatkan harga saham. Selain dari pertumbuhan 

ekonomi, tingkat bunga dan inflasi mempengaruhi kinerja pasar modal. 

Pasar modal adalah salah satu alternatif sumber dana selain perbankan, dan 

juga salah satu tempat investasi bagi pihak yang mempunyai kelebihan 
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dana. Tingkat inflasi merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

proses investasi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang menyebabkan 

kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode. Adanya inflasi yang 

tinggi akan menyebabkan naiknya biaya produksi (Efni, 2013). 

Perusahaan ritail merupakan aktivitas bisnis yang melibatkan penjualan 

barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Tingginya inflasi 

akan mendorong harga barang dan jasa menjadi semakin mahal, Seperti 

diketahui bahwa inflasi dapat menaikkan biaya produksi dan dapat 

membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Penurunan daya beli dan 

biaya produksi yang tinggi secara tidak langsung mempengaruhi kondisi 

pasar modal. Investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya dan 

permintaan terhadap saham khususnya saham perusahaan retail menjadi 

turun. Penurunan permintaan menyebabkan harga saham ikut mengalami 

penurunan. Efni, (2013) menyatakan pertumbuhan investasi di suatu negara 

dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Semakin baik 

tingkat perekonomian suatu negara maka semakin baik pula tingkat 

pendapatan masyarakat. Adanya peningkatan pendapatan diharapkan 

semakin banyak orang yang memiliki kelebihan dana dan dana tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau 

diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan di 

pasar modal. Akan tetapi penelitian ini menduga inflasi merupakan bad 

news untuk para pengguna laporan keuangan, dikarenakan inflasi dapat 
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menaikan harga barang sehingga harga pokok penjualan naik dan dapat 

berdampak pada return saham yang menurun untuk para pemegang saham. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

H4: Inflasi berpengaruh negatif terhadap Relevansi Nilai Informasi 

Akuntansi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Metode Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan eksplorasi yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014 - 2017. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan secara purposive sampling atau dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria 

tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan dan jumlah perusahaan industri retail yang akan dijadikan sampel dari 

tahun 2014 - 2017 sebanyak 25 perusahaan. Adapun kriteria yang ditentukan dalam 

pengambilan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan industri retail yang sudah go public terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2014 

– 2017 dengan alasan pada periode tersebut mulai adanya retail online. 

2. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi 

periode 2014 - 2017, baik data mengenai informasi laba maupun data lain yang 

diperlukan untuk mendeteksi bagaimana relevansi nilai informasi akuntansi  

perusahaan. 

3. Perusahaan tidak melakukan delisting, merger, dan akuisisi selama periode 

penelitian. 
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3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

3.2.1 Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen, 

variabel independen. 

a. Variabel Dependen  

   Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen disebut juga variabel yang diduga 

sebagai akibat (presumed effect variable). Variabel dependen juga dapat disebut 

sebagai (consequent variable) variabel konsekuensi (Lie, 2009). Variable 

dependen dalam penelitian ini adalah relevansi nilai informasi akuntansi yang di 

proxy kan dengan retuen saham 

b. Variabel Independen  

   Menurut Lie, (2009) Variabel independen adalah variabel yang 

menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen disebut 

pula variabel yang diduga sebagai sebab (presumed cause variable). Variabel 

independen juga dapat disebut sebagai variabel yang mendahului (antecedent 

variable). penelitian ini mempunyai empat variabel independen yaitu, Informasi 

Laba, Informasi Arus Kas, Manajemen Laba dan Makroekonomi (inflasi) sebagai 

variabel independen.  
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3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

3.2.2.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Relevansi nilai informasi 

akuntansi yang dipoksi kan dengan return saham. Akuntansi memberikan informasi 

yang merepresentasikan kinerja perusahaan. Jika informasi akuntansi bermanfaat dan 

digunakan oleh investor sebagai dasar dalam membuat keputusan, maka reaksi investor 

tersebut akan tercermin pada harga saham. Oleh karena itu, relevansi nilai informasi 

akuntansi mencerminkan kemanfaatan informasi tersebut untuk digunakan dalam 

pembuatan keputusan investor. Penelitian relevansi nilai pada golongan incremental 

association studies memerlukan suatu model penilaian. Model penilaian ini diperlukan 

untuk membuktikan hubungan antara informasi akuntansi yang menjadi fokus 

penelitian dengan harga atau perubahan harga saham (Aulia, 2009). Pada penelitian ini 

menggunakan perhitungan return saham sebagai berikut: 

 

Keterangan :  

Rit   : Return saham tahunan untuk tahun t, diukur selama periode 12 bulan yang 

berakhir bulan ke-3 setelah periode akhir tahun fiskal1 

Pit   : Harga saham i pada periode t, diukur selama periode 12 bulan   

Pit-1   : Harga saham i pada periode t-1, diukur selama periode 12 bulan   

                                                           
1 Digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan pengujian dan untuk meminimalkan efek dari 
data satu tahun (yang mungkin tidak representatif)  
pada hasil (Ettredge et al. 2005). 

Rit = Pit - Pit-1 / Pt-1 
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3.2.2.2 Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah Informasi Laba, Informasi arus 

kas, Manajemen Laba dan Inflasi. 

3.2.2.2.1 Informasi Laba 

Dalam variabel ini informasi laba diproksi kan dengan perubahan laba. 

a) Perubahan Laba 

 Perubahan laba yang digunakan adalah perubahan laba relatif. Dasar perhitungan 

perubahan laba adalah laba sebelum pajak dengan alasan untuk menghindari pengaruh 

penggunaan tarif pajak yang berbeda antar periode yang dianalisis (Suprihatmi, 2006). 

Perhitungan perubahan laba dengan rumus: 

 

 

 Pada perhitungan ini peneliti membandingkan dengan kinerja pasar pada 

perhitungan mengenai perubahan laba karena market value itu sendiri berhubungan 

dengan kinerja (Geraldina, 2006).  

∆Ei,t   : Perubahan laba dibagi nilai pasar ekuitas, dikur selama periode  12 bulan 

yang berakhir bulan ke-3 setelah akhir tahun  fiskal pada  t-1 

Et   : Laba tahunan perusahaan untuk tahun t 

Et-1   : Laba tahunan perusahaan untuk tahun t-1 

MVt-1 : Nilai pasar ekuitas tiga bulan setelah periode akhir tahun fiskal 

 

∆Ei,t = Et - Et-1 / MVt-1 

 

Relevansi Nilai Informasi Akuntansi..., Safira Kurniatie, Ak.-Ibs, 2018



41 
 

  Indonesia Banking School 
 

3.2.2.2.2   Informasi Arus Kas 

 Pada perhitungan mengeinai informasi arus kas, peneliti membandingkan dengan 

kinerja pasar karena market value itu sendiri berhubungan dengan kinerja (Geraldina, 

2006). Perhitunganya sebagai berikut: 

a) Arus kas operasi merupakan aktivitas penghasil utama perusahaan dan aktivitas lain 

selain investasi dan pendanaan. Arus kas operasi pada penelitian ini diproksi 

menggunakan selisih antara arus kas operasi masuk dengan arus kas operasi keluar 

(Sinaga dan Pamudji, 2008) dalam (Jurica dan Prima, 2017). Rumus yang 

digunakan adalah: 

 

 TCFO : Perubahan arus kas operasi 

CFOt : arus kas operasi perusahaan i untuk tahun t 

CFOt-1 : arus kas operasi perusahaan i untuk tahun t-1 

b) Arus kas investasi merupakan aktivitas yang menyangkut perolehan atau pelepasan 

aktiva jangka panjang (aktiva tidak lancar) serta investasi lain yang tidak termasuk 

dalam setara kas, mencakup aktivitas meminjamkan uang dan mengumpulkan 

piutang serta memperoleh dan menjual investasi dan aktiva jangka panjang. Arus 

kas investasi pada penelitian ini diproksi menggunakan selisih antara arus kas 

investasi masuk dengan arus kas investasi keluar (Sinaga dan Pamudji, 2008) dalam 

(Jurica dan Prima, 2017). Rumus yang digunakan adalah:  

 

 

TCFO = CFOt – CFOt-1/ CFOt-1 

 

TCFI = CFIt – CFIt-1/ CFIt-1 
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TCFI   : Perubahan arus kas investasi 

CFIt   : arus kas investasi perusahaan i untuk tahun t 

CFIt-1  : arus kas investasi perusahaan i untuk tahun t-1 

c)  Arus kas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam 

jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman perusahaan. Arus kas operasi pada 

penelitian ini diproksi menggunakan selisih antara arus kas pendanaan masuk 

dengan arus kas pendanaan keluar (Sinaga dan Pamudji, 2008) dalam (Jurica dan 

Prima, 2017). Rumus yang digunakan adalah: 

