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ABSTRACT 

Some parties still argued about the implementation of  International Accounting 

Standards 41 Agriculture - IAS 41 Agriculture. It indicates some companies have been 

implementing IAS 41 Agriculture due to IFRS adjustment and the other companies are 

still not implementing this biological assets reporting standards. 

The aims of this paper is to analyze the impact and difference of implementing 

IAS 41 Agriculture on assets volatility, earnings volatility and equity changing of 

agricultural companies between IAS 41 Group and Non-IAS 41 Group. The samples are 

30 palm oils companies. The Assets volatility (STDa) uses ANOVA and t-test. Both of 

earnings volatility (STDe)-model 1 and the equity changing (∆Equity)-model 2 uses 

multiple linier regression test. The earnings volatility model adds control variables such 

as, Dummy IAS (DIAS), Standard deviation of CFO (STDCFO), Size, Leverage and 

country’s dummy (D). The equity changing model also adds control variables such as, 

earnings changing (∆Earnings), CFO changing (∆CFO) and others which is similar with 

earnings volatility model.  

Based on the explaination above, I found the result is not significant that there is 

no difference on asset volatility and equity changing between  the IAS 41 Group and the 

Non- IAS 41 Group. I also found the earnings volatility of the IAS 41 Group was not 

larger than Non-IAS Group. Overall, the findings suggest the agricultural company 

(including palm oils company) to implement the IAS 41 Agriculture because there is no 

difference on asset volatility, earnings volatility and equity changing that considered can 

influence their company financial positions. 

Keywords : IAS 41 Agriculture, Biological Assets, Assets Volatility (STDa), Earnings 

Volatility (STDe), Equity Changing (∆Equity) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Konvergensi terhadap International Financial Reporting Standards (IFRS) 

mendesak Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) setiap negara yang termasuk 

dalam daftar negara konvergensi IFRS untuk melakukan penyesuaian terhadap standar 

akuntansi yang berlaku di negaranya. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut ialah 

dengan pengadopsian International Accounting Standards (IAS) dimana, setiap IAS 

yang diadopsi oleh International Accounting Standards Board (IASB) wajib untuk 

diadopsi oleh negara konvergensi IFRS. Menurut Argiles et al. (2009), IAS 

menggunakan pendekatan fair value dalam pengukuran aset entitas bisnis dan perubahan 

nilai aset harus diakui dalam profit or loss. Salah satu IAS yang disetujui tersebut ialah 

IAS 41. 

Berdasarkan hal di atas, maka timbul perdebatan yang sengit mengenai 

pendekatan pengukuran IFRS yang cenderung menggunakan pendekatan nilai wajar atau 

fair value dibandingkan dengan historical cost (Argiles et al. 2009). Entitas bisnis ke 

depannya dituntut untuk menggunakan pendekatan standar akuntansi fair value dan hal 

tersebut masih merupakan kontroversi di berbagai kalangan (Maruli & Mita, 2010). 

Namun, pendekatan fair value membutuhkan pasar aktif untuk menilai aset. Hal tersebut 

menimbulkan masalah bagi entitas bisnis apabila, nilai aset yang ditentukan melalui 

harga aset di pasar aktif memiliki tingkat kehandalan yang rendah dan juga aset yang 

sama dapat saja memiliki fair value yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah 

lainnya (Azevedo, 2007).  

Dalam penelitian Argiles & Slof (2001), IAS 41 Agrikultur menyatakan bahwa 

aset biologis merupakan aset yang unik dilihat dari  proses pertumbuhannya. Ciri-ciri 

aset biologis ialah mengalami transformasi biologis yang terdiri atas proses kelahiran, 

perkembangan dan kematian. Oleh karena memiliki proses transformasi dimana berbeda 

dengan aset lainnya, maka sulit untuk menentukan perhitungan nilai historisnya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan pendekatan pengukuran nilai wajar pada 

aset biologis dipertimbangkan lebih mudah untuk digunakan.  
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Dewasa ini, terjadi perdebatan mengenai pengukuran nilai wajar dalam IAS 41 

Agrikultur dimana hal tersebut merupakan kontribusi terhadap pertimbangan penerapan 

IAS 41 dalam perusahaan agrikultur. Barlev & Haddad (2003) menyatakan bahwa 

akuntansi nilai historis menyembunyikan posisi keuangan dan income yang sebenarnya 

serta akuntansi nilai wajar lebih memiliki relevansi dan dapat menyediakan full 

disclosure yang lebih lengkap sehingga, sesuai dengan konsep transparansi. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Azevedo (2007), diperoleh hasil bahwa terdapat 

perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai 

wajar superior terhadap biaya historis. 