 

TCFF  : Perubahan arus kas pendanaan 

CFFt   : arus kas pendanaan perusahaan i untuk tahun t 

CFFt-1  : arus kas pendanaan perusahaan i untuk tahun t-1 

3.2.2.2.3 Manajemen Laba 

 Manajemen Laba merupakan suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan 

akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan akuntansi yang 

dimaksud adalah penggunaan accrual dalam menyusun laporan keuangan (Dian, 

2013). Manajemen Laba dalam penelitian ini diukur dengan discretionary accrual 

dengan menggunakan Modified Jones Model (Dechow et al., 1996) dalam (Dian, 

2013). Discretionary accruals dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

CFF = CFFt – CFFt-1/ CFFt-1 
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(1) Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (cash flow 

approach), yaitu:  

 

Keterangan: 

TACit  : Total accruals perusahaan i pada akhir  periode t, diukur selama periode 

12 bulan  

Nit   : Laba bersih perusahaan i pada akhir periode t  

CFOit  : Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada akhir periode t 

(2) Menentukan koefisien dari regresi total akrual. Akrual diskresioner merupakan 

perbedaan antara total akrual (𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡) dengan akrual nondiskresioner 

(nondiscretionary accrual). Langkah awal untuk menentukan akrual 

nondiskresioner yaitu dengan melakukan regresi sebagai berikut:  

 

Keterangan:  

TACit  : Total accruals perusahaan i pada akhir  periode t, diukur selama periode 

12 bulan  

Ait-1  : Total aset perusahaan i pada tahun t-1  

ΔREVt : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

PPEt   : Aset tetap (property, plant and equipment) perusahaan tahun t 

β1 - β3   : Koefisien regresi  

𝑒    : Error  

TACit = Nit – CFOit 

 

TACit/Ait-1= β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔREVt / Ait-1) + β3 (PPEt / Ait-1) + e 
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(3)  Menentukan akrual nondiskresioner. Regresi yang dilakukan di (2) menghasilkan 

koefisien 𝛽1, 𝛽2 dan 𝛽3. koefisien 𝛽1, 𝛽2 dan 𝛽3 tersebut kemudian digunakan 

untuk memprediksi akrual nondiskresioner melalui persamaan berikut: 

 

Keterangan:  

NDAit  : Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t, diukur selama 

periode 12 bulan  

Ait-1  : Total aset perusahaan i pada tahun t-1  

ΔREVt : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

ΔRECt :Perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t  

β1- β2   : Koefisien regresi  

(4) Selanjutnya menentukan akrual diskresioner. Setelah didapatkan akrual 

nondiskresioner, kemudian akrual diskresioner bisa dihitung dengan 

mengurangkan total akrual (hasil perhitungan di (1)) dengan akrual 

nondiskresioner (hasil perhitungan di (3)). Discretionary accrual (DA) dapat 

dihitung sebagai berikut:  

 

 

Keterangan: 

DAit = TAit / Ait-1 – NDAit 

 

NDAit = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔREVt / Ait-1 – ΔRECt/ Ait-1) + β3 (PPEt / Ait-1) 
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DAit  : Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t  

TAit  : Total aset perusahaan i pada tahun t-1  

Ait-1  : Total aset perusahaan i pada tahun t-1  

NDAit : Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t  

3.2.2.2.4   Inflasi 

 Inflasi adalah suatu keadaan dimana senantiasa meningkatnya harga-harga pada 

umumnya, atau suatu keadaan dimana senantiasa turunnya nilai mata uang karena 

meningkatnya jumlah uang yang beredar tidak diimbangi dengan peningkatan 

persediaan barang. Dalam penelitian ini menggunakan variabel tingkat inflasi sebagai 

variabel independen. Tingkat inflasi dapat berpengaruh positif maupun negatif 

tergantung derajat inflasi itu sendiri. Inflasi yang berlebihan dapat merugikan 

perekonomian secara keseluruhan yaitu dapat membuat perusahan menghadapi resiko 

(Efni, 2009). Dapat disimpulkan jika tingkat inflasi tinggi dapat membuat return saham 

menurun. 

3.3  Metode Analisis Data 

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan apa yang ditemukan pada hasil 

penelitian dan memberikan informasi sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. 

Teknik deskriptif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk 

menginterpretasikan nilai maksimum-minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi 

masing-masing variabel penelitian (Yuanita at all, 2010). Selain itu penelitian ini juga 
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dilakukan uji asumsi klasik (normality, multicollinearity, heterokedastisitas dan 

autokorelasi). 

3.3.2 Analisis Data Panel 

Untuk memilih model regresi, ditentukan dengan melakukan Uji Chow dan Uji 

Hausman (Herawati, 2013). 

3.3.2.1 Uji Chow (Likelihood Ratio Test) 

 Uji Chow dilakukan untuk menguji apakah model regresi untuk mengetahui 

relevansi nilai informasi akuntansi pada variabel informasi laba, informasi arus kas, 

manajemen laba dan inflasi. Jika tingkat signifikansi: = 5% sementara F-hitung > 

F-tabel, maka Ha diterima yang berarti variabel independen mempengaruhi 

relevansi nilai informasi akuntansi (Haryati, 2009). 

3.3.2.2 Uji hausman test 

 Uji hausmandigunakan untuk menentukan model regresi panel mana yang tepat 

untuk digunakan maka dilakukan uji hausman. Uji hausman digunakan juga untuk 

menentukan antara pendekatan fixed effect atau pendekatan ramdom effect 

(Herawati, 2013).  Jika nilai probability lebih besar dari pada level signifikan (α = 

0,05), maka estimasi yang lebih baik digunakan dalam model ini adalah Fixed effect 

(Fitri, 2013). 

3.3.3 Uji Asumsi Klasik 

  Menurut Wahyono (2012) uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik terdiri dari empat uji 

yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi 

(Maharani dan Suardana, 2014). 
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3.3.3.1  Uji Normalitas  

 Uji normalitas dalam model regresi bertujuan untuk mengetahui bahwa 

distribusi penyampelan data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. 

Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal, maka 

digunakan uji Normalitas dengan kriteria jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

dikatakan data terdistribusi secara normal (Yuanita at al. 2010). 

3.3.3.2  Uji Multikolinearitas  

 Uji Multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kemiripan 

yang akan menyebabkan terjadinya korelasi, antara variabel independen yang satu 

dengan variabel independen yang lain dalam satu model. Suatu model regresi 

dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau variable 

independen. Apabila sebagian atau seluruh variabel independen berkorelasi kuat 

berarti terjadi multikolinearitas (Yuanita at al. 2010). Metode yang digunakan 

untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan 

Tolerance and Value Inflation Factor atau VIF. Jika VIF > 10, maka variabel 

tersebut mempunyai persoalan multikolineritas dengan variabel bebas lainnya 

(Septy dan Nurul, 2012).     

3.3.3.3  Uji Autokorelasi  

 Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu regresi linier 

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

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

(Sustari, 2017). Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi digunakan nilai 
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d Durbin- Watson dengan melakukan perbandingan dengan tabel Durbin-Watson 

itu sendiri dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika -2 < DW < 2 artinya tidak 

terdapat masalah autokorelasi pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

(Herawati, 2013). 

3.3.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu 

periode pengamatan ke periode pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang memiliki variance residual suatu periode pengamatan dengan 

periode pengamatan lain (Septy dan Nurul, 2012). Uji heterokedastisitas dapat 

dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Glejser yang dilakukan dengan cara 

meregresikan variabel eksogen dengan absolut residualnya, jika hasil nilai sig > 

0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model 

regresi (Sustari, 2017).   

3.5  Analisis Regresi 

 Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda. Untuk mengukur analisis regresi berganda menggunakan alatbantu dengan 

program EViews. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda (multiple 

regression) untuk menguji pengaruh antara variabel dependen dengan keempat 

variabel independen. Tujuan analisis regresi berganda adalah menggunakan nilai-nilai 

variabel independen yang diketahui, untuk meramalkan nilai variabel independen 

(Imam Ghazali, 2006:86) dalam (Septy dan Nurul, 2012). Persamaan Regresi tersebut 

adalah sebagai berikut:  
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Keterangan: 

Rit   : Return saham tahunan untuk tahun t, diukur selama periode 12 bulan yang 

berakhir bulan ke-3 setelah periode akhir tahun fiskal 

PL   : Perubahan laba dibagi nilai pasar ekuitas, dikur selama periode 12 bulan 

yang berakhir bulan ke-3 setelah akhir tahun fiskal pada t-1 

TCFO : Perubahan kas dari aktivitas operasi (operating cash flow)  

TCFI : Perubahan kas kas dari aktivitas ivestasi (investing cash flow)  

TCFF : Perubahan kas kas dari aktivitas pendanaan (financing cash flow)  

DAt   : Manajemen Laba (total accrual) pada periode t 

TIt   : Tingkat Inflasi pada periode t, diukur sekama periode 12 bulan 

Β0   : Konstanta persamaan regresi 

β1 – β6  : Koefisiensi Regresi pada setiap variabel 

ε    : Error / Faktor-faktor lain yang mempengaruhi Ri,t akan tetapi tidak diteliti 

3.6   Pengujian Hipotesis 

 Pengujian ini bertujuan untuk melihat variabel bebas mana yang mempunyai 

pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat dan sekaligus merupakan pengujian 

hipotesis. Dengan melihat nilai t hitung atau tingkat signifikansi setiap variabel. Dalam 

pengujian ini, parameter yang digunakan adalah nilai t hitung yang harus lebih besar 

dari t tabel atau probabilitas nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (Herawati, 

2013). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh 

     Ri,t = β0 + β1 PL + β2 CFOt+ β3 TCFIt + β4 TCFFt + β5 DAt +  β6 TIt + ε 

ε 
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variabel bebas terhadap variabel terikatnya yang terdiri dari uji koefisien determinasi 

(R2), uji simultan (f), dan uji parsial (t) (Maharani dan Suardana, 2014).  

3.6.1 Uji Regresi Simultan (Uji F) 

 Analisis regresi dengan multivariate menggunakan metode uji-F dengan taraf 

signifikansi 5%. Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat atau dapat dikatakan 

mempunyai model regresi yang baik atau tidak (Septy dan Nurul, 2012). 

3.6.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)  

 Analisis regresi secara univariate dengan menggunakan metode t-test dengan 

taraf signifikansi 5% untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan 

melihat nilai probabilitas. Analisis regresi secara univariate menggunakan metode 

uji-t dengan taraf signifikansi sebesar 5% (Septy dan Nurul, 2012). 

 Dalam penelitian ini terdapat dua tipe hipotesis, yaitu hipotesis yang 

berpengaruh positif dan hipotesis yang berpengaruh negatif. Untuk penjelasan 

hipotesisnya di uraikan sebagai berikut:  

Ho1-4  : β1-β5 > 0, berarti terdapat pengaruh positif variabel independen 

informasi laba dan informasi arus kas terhadap relevansi nilai informasi 

akuntansi.  

Ha1-4  : β1-β5 < 0, berarti tidak terdapat pengaruh positif variabel independen 

informasi laba dan informasi arus kas terhadap relevansi nilai informasi 

akuntansi.  
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Ho5-6   : β6-β7 < 0, berarti terdapat pengaruh negatif variabel independen 

informasi laba dan informasi arus kas terhadap relevansi nilai informasi 

akuntansi. 

Ha5-6   : β6-β7 > 0, berarti tidak terdapat pengaruh negatif variabel independen 

informasi laba dan informasi arus kas terhadap relevansi nilai informasi 

akuntansi. 

3.6.3 Koefisien Determinan (Uji R2)  

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur persentase variabel 

dependen yang dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi terletak antara 0 dan 1 (0 < R2 < 1), di mana semakin tinggi nilai R2 

suatu regresi atau semakin mendekati 1, maka hasil regresi tersebut semakin baik. 

Hal ini berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Septy dan Nurul, 2012). 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan data 

tersebut. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor retail yang 

terdaftar dan telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2017. 

Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI dipilih 

karena merupakan pasar saham terbesar dan paling utama di Indonesia. Pemilihan sampel 

ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam 

penelitian ini tercantum pada Table 4.1 sebagai berikut: 

Table 4.1 

Proses Seleksi Sampel 

 

 

 

 

 Sumber: Hasil olahan penulis  

4.2 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atas 

variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran statistik yang 

digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum (max), nilai 

minimum (min) serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut ini merupakan 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan retail yang listed di Bursa Efek 
Indonesia dari tahun 2014-2017 

25 

Total Sampel (4 tahun) 100 
outliers (5) 
Total Observasi dalam penelitian 95 
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tabel hasil pengujian untuk melakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat angka pada 

setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data 

dengan menggunakan Eviews 7, diperoleh hasil analisis deskriptif pada Table 4.2 sebagai 

berikut: 

Table 4.2 

 Analisis Statistik Deskriptif 

  RIT PL TCFO TCFI TCFF DAT INFLASI 
 Mean -0.007984  0.000097 -0.32013 -0.133233 -0.417846 0.350128 0.050504 
 Median 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.12657 0.635472 0.063800 
 Maximum 2.558144 0.013364 3.815389 4.248116 2.971854 1.580340 0.064200 
 Minimum -0.603636 -0.004789 -6.63011 -5.481922 -6.577505 -3.543737 0.035300 
 Std. Dev. 0.359782 0.001487 1.356641 1.163416 1.349083 1.048108 0.013739 
 Skewness 3.908162 7.228260 -1.29574 -0.19387 -1.186966 -1.897724 -0.036281 
 Kurtosis 28.60000 69.35617 9.063734 9.253764 7.936732 6.926749 1.022280 

  
 Jarque-Bera 2835.967 18256.36 172.1268 155.4038 118.7772 118.0565 15.50337 
 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000430 

  
 Sum -0.758471 0.009165 -30.41246 -12.6571 -39.6954 33.26220 4.797900 
 Sum Sq.Dev. 12.16762 0.000208 173.0045 127.2325 171.0824 103.2618 0.017743 

  
 Observations 95 95 95 95 95 95 95 

  Eviews output diolah 

 Pada bagian ini, penjelasan didasarkan dari data masing-masing variabel 

berdasarkan model yang telah diolah. Pembahasan terdiri atas nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, nilai maksimum (max), dan nilai minimum (min) masing-masing variabel. 

Berdasarkan informasi yang digambarkan dalam tabel tersebut, dapat diuraikan mengenai 

penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian, yaitu:  
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a. Return Saham (Rit) 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham perusahaan (Rit). 

Untuk nilai rata-rata (Rit) pada periode 2014-2017 adalah sebesar -0.007984 dengan 

nilai maksimum sebesar 2.558144 yang terdapat pada PT. Rimo International 

Lestari Tbk (RIMO) di tahun 2017. Kemudian untuk nilai minimum sebesar -

0.603636 ada pada PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) di tahun 2015. 

Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki return saham 

terbesar dibandingkan dengan perusahaan retail lainnya selama periode penelitian, 

sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

return saham terkecil dibandingkan dengan perusahaan retail lainnya selama 

periode penelitian. 

b. Perubahan Laba (PL) 

 Variabel Informasi Laba yang diproksikan dengan (PL) merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan pengurangan 

antara laba tahun t dengan laba tahun t-1 perusahaan tersebut yang kemudian dibagi 

dengan MVt-1. PL digunakan sebagai suatu pengukuran kinerja suatu perusahaan 

merefleksikan terjadinya proses peningkatan atau penurunan operasional dari 

berbagai sumber transaksi suatu perusahaan. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 7, seperti yang tampak disajikan 

dalam tabel 4.2, variabel PL memiliki nilai rata-rata (mean) dari 95 observasi 

sampel sebesar 0.000097 dengan standar deviasi sebesar 0.001487 yang nilainya 

lebih tinggi dari rata-rata (mean), sehingga menunjukan pergerakan naik atau 

turunnya data dalam variabel ini besar. Probability jarque-Bera sebesar 18256.36 
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atau lebih besar daripada 0.05 maka data berdistribusi normal. Dari 95 observasi 

sampel yang ditunjukan dari tabel 4.2, perusahaan yang memiliki nilai terendah 

atau nilai minimum untuk perubahan laba sebesar -0.008562 terjadi pada 

perusahaan PT. Rimo International Lestari Tbk (RIMO) di tahun 2014, sedangkan 

untuk nilai tertinggi terjadi pada PT. Rimo International Lestari Tbk (RIMO) di 

tahun 2017 dengan nilai sebesar 0.0133637. Nilai maksimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki perubahan laba terbesar dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai 

minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki perubahan laba 

terkecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode 

penelitian. 

c. Arus Kas Operasi (TCFO) 