Menurut Penttinen et al. (2004) dalam Maruli & Mita (2010) penerapan nilai 

wajar akan menyebabkan fluktuasi yang tidak realistis pada laba bersih perusahaan-

perusahaan kehutanan. Herbohn & Herbohn (2006) menemukan peningkatan volatilitas 

dalam net profit akibat pengakuan keuntungan (gains) dimana hal tersebut dapat 

memanipulasi pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan. Serta mereka 

memperoleh hasil bahwa pengakuan unrealized gains and losses dari aset timber akibat 

perubahan dalam nilai wajar hasil panen agrikultur memiliki pengaruh yang besar dalam 

laporan laba/rugi perusahaan. Berbeda dengan Argiles & Slof (2001) yang dalam 

penggunaan nilai wajar dapat mengurangi kerumitan untuk menentukan beban. 

Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa IAS 41 Agrikultur merekomendasikan agar 

memisahkan identifikasi holding gains pada presentasi laporan laba/rugi, dimana holding 

gains yang disebabkan oleh perubahan dalam fair value aset biologis dicatat dalam other 

comprehensive income statement sedangkan, gains yang bukan disebabkan oleh 

perubahan dalam fair value dicatat dalam comprehensive income statement. Sehingga, 

hal tersebut menggambarkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara langsung dalam 

pelaporan laporan laba/rugi komprehensif perusahaan. 

Menurut Maruli & Mita (2010) tidak terdapat perbedaan pada nilai total aset, 

volatilitas aset, pendapatan dan laba di antara perusahaan-perusahaan agrikultur yang 

menggunakan nilai wajar dan nilai historis. Diperoleh juga hasil bahwa kelompok 

perusahaan yang menerapkan pendekatan nilai wajar tidak memiliki income smoothing 

index (ISI) dan volatilitas earnings yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan 

yang menggunakan pendekatan nilai historis. Penelitian tersebut konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Argiles et al. (2009).  
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Dalam paragraf 12 IAS 41 Agrikultur dinyatakan bahwa aset biologis harus 

diukur pada pengakuan awal dan pada tiap akhir periode, pelaporan dinilai berdasarkan 

nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan. Nilai wajar yang terdapat di pasar dapat saja 

berubah dan hal tersebut dapat mempengaruhi laporan keuangan. Perubahan dalam nilai 

wajar menurut Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) harus 

dipresentasikan dalam laporan perubahan ekuitas sebagai salah satu komponen dalam 

satu set lengkap laporan keuangan. Di dalam laporan perubahan ekuitas, perubahan nilai 

wajar dapat diketahui dari pro forma note disclosures laporan perubahan ekuitas di 

bagian asset revaluation surplus (surplus revaluasi aset) dan asset revaluation surplus 

tersebut termasuk  dalam other comprehensive income (OCI).  

Dari beberapa penelitian mengenai IAS 41 Agrikultur di atas, ditemukan 

adanya penelitian yang telah meneliti variabel volatilitas aset dan volatilitas laba secara 

bersama-sama. Namun, kontribusi penelitian ini terhadap penelitian mengenai IAS 41 

Agrikultur adalah menguji hubungan antara IAS 41 Agrikultur dengan sebuah variabel 

baru yaitu, variabel perubahan ekuitas untuk menambah wawasan mengenai pengaruh 

IAS 41 Agrikultur terhadap perubahan modal suatu entitas bisnis. Berdasarkan hal di atas 

maka, penulis mengambil penelitian yang berjudul “Pengaruh IAS 41 Agrikultur 

terhadap Volatilitas Aset, Volatilitas Laba, dan Perubahan Ekuitas.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

IAS 41 Agrikultur merupakan Standar Akuntansi Internasional yang menjadi 

pedoman pencatatan aset biologis dalam pelaporan Laporan Keuangan perusahaan. 