 Variabel Informasi Arus Kas yang diproksikan dengan Arus Kas Operasi 

(TCFO) merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan 

arus kas operasi tahun t dikurang arus kas operasi t-1 dibagi dengan arus kas operasi 

t-1 perusahaan terseebut. Arus Kas Operasi mencerminkan kegiatan operasi 

perusahan seperti penerimaan dan pembayaran kas dari kegiatan operasi 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas bisnisnya pada suatu periode 

tertentu. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

software Eviews 7, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.2, variabel TCFO 

memiliki nilai rata-rata (mean) dari 95 observasi sampel sebesar -0.32013 dengan 

standar deviasi sebesar 1.356641 yang nilainya lebih besar dibandingkan nilai rata-

rata (mean) yang menunjukkan bahwa pergerakan naik atau turunnya data dalam 
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variabel ini besar. Probability jarque-Bera sebesar 172.1268 atau lebih besar dari 

daripada 0.05 maka data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil tabel 4.2, nilai 

maksimum untuk TCFO sebesar 3.815389 terjadi pada PT Mitra Adiperkasa Tbk 

(MAPI) tahun 2016, sedangkan nilai terendah terjadi pada PT Hero Supermarket 

(HERO) tahun 2015 dengan nilai sebesar -6.630105. Nilai maksimum 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pergerakan arus kas operasi 

terbesar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode 

penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki pergerakan arus kas operasi terkecil dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan lainnya selama periode penelitian. 

d. Arus Kas Investasi (TCFI) 

 Variabel Informasi Arus Kas yang diproksikan dengan Arus Kas Investasi 

(TCFI) merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan 

arus kas investasi tahun t dikurang arus kas investasi t-1 dibagi dengan arus kas 

investasi t-1 perusahaan tersebut. Arus Kas investasi memberikan informasi 

mengenai perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang 

tidak termasuk setara kas. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 7, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.2, 

variabel TCFI memiliki nilai rata-rata (mean) dari 95 observasi sampel sebesar -

0.133233 dengan nilai standar deviasi 1.163416 yang nilainya lebih besar 

dibandingkan nilai rata-rata (mean) yang menunjukkan bahwa pergerakan naik atau 

turunnya data dalam variabel ini besar. Probability jarque-Bera sebesar 155.4038 

atau lebih besar dari 0.05 maka data terdistribusi normal.  
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 Dari 95 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.2, perusahaan yang 

memiliki nilai terendah atau nilai minimum untuk arus kas investasi sebesar -

5.481922 berada di PT Matahari Putra Prims Tbk (MPPA), tahun 2015, sedangkan 

nilai maksimum untuk Arus kas investasi sebesar 4.248115 berada di perusahaan 

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RASL) tahun 2016. Nilai minimum 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pergerakan arus kas investasi 

terkecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode 

penelitian, sedangkan nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki pergerakan arus kas investasi terbesar dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan lainnya selama periode penelitian. 

e. Arus Kas Pendanaan (TCFF) 

 Variabel Informasi Arus Kas yang diproksikan dengan Arus Kas Pendanaan 

(TCFF) merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan 

arus kas pendanaan tahun t dikurang arus kas pendanaa t-1 dibagi dengan arus kas 

pendanaan t-1 perusahaan terseebut. Arus Kas pendanaan menunjukan bahwa 

adanya aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah serta komposisi modal 

serta pinjaman perusahaan. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 7, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.2, 

variabel TCFF memiliki nilai rata-rata (mean) dari 95 observasi sampel sebesar --

0.417846 dengan nilai standar deviasi dari variabel ini sebesar 1.349083 

menunjukan bahwa pergerakan naik atau turunnya data dalam variabel ini besar. 

Berdasarkan hasil tabel 4.2, nilai maksimum untuk (TCFF) sebesar 2.971854 

terjadi pada PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) tahun 2017, sedangkan nilai 
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terendah terjadi pada PT Matahari Putra Prims Tbk (MPPA) tahun 2017 dengan 

nilai sebesar -6.57750. Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki deteksi pergerakan arus kas pendanaan terbesar dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai 

minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi pergerakan 

arus kas pendanaan terkecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya 

selama periode penelitian. 

f. Manajemen Laba 

 Variabel Informasi Akrual yang diproksikan dengan Manajemen Laba (DA) 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan 

mengitung discretionary acruals perusahaan i pada period ke t. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 7, seperti 

yang tampak disajikan dalam tabel 4.2, variabel (DA) memiliki nilai rata-rata 

(mean) dari 95 observasi sampel sebesar 0.350128 dengan nilai standar deviasi dari 

variabel ini sebesar 1.048108 menunjukan bahwa pergerakan naik atau turunnya 

data dalam variabel ini besar. Berdasarkan hasil tabel 4.2, nilai maksimum untuk 

(DA) sebesar 1.580340 terjadi pada PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) tahun 

2017, sedangkan nilai terendah terjadi pada PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) 

tahun 2016 dengan nilai sebesar -3.543737. Nilai maksimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi manajemen laba terbesar dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai 

minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi manajemen 
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laba terkecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode 

penelitian. 

g. Inflasi 

 Variabel Informasi Makroekonomi yang diproksikan dengan Tingkat Inflasi 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang menggunakan nilai 

tingkat inflasi tiap tahunnya selama periode penelitian. Berdasarkan pengolahan 

data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 7, seperti yang tampak 

disajikan dalam tabel 4.2, variabel inflasi memiliki nilai rata-rata (mean) dari 95 

observasi sampel sebesar 0.050962 dengan nilai standar deviasi dari variabel ini 

sebesar 0.013828 menunjukan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai 

rata-rata (mean), hal ini menunjukan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi 

dengan baik. Berdasarkan hasil tabel 4.2, nilai maksimum untuk inflasi sebesar 

0.0642 terjadi pada tahun 2014, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2016 

dengan nilai sebesar 0.0353. Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan 

retail pada tahun 2014 memiliki deteksi pergerakan inflasi terbesar dibandingkan 

dengan tahun-tahun lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi pergerakan inflasi 

terkecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode 

penelitian. 

4.3 Uji Normalitas 

 Data menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas Jarque-Bera di 

atas 0.05 atau 5%. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi 

persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal merupakan 
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salah satu syarat untuk melakukan teknik analisi regresi data panel. Hasil uji normalitas 

disajikan dalam gambar 4.1 berikut ini: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

  Sumber: Eviews output diolah  

 Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan eviews 7, seperti yang tampak 

disajikan pada gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah terdistribusi 

dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability yang lebih besar dari 5% yaitu 

0,402212. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data yang diteliti telah terdistribusi 

normal dengan jumlah observasi sebanyak 95. 

4.4 Analisis Data Panel 

 Untuk memilih model apa yang paling tepat digunakan dalam analisis antara model 

common effect, fixed effect, atau random effect dengan melakukan Uji Chow dan Uji Hausman. 

4.4.1 Uji Chow 

 Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect. Hasil dari Uji 

Chow pada penelitian ini disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 1.519825 (24,69) 0.0909 
Cross-section Chi-square 42.437495 24 0.0115 

   Sumber: Eviews output diolah 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui probabilitas Chi-Square hasil regresi 

persamaan model regresi dengan fixed effect sebesar 0.0115. Nilai tersebut lebih kecil dari 

tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dikatakan 

bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini meggunakan model fixed effect dan 

dilanjutkan ke uji Hausman. 

4.5 Uji Hausman 

 Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data panel antara 

fixed effect dan random effect. Uji hausman dilakukan pada hasil model regresi dengan 

random effect. Hasil uji hausman disajikan dalam gambar 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

 Hasil Uji Hausman 

  

 

   Sumber: Eviews output diolah 

 Berdasarkan gambar 4.4 diatas, diketahui probabilitas Cross-section random hasil 

regresi persamaan dengan random effect sebesar 1.0000. Nilai tersebut lebih besar dari 

tingkat signifikansi 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam 

penelitian ini menggunakan model random effect. 

Test Summary Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 0.0000 6 1.0000 
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4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier antar 

variabel independen dalam suatu penelitian. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik 

adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk 

melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan menggunakan correlation 

matrix seperti tabel dibawah ini: 

Table 4.5 

Uji Multikolinearitas 

  PL TCFO TCFI TCFF DAT 
PL 1         
TCFO -0.0487824 1       
TCFI 0.0419582 0.05366969 1     
TCFF 0.0442849 0.19409581 0.02078578 1   
DAT -0.0697585 0.07193807 0.09396703 -0.0016739 1 
INFLASI -0.0311572 -0.0158919 -0.2760749 0.0337100 0.00393225 

 

 Sumber: Eviews output diolah 

 Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien 

korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.80 maka dapat disimpulkan bahwa 

antar variabel independen tidak ada unsur multikoleniaritas. Hasil yang didapat dari 

correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar variabel kurang dari 0.80, artinya 

tidak ada unsur multikoleniaritas di dalam penelitian ini. 

4.5.2 Uji Autokolerasi 

 Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan antara 

residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Pengujian yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (Uji D-W). Ketentuan yang ditetapkan dalam 

pengujian ini adalah apabila nilai D-W berada di antara 1.8021 – 2.1979 maka tidak 
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terdapat autokorelasi. Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji autokorelasi yang tampak sebagai 

berikut 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokolerasi 

Weighted Statistics 
R-squared 0.60409     Mean dependent var -0.007984 
Adjusted R-squared 0.57710     S.D. dependent var 0.359782 
S.E. of regression 0.23397     Sum squared resid 4.817289 
F-statistic 22.3787     Durbin-Watson stat 1.846513 
Prob(F-statistic) 0.00000    

  Sumber: Eviews output diolah 

 Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, seperti yang tampak disajikan 

pada gambar 4.6 bahwa nilai DW pada model penelitian sebesar 1.846513 yang artinya 

bahwa nilai DW sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model penelitian tidak mengalami autokorelasi.  

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan variabel independen 

terhadap resid kuadrat atau terhadap logaritma natural resid (LN resid). Apabila p-value > 

0.05, maka dapat dikatakan tidak adanya heteroskedastisitas pada data. Sebaliknya, jika p-

value <0.05 maka adanya heteroskedastisitas pada model penelitian. Tabel 4.7 

menunjukkan hasil uji heterokedastisitas yang tampak sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisikas 

 

  

  

  

 

 Sumber: Eviews output diolah 

 Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan software Eviews 7 

sebagaimana yang telah terlampir pada gambar 4.7, bahwa tidak adanya probabilitas 

koefisien yang nilainya dibawah 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. 

4.6 Analisis Regresi Data Panel 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri dari 25 

perusahaan dan jumlah sampel selama periode 4 tahun sehingga sampel keseluruhan 

sebanyak 100, namun setelah dilakukan outlier pada data penelitian maka data yang 

digunakan sebanyak 95 data. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PL -5.118256 5.544983 -0.923043 0.3585 
TCFO -0.001267 0.006191 -0.204702 0.8383 
TCFI 0.00206 0.007381 0.279089 0.7808 
TCFF 0.001176 0.006208 0.189388 0.8502 
DAT 0.010005 0.007896 1.267169 0.2084 
INFLASI -0.218415 0.621607 -0.351371 0.7262 
C 0.05909 0.032472 1.819699 0.0722 

Ri,t = β0 + β1 PL + β2 CFOt+ β3 TCFIt + β4 TCFFt + β5 DAt +  β6 TIt + ε 
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 Setelah dilakukan regresi dengan menggunakan model random effect pada 

persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Analisis hasil dari model 

regresi persamaan menggunakan data sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Persamaan 

Hasil Analisis Regresi Ri,t = 0.144308 + 176.9367PL + 0.022287CFOt 
+ 0.039594CFIt + 0.010243CFFt - 
0.029380DAT - 2.819268Inflasi + ε 

Variable 
Expected 

Sign 
Coefficient 

Std. 

Error 
t-Statistic Prob. 

PL (+) 176.9367 16.0318 11.0366 0.0000 
TCFO (+) 0.022287 0.0179 1.24518 0.2164 
TCFI (+) 0.039594 0.02134 1.85536 0.0669 
TCFF (+) 0.010243 0.01795 0.57063 0.5697 
DAT (-) -0.02938 2.28E-02 -1.287 0.2015 
INFLASI (-) -2.819268 1.79721 -1.5687 0.1203 
C   0.144308 0.09389 1.53707 0.1279 
Adjusted R-squared 0.57710 
F-statistic 22.3787 
Prob(F-statistic) 0.00000 
Ringkasan Variabel      
Variabel Dependen   : Return Saham (Rit)    
Variabel Independen : Perubahan Laba (PL),  Arus Kas Operasi 

(TCFO), Arus Kas Investasi (TCFI), Arus Kas 
Pendanaan (TCFF), Manajemen Laba (DAT), 
Inflasi.     

Sumber: Eviews output diolah 

Adapun interpretasi persamaan table 4.8 di atas yaitu: 

a. Apabila Perubahan laba (PL), Arus kas Operasi (TCFO), Arus kas investasi (TCFI), Arus 

kas pendanaan (TCFF), Manajemen laba (DAT) dan Inflasi diasumsikan konstan, maka 

Return saham (Rit) yang dihasilkan sebesar 0.144308. 
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b. Koefisien regresi untuk Perubahan laba (PL) sebesar 176.9367. Hal ini menunjukkan 

bahwa return saham akan mengalami kenaikan sebesar 176.9367 satuan untuk setiap 

pengukuran perubahan laba dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain 

adalah konstan. 

c. Koefisien regresi untuk Arus kas Operasi (TCFO) sebesar 0.022287. Hal ini menunjukkan 

bahwa return saham akan mengalami kenaikan sebesar 0.022287 untuk setiap pengukuran 

arus kas operasi dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

d. Koefisien regresi untuk Arus kas investasi (TCFI) sebesar 0.039594. Hal ini menunjukkan 

bahwa return saham akan mengalami kenaikan sebesar 0.039594 untuk setiap pengukuran 

arus kas investasi dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

e. Koefisien regresi untuk Arus kas pendanaan (TCFF) sebesar 0.010243. Hal ini 

menunjukkan bahwa return saham akan mengalami kenaikan sebesar 0.010243 untuk 

setiap pengukuran arus kas pendanaan dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel 

lain adalah konstan. 

f. Koefisien regresi untuk Manajemen laba (DAt) sebesar -0.029380. Hal ini menunjukkan 

bahwa return saham akan mengalami penurunan sebesar -0.029380 satuan untuk setiap 

pengukuran manajemen laba dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain 

adalah konstan. 

g. Koefisien regresi untuk Inflasi sebesar -2.819268. Hal ini menunjukkan bahwa return 

saham akan mengalami penurunan sebesar -2.819268 satuan untuk setiap pengukuran 

inflasi dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

 Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara variabel 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 

hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Variabel Informasi Laba yang diproksikan dengan Perubahan Laba (PL) 

berpengaruh positif terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi yang 

diproksikan dengan return saham (Rit), Hal tersebut menunjukan bahwa semakin 

tinggi perubahan laba maka semakin tinggi nilai expected return yang 

mengindikasikan semakin relevan nilai informasi akuntansi yang disajikan, 

begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi nilai perubahan laba maka akan timbul 

reaksi pasar yang tercermin dalam pergerakan harga saham. Harga saham 

cenderung naik apabila laba yang dilaporkan mengalami kenaikan. Sehingga 

dapat dikatakan informasi tersebut informasi yg relevan. 

2. Variabel Informasi Arus Kas yang diproksikan dengan tiga, yaitu Perubahan Arus 

Kas Operasi, Investasi dan Pendanaan mempunyai hasil sebagai berikut: 

a. Arus Kas Operasi terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi 

 Arus kas operasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap return saham. 

semakin tinggi perubahan arus kas operasional perusahaan tidak mempengaruhi 

kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, arus kas operasi dianggap tidak 

menjamin perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya di masa yang akan 

datang. Karena perusahaan yang mampu membayar dividen kepada pemegang 

saham adalah perusahaan yang memiliki earning tinggi. sehingga dari adanya 
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perubahan arus kas opersi bukan merupaka good news maupun bad news karena 

tidak menimbulkan pergerakan harga saham yang mempengaruhi return. Dan 

dapat disimpulkan bahwa Arus kas operasi tidak relevan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. 

b. Arus Kas Investasi terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi 

Arus kas investasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Hal ini 

mengindikasikan bahwa arus kas dari aktivitas investasi bukan merupakan  sinyal 

good news maupun bad news karena bukan merupakan informasi yang relevan 

bagi investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Kemungkinan 

investor belum sepenuhnya percaya bahwa aliran kas yang berasal dari investasi 

dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Sebesar apapun arus kas yang 

terjadi pada aktivitas investasi tidak dapat memprediksi kapan terjadinya untung 

akan aktivitas investasi yang dilakukan. Mungkin saja keuntungan tersebut terjadi 

pada tahun berikutnya maupun beberapa tahun mendatang. Ketidakpastian itu 

yang membuat para investor ragu-ragu untuk menentukan besar return yang 

diharapkan. Dan dapat disimpulkan bahwa Arus kas investasi tidak relevan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

c. Arus Kas Pendanaan terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi 

Arus kas pendanaan tidak memiliki pengaruh positif terhadap return saham. 

semakin tinggi perubahan arus kas pendanaan perusahaan tidak mempengaruhi 

kepercayaan investor pada perusahaan tersebut, arus kas pendanaan dianggap 

tidak menjamin perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya di masa yang 

akan datang. Karena perusahaan yang mampu membayar dividen kepada 
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pemegang saham adalah perusahaan yang memiliki earning tinggi. sehingga dari 

adanya perubahan arus kas pendanaan bukan merupaka sinyal good news maupun 

bad news karena tidak menimbulkan pergerakan harga saham yang 

mempengaruhi return. Dan dapat disimpulkan bahwa Arus kas pendanaan tidak 

relevan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

3. Manajemen Laba tidak berpengaruh negatif terhadap Relevansi Nilai Informasi 

Akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen laba bukan sinyal bad 

news karena besar kecilnya manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen 

perusahaan tidak mempengaruhi kepercayaan investor pada perusahaan tersebut 

sehingga tidak berpengaruh signifikan pada kenaikan return saham perusahaan. 

Adanya praktik manajemen laba dianggap tidak mempengaruhi relevansi nilai 

informasi akuntansi. 

4. Tingkat Inflasi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Relevansi Nilai 

Informasi Akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat inflasi bukan 

merupakan sinyal bad news bagi para investor karena tidak membuat bisnis retail 

terpengaruh. Inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2014-2017 masih dapat 

mendorong perekonomian lebih baik. Adanya kenaikan maupun penurunan 

tingkat inflasi tidak membuat para investor enggan untuk menanamkan modalnya 

atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada pergerakan harga saham dari adanya 

perubahan tingkat inflasi pada periode tertentu. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Hanya menggunakan sektor perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. Penilitian berikutnya menambah sektor perusahan 

lainnya. 

2. Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel informasi laba yang di proksikan 

dengan perubahan laba dengan membandingkan dengan nilai pasar ekuitas (MVt-

1). Diharapkan penelitian berikutnya menggunakan pengukuran perubahan laba 

lainnya. 

3. Penelitian ini menggunakan variabel informasi laba, arus kas, akrual dan 

makroekonomi. Diharapkan penelitian berikutnya menambah atau menggunakan 

variabel lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi relevansi nilai informasi 

akuntansii. 

4. Penelitian berikutnya memasukan tahapan siklus hidup perusahaan untuk lebih 

mengetahui apakan perbedaan tahap siklus hidup perusahaan memberikan 

pengaruh berbeda juga terhadap relevansi nilai informasi akuntansi.  
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LAMPIRAN 1 

Daftar Sampel Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

No.  Daftar Perusahaan Retail Kode 
Perusahaan 

1 PT Ace Hardware Indobesia  ACES 
2 PT Sumber Alfaria Trijaya AMRT 
3 PT Centratama Telekomunikasi Indonesia CENT 
4 PT Catur Sentosa Adiprana CSAP 
5 PT Duta Intidaya  DAYA 
6 PT Electronic City Indonesia ECIL 
7 PT Erajaya Swasembada ERAA 
8 PT Global Teleshop GLOB 
9 PT Golden Retailindo GOLD 
10 PT Hero Supermarket HERO 
11 PT Kioson Komersial Indonesia KIOS 
12 PT Kokoh Inti Areboma KOIN 
13 PT Matahari Departement Store LPPF 
14 PT Mitra Adiperkasa MAPI 
15 PT M Cash Integrasi MCAS 
16 PT Midi Utama Indonesia MIDI 
17 PT Mitra Komunikasi Nusantara MKNT 
18 PT Matahari Putra Prima MPPA 
19 PT Ramayana Lestari Sentosa RASL 
20 PT Supra Boga Lestari RANC 
21 PT Rimo Interbational Lestari RIMO 
22 PT Skybee  SKYB 
23 PT Topas Tourism Industry SONA 
24 PT Tiphone Mobile Indonesia TELE 
25 PT Trikomsel Oke TRIO 
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LAMPIRAN 2 

Data Perhitungan Return Saham 

Perusahaan Periode Pit Pit-1 Rit 
ACES 2014 821.25 695.00 0.18 
ACES 2015 698.75 821.25 -0.15 
ACES 2016 866.25 698.75 0.24 
ACES 2017 1063.75 866.25 0.23 
AMRT 2014 500.00 450.00 0.11 
AMRT 2015 580.00 500.00 0.16 
AMRT 2016 567.50 580.00 -0.02 
AMRT 2017 598.75 567.50 0.06 
CENT 2014 198.25 242.50 -0.18 
CENT 2015 139.00 198.25 -0.30 
CENT 2016 132.75 139.00 -0.04 
CENT 2017 102.00 132.75 -0.23 
CSAP 2014 555.75 210.25 1.64 
CSAP 2015 398.25 555.25 -0.28 
CSAP 2016 454.75 398.25 0.14 
CSAP 2017 467.50 454.75 0.03 
DAYA 2014 - - - 
DAYA 2015 - - - 
DAYA 2016 189.50 - - 
DAYA 2017 196.75 189.50 0.04 
ECIL 2014 1406.67 - - 
ECIL 2015 903.33 1406.67 -0.36 
ECIL 2016 520.33 903.33 -0.42 
ECIL 2017 773.75 520.33 0.49 
ERAA 2014 1022.50 1712.50 -0.40 
ERAA 2015 526.50 1120.00 -0.53 
ERAA 2016 753.75 768.75 -0.02 
ERAA 2017 646.25 753.75 -0.14 
GLOB 2014 1060.42 1338.75 -0.21 
GLOB 2015 - - - 
GLOB 2016 - - - 
GLOB 2017 456.00 459.17 -0.01 
GOLD 2014 326.83 389.58 -0.16 
GOLD 2015 467.00 326.83 0.43 
GOLD 2016 516.25 467.00 0.11 
GOLD 2017 510.00 516.25 -0.01 
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Perusahaan Periode Pit Pit-1 Rit 
HERO 2014 2414.58 2638.75 -0.08 
HERO 2015 1380.00 2414.58 -0.43 
HERO 2016 1212.50 1380.00 -0.12 
HERO 2017 1158.75 1212.50 -0.04 
KIOS 2014 - - - 
KIOS 2015 - - - 
KIOS 2016 - - - 
KIOS 2017 2903.33 2850.00 0.02 
KOIN 2014 415.25 309.50 0.34 
KOIN 2015 311.33 415.25 -0.25 
KOIN 2016 279.83 311.33 -0.10 
KOIN 2017 281.67 279.83 0.01 
LPPF 2014 15668.75 12152.08 0.29 
LPPF 2015 16975.00 15668.75 0.08 
LPPF 2016 17077.50 16975.00 0.01 
LPPF 2017 11504.17 17077.50 -0.33 
MAPI 2014 507.50 703.13 -0.28 
MAPI 2015 439.08 507.08 -0.13 
MAPI 2016 492.75 439.08 0.12 
MAPI 2017 683.75 492.75 0.39 
MIDI 2014 597.50 582.50 0.03 
MIDI 2015 766.25 597.50 0.28 
MIDI 2016 806.25 766.25 0.05 
MIDI 2017 1785.83 806.25 1.21 
MPPA 2014 2556.67 3297.50 -0.22 
MPPA 2015 2409.58 2556.67 -0.06 
MPPA 2016 1519.58 2409.58 -0.37 
MPPA 2017 857.50 1519.58 -0.44 
RASL 2014 966.00 1278.50 -0.24 
RASL 2015 617.50 966.00 -0.36 
RASL 2016 1120.00 617.50 0.81 
RASL 2017 1110.00 1120.00 -0.01 
RANC 2014 489.58 736.25 -0.34 
RANC 2015 374.83 489.58 -0.23 
RANC 2016 530.42 374.83 0.42 
RANC 2017 346.50 530.42 -0.35 
SONA 2014 3975.00 3612.50 0.10 
SONA 2015 3787.50 3975.00 -0.05 
SONA 2016 2397.50 3787.50 -0.37 
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Perusahaan Periode Pit Pit-1 Rit 
SONA 2017 1890.00 2397.50 -0.21 
TELE 2014 842.50 638.75 0.32 
TELE 2015 802.50 842.50 -0.05 
TELE 2016 793.75 802.50 -0.01 
TELE 2017 1051.25 793.75 0.32 
RIMO 2014 73.78 41.09 0.80 
RIMO 2015 109.69 73.78 0.49 
RIMO 2016 71.25 109.69 -0.35 
RIMO 2017 253.50 71.25 2.56 
MKNT 2014 - - - 
MKNT 2015 218.00 550.00 -0.60 
MKNT 2016 490.00 218.00 1.25 
MKNT 2017 616.50 490.00 0.26 
MCAS 2014 - - - 
MCAS 2015 - - - 
MCAS 2016 - - - 
MCAS 2017 1980.00 2200.00 -0.10 
TRIO 2014 1270.00 1376.25 -0.08 
TRIO 2015 - - - 
TRIO 2016 - - - 
TRIO 2017 2000.00 2000.00 0.00 
SKYB 2014 417.50 507.08 -0.18 
SKYB 2015 - - - 
SKYB 2016 420.00 420.00 0.00 
SKYB 2017 420.00 420.00 0.00 

 

LAMPIRAN 3 

Data Return Saham, Perubahan Laba, Arus Kas Operasi, Investasi, Pendanaan, 

Manajemen Laba dan Tingkat Inflasi  

Perusahaan Periode Rit PL TCFO TCFI TCFF DAt Inflasi 
ACES 2014 0.181655 4.54E-06 1.399705 0.152035 -0.444383 1.069181 0.0642 
ACES 2015 -0.149163 2.71E-06 0.49101 0.280317 1.649276 0.942397 0.0638 
ACES 2016 0.239714 1.02E-05 -0.241756 0.031037 -0.043031 1.004546 0.0353 
ACES 2017 0.227994 4.56E-06 0.403242 0.234724 0.074571 -2.294163 0.0381 
AMRT 2014 0.111111 3.39E-07 0.080127 -0.103281 0.005965 0.32586 0.0642 
AMRT 2015 0.16 0.000521 1.202472 0.075986 -1.061865 0.25296 0.0638 
ACES 2018 0.194635 0.000348 0.398418 -0.020932 -0.759885 -0.706146 0.0551 
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Perusahaan Periode Rit PL TCFO TCFI TCFF DAt Inflasi 
AMRT 2017 0.055066 -2.1E-05 0.582598 -0.107137 -0.859917 0.543753 0.0381 
CENT 2014 -0.182474 -3.9E-05 -0.532541 -0.789387 -0.76939 0.381485 0.0642 
CENT 2015 -0.298865 -4.22E-05 -0.344803 -0.220077 1.700656 1.358123 0.0638 
CENT 2016 -0.044964 0.000132 -1.029693 0.713837 -1.049597 -0.024928 0.0353 
CENT 2017 -0.231638 -0.000293 1.657992 1.918308 -4.060774 1.390334 0.0381 
CSAP 2014 1.643282 0.00014 -1.480967 -1.240441 -2.018542 0.686344 0.0642 
CSAP 2015 -0.282756 -0.000149 -0.220026 -1.775205 -2.13033 0.718032 0.0638 
CSAP 2016 0.141871 7.31E-05 -2.792123 -0.99915 1.210433 0.695019 0.0353 
CSAP 2017 0.028037 3.44E-05 -1.360491 1.138721 0.089106 0.635472 0.0381 
DAYA 2014 0 0 0 0 0 0 0.0642 
DAYA 2015 0 0 0 0 0 0 0.0638 
DAYA 2018 0 0.000147 0.112476 -0.102658 -1.608117 0.923499 0.0353 
DAYA 2017 0.038259 -0.000375 -3.464644 3.221658 -0.579064 0.515076 0.0381 
ECIL 2014 0 -2.32E-05 -0.919146 -0.508183 -1.040924 0.990585 0.0642 
ECIL 2015 -0.357824 -5.82E-05 -1.61198 -1.096903 0.480007 0.947514 0.0638 
ECIL 2016 -0.423987 -0.000122 1.749684 -1.460346 -0.648361 0.991165 0.0353 
ECIL 2017 0.487037 3.71E-05 -0.18991 -1.216049 -0.339991 0.100972 0.0381 
ERAA 2014 -0.40292 -3.16E-06 -1.050681 0.90038 1.454483 1.223663 0.0642 
ERAA 2015 -0.529911 1.38E-06 0.043226 -0.932294 -1.057884 0.127419 0.0638 
ERAA 2016 -0.019512 3.74E-06 -0.245277 -0.006999 -2.150423 0.951835 0.0353 
ERAA 2017 -0.14262 -2.47E-06 -1.538111 0.261674 0.324084 1.19517 0.0381 
GLOB 2014 -0.207903 -6.69E-06 -1.050002 -0.537412 -0.750961 1.243866 0.0642 
GLOB 2015 0 0 0 0 0 0 0.0638 
GLOB 2016 0 0 0 0 0 0 0.0353 
GLOB 2017 -0.006904 0.000172 0.397808 0.358514 0.372874 0.815183 0.0381 
GOLD 2014 -0.161071 -0.000143 -0.981881 -1.950144 -2.628289 -3.47478 0.0642 
GOLD 2015 0.428877 -0.000109 0.13613 -1.014795 -1 -3.029748 0.0638 
GOLD 2016 0.10546 0.000106 -1.434841 -0.225048 0 -1.84134 0.0353 
GOLD 2017 -0.012107 2.74E-06 -0.468739 -0.746346 -0.554471 -2.358489 0.0381 
HERO 2014 -0.084953 -2.91E-05 -2.170052 0.532822 -0.838515 -2.305728 0.0642 
HERO 2015 -0.428472 -2.16E-05 -6.630106 -0.650142 -1.666667 -0.751669 0.0638 
HERO 2016 -0.121377 4.69E-05 -0.372372 -0.40789 -0.5 -0.923952 0.0353 
HERO 2017 -0.04433 -6.11E-05 0.30399 0.78007 -1 -0.69559 0.0381 
KIOS 2014 0 0 0 0 0 0 0.0642 
KIOS 2015 0 0 0 0 0 0 0.0638 
KIOS 2016 0 0 0 0 0 0 0.0353 
KIOS 2017 0.018712 2.55E-06 3.107692 0.201258 0.871202 -0.46863 0.0381 
KOIN 2014 0.34168 -7.66E-05 1.264641 -0.210487 -2.089829 1.56439 0.0642 
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Perusahaan Periode Rit PL TCFO TCFI TCFF DAt Inflasi 
KOIN 2015 -0.250259 -0.000121 0.238547 -0.590736 -3.02281 1.289058 0.0638 
KOIN 2016 -0.101179 -0.000169 -1.570877 -0.988363 -1 -0.188477 0.0353 
KOIN 2017 0.006575 -0.000147 -0.440741 -2.316811 0 1.5008 0.0381 
LPPF 2014 0.289388 -1.72E-07 0.121768 0.130634 -0.03403 1.160541 0.0642 
LPPF 2015 0.083367 3.58E-07 0.19986 0.721607 0.00485 0.978007 0.0638 
LPPF 2016 0.006038 3.14E-07 0.125549 0.093961 -0.225563 1.24911 0.0353 
LPPF 2017 -0.326355 -2.9E-07 -0.12555 0.804301 0.135805 1.116939 0.0381 
MAPI 2014 -0.278222 -4.83E-07 0.800008 -0.329723 -0.12657 0.001955 0.0642 
MAPI 2015 -0.134101 -1.31E-07 0.317588 0.074244 -0.036312 0.038357 0.0638 
MAPI 2016 0.122233 4.44E-07 3.815389 0.495439 0.400041 1.259404 0.0353 
MAPI 2017 0.38762 2.3E-07 0.107256 0.099732 -1.694111 -0.020487 0.0381 
MIDI 2014 0.025751 8.13E-05 -0.110837 0.669364 -4.552769 1.223473 0.0642 
MIDI 2015 0.282427 1.11E-06 0.586654 0.554941 2.853802 1.255132 0.0638 
MIDI 2016 0.052202 3.13E-05 0.261645 0.25283 0.554195 -3.543737 0.0353 
MIDI 2017 1.214983 -3.39E-05 0.138165 -0.172902 -0.774193 1.204827 0.0381 
MPPA 2014 -0.224664 2.48E-06 -0.554155 -0.9216 -0.582867 0.885672 0.0642 
MPPA 2015 -0.057532 -9.55E-06 -1.287735 -5.481922 -1.327765 0.984136 0.0638 
MPPA 2016 -0.369359 -1.12E-05 -5.12995 0.076863 -1.299057 1.064647 0.0353 
MPPA 2017 -0.435699 -0.000477 -1.244655 -0.401194 -6.577505 0.809761 0.0381 
RASL 2014 -0.244427 -4.73E-06 0.109917 0.037638 0 0.516772 0.0642 
RASL 2015 -0.360766 -5.71E-06 -0.286658 -0.882682 0.538134 0.959675 0.0638 
RASL 2016 0.813765 1.27E-05 0.150233 4.248116 0.253807 1.015761 0.0353 
RASL 2017 -0.008929 -2.11E-07 0.124868 -0.213967 -0.410487 1.139355 0.0381 
RANC 2014 -0.335036 -5.55E-05 0.946299 -0.156252 2.108174 1.098552 0.0642 
RANC 2015 -0.234385 -0.00012 -0.384983 -0.751775 -1.687794 0.922491 0.0638 
RANC 2016 0.415095 0.000196 0.594458 0.223003 0.657704 -0.194174 0.0353 
RANC 2017 -0.346744 -6.89E-06 0.314075 0.236443 -0.628985 1.58034 0.0381 
SONA 2014 0.100346 8.52E-06 -1.18583 0.559582 -0.396168 1.154516 0.0642 
SONA 2015 -0.04717 -1.38E-05 -0.477283 -0.441033 0.166671 0.684384 0.0638 
SONA 2016 -0.366997 -1.67E-05 0.401776 -0.737544 2.196084 0.907257 0.0353 
SONA 2017 -0.211679 5.15E-05 0.107964 2.48478 -0.694416 1.106654 0.0381 
TELE 2014 0.318982 1.58E-05 -2.460343 -1.057354 -0.156342 0.635793 0.0642 
TELE 2015 -0.047478 6.01E-05 -0.121047 -1.540868 0.429318 1.362951 0.0638 
TELE 2016 -0.010903 0.000115 -0.099777 -0.813516 -0.552801 1.152449 0.0353 
TELE 2017 0.324409 -2.34E-05 -0.240035 -1.334975 -0.45605 1.069472 0.0381 
RIMO 2014 0.795571 -0.008563 -0.036142 0 -0.104241 0.042478 0.0642 
RIMO 2015 0.486717 0.002015 0.671888 0 -0.125792 0.029573 0.0638 
RIMO 2016 -0.350488 -0.004789 -0.964475 0 -0.887988 1.2939 0.0353 
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Perusahaan Periode Rit PL TCFO TCFI TCFF DAt Inflasi 
RIMO 2017 2.558144 0.013364 -1.521838 0.125616 -0.212424 -9.58E-13 0.0381 
MKNT 2014 0 0 0 0 0 0 0.0642 
MKNT 2015 -0.603636 0.000696 -1.018041 -1.005268 -1.002291 0.194681 0.0638 
MKNT 2016 1.247706 -0.000155 -4.877129 2.472 -1.40843 0.017121 0.0353 
MKNT 2017 0.258163 0.000469 -2.870753 2.705167 -2.718813 1 0.0381 
MCAS 2014 0 0 0 0 0 0 0.0642 
MCAS 2015 0 0 0 0 0 0 0.0638 
MCAS 2016 0 0 0 0 0 0 0.0353 
MCAS 2017 -0.1 1.56E-06 1.477042 0 2.971854 -1.48E-10 0.0381 
TRIO 2014 -0.077203 -2.24E-05 -1.157828 -0.86981 0 -1.03E-10 0.0642 
TRIO 2015 0 0 0 0 0 0 0.0638 
TRIO 2016 0 0 0 0 0 0 0.0353 
TRIO 2017 0 3.03E-06 -0.359057 1.46122 -0.426337 0.618837 0.0381 
SKYB 2014 -0.176659 -0.000705 -0.461414 -2.929807 -0.212897 -0.138915 0.0642 
SKYB 2015 0 0 0 0 0 0 0.0638 
SKYB 2016 0 0.005169 -2.352243 0 0 0.308153 0.0353 

SKYB 2017 0 -0.000995 -1.710464 -1 0 0.929724 0.0381 
 

LAMPIRAN 4 

Hasil Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

  RIT PL TCFO TCFI TCFF DAT INFLASI 
 Mean -0.007984  0.000097 -0.32013 -0.133233 -0.417846 0.350128 0.050504 
 Median 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.12657 0.635472 0.063800 
 Maximum 2.558144 0.013364 3.815389 4.248116 2.971854 1.580340 0.064200 
 Minimum -0.603636 -0.004789 -6.63011 -5.481922 -6.577505 -3.543737 0.035300 
 Std. Dev. 0.359782 0.001487 1.356641 1.163416 1.349083 1.048108 0.013739 
 Skewness 3.908162 7.228260 -1.29574 -0.19387 -1.186966 -1.897724 -0.036281 
 Kurtosis 28.60000 69.35617 9.063734 9.253764 7.936732 6.926749 1.022280 

  
 Jarque-Bera 2835.967 18256.36 172.1268 155.4038 118.7772 118.0565 15.50337 
 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000430 

  
 Sum -0.758471 0.009165 -30.41246 -12.6571 -39.6954 33.26220 4.797900 
 Sum Sq.Dev. 12.16762 0.000208 173.0045 127.2325 171.0824 103.2618 0.017743 

  
 Observations 95 95 95 95 95 95 95 
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2. Uji Normalitas 

 

3. Hasil Uji Chow 

 

4. Hasil Uji Hausman 

 

 

5. Hasil Uji Multikolinearitas 

  PL TCFO TCFI TCFF DAT 
PL 1         
TCFO -0.0487824 1       
TCFI 0.0419582 0.05366969 1     
TCFF 0.0442849 0.19409581 0.02078578 1   
DAT -0.0697585 0.07193807 0.09396703 -0.0016739 1 
INFLASI -0.0311572 -0.0158919 -0.2760749 0.0337100 0.00393225 
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6. Hasil Uji Autokolerasi 

 

7. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

8. Hasil Regresi Model Penelitian 
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9. Hasil Uji Rubustness 

Variable Expected Sign 
Start-Up dan Growth Mature 

Coefficient Prob.   Coefficient Prob.   

PL (+) 175.955 0.0000 -83.5342 0.7440 
TCFO (+) 0.0139 0.5319 0.0164 0.3440 
TCFI (+) 0.0105 0.6497 0.2337 0.0000 
TCFF (+) 0.0051 0.7665 -0.0256 0.3094 
DAT (-) -0.0126 0.6124 -0.1156 0.0004 
INFLASI (-) -3.1 474 0.0392 0.1072 0.9260 
C 

  0.1630 0.0406 -0.0036 0.9524 
Adjusted R-squared 

Prob(F-statistic) 
0.6120 0.4586 
0.0000 0.0000 

Ringkasan Variabel   

Variabel Dependen   : Return Saham (Rit) 
Variabel Independen : Perubahan Laba (PL), Arus Kas Operasi (TCFO),           
                                    Arus Kas Investasi (TCFI), Arus Kas Pendanaan                                 
                                    (TCFF),  Manajemen Laba (DAT), Inflasi. 
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  Indonesia Banking School 
 

 
Curriculum Vitae 

  
 
 
 
 
 
I. DATA PRIBADI 
 
Nama  Lengkap                          : Safira Kurniatie 
Tempat, Tanggal lahir       : Jakarta, 17 Januari 1997 
Agama                               : Islam 
Alamat rumah  saat magang    : Jl. Jagakarsa Raya No.1i RT.08/RW.05  

Kel Jagakarsa, Kec  Jagakarsa, Jakarta Sealatan 
(12620) 

Nomer telepon/handphone  : 021-22007336/081380289945 
Nomor Kontak Lain yg bisa  
dihubungi dan statusnya         : 085695577160 a/n Neneng Herawati 
 (ibu kandung) 
Email                                  : shafiraka09@gmail.com 

  safira.kurniatie@yahoo.com 
 
 
II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 
2.1. Pendidikan Formal: 
 
No Nama Sekolah Kota/Provinsi Tahun Lulus Rata-rata 

Nilai Ijazah 
1 MI Al-Hikmah DKI JAKARTA 2008 7,06 
2 SMPN 56 DKI JAKARTA 2011 7,90 
3 SMAN 46 DKI JAKARTA 2014 6,80 
   

2.2. Informasi Program S-1 Yang Sedang dijalani 
 
No Item Keterangan 
1 Tahun masuk Kuliah 2014 
 Jurusan/konsentrasi AKUNTANSI 
2 Jumlah SKS yang telah lulus saat ini 148 SKS 
3. IPK 3,34 
4. Kegiatan Magang yang Telah dijalani:  
4.1. Magang Bank Indonesia Bank Indonesia KPW Serang, 16 

JANUARI – 27JANUARI 2017) 
4.2. Magang selain Bank Indonesia Bank Mandiri, Agustus 2017 – Januari 

2018 
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