Dasar pengukuran aset biologis yang digunakan ialah nilai wajar atau fair value yang 

diperoleh melalui pasar aktif aset biologis tersebut. Pengukuran nilai wajar  yang dinilai 

berdasarkan nilai aset di pasar aktif memungkinkan perusahaan untuk menghadapi risiko 

kenaikan atau penurunan nilai aset maupun ekuitas dalam Laporan Keuangan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta perdebatan – perdebatan 

mengenai pengukuran nilai wajar dalam IAS 41 Agrikultur, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah terdapat perbedaan volatilitas aset antara kelompok perusahaan 

agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak menerapkan IAS 

41 Agrikultur? 
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2. Apakah IAS 41 memiliki pengaruh positif terhadap volatilitas laba dalam 

Laporan Laba/Rugi Perusahaan? 

3. Apakah IAS 41 memiliki pengaruh terhadap perubahan ekuitas pada Laporan 

Perubahan Ekuitas Perusahaan? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Aset biologis industri perkebunan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah 

tanaman kelapa sawit. Hingga saat ini, belum semua perusahaan tanaman kelapa sawit 

yang terdaftar di bursa efek melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan IAS 41 

Agrikultur. Terdapat beberapa perusahaan yang masih menggunakan pendekatan nilai 

historis dalam menilai aset biologisnya namun, tidak sedikit pula yang sudah mulai 

menerapkan pendekatan nilai wajar.  

Laporan Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Laporan 

Keuangan perusahaan tanaman kelapa sawit yang sudah dipublikasikan di bursa efek 

beberapa negara dari tahun 2006 hingga tahun 2012. Terbatasnya data Laporan 

Keuangan yang dapat diperoleh dalam studi empiris ini menyebabkan peneliti hanya 

dapat menggunakan tahun 2006 hingga tahun 2012 pada perusahaan yang sudah 

menerapkan IAS 41 dan yang belum menerapkan IAS 41. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan kontribusi dalam penelitian 

mengenai IAS 41 Agrikultur terutama bagi perusahaan tanaman kelapa sawit. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan menguji perbedaan volatilitas aset antara kelompok perusahaan 

agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak menerapkan IAS 

41 Agrikultur. 

2. Mengetahui dan menguji pengaruh IAS 41 terhadap volatilitas laba dalam 

Laporan Laba/Rugi Perusahaan. 

3. Mengetahui dan menguji pengaruh IAS 41 terhadap perubahan ekuitas dalam 

Laporan Perubahan Ekuitas Perusahaan. 
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1.5 Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang 

tertarik dengan pengaruh IAS 41 Agrikultur terhadap beberapa hal yang telah diuraikan 

dalam tujuan penelitian di atas. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta 

bahan pertimbangan untuk mengetahui pengaruh IAS 41 Agrikultur terhadap 

volatilitas aset, volatilitas laba, dan perubahan ekuitas dengan membandingkan 

Laporan Keuangan perusahaan yang telah menerapkan dan yang belum 

menerapkan IAS 41 Agrikultur. 

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai IAS 41 Agrikultur dan 

pengaruhnya terhadap volatilitas aset, volatilitas laba, dan perubahan ekuitas. 

3. Bagi Regulator 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

regulator untuk mengadopsi IAS 41 Agrikultur sebagai pedoman dalam 

melaporkan laporan keuangan perusahaan yaitu, pada komponen aset biologis. 

Hal ini ditujukan terutama bagi negara yang sudah konvergensi IFRS. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini memiliki susunan sistematis yang terdiri dari 5 (lima bab). 

Sistematika penulisan skripsi ini dapat memudahkan dalam memahami hubungan antar 

satu bab dengan bab yang lainnya sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun 

sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang ditulisnya penelitian ini, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

skripsi. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini memaparkan landasan teori yang mendasari penelitian ini, beberapa 

penelitian terdahulu yang telah ada dan berkembang, serta kerangka 

pemikiran teoritis yang terkait dengan pengaruh IAS 41 Agrikultur terhadap 

volatilitas aset, volatilitas laba, dan perubahan ekuitas. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, diuraikan mengenai desain penelitian, jenis dan sumber data 

yang diteliti, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan mengenai pengaruh IAS 41 

Agrikultur terhadap volatilitas aset, volatilitas laba, dan perubahan ekuitas. 

Dalam bab ini juga diuraikan perbandingan hasil penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran penelitian. 

Kesimpulan bukan merupakan ringkasan dari hasil penelitian, melainkan 

merupakan ulasan secara singkat mengenai apa yang telah diperoleh atau 

ditemukan dari pembahasan. Hasil dari kesimpulan diharapkan ke depannya 

dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terkait dengan IAS 41 Agrikultur 

maupun yang tertarik dengan penelitian ini, tentunya dengan 

memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang akan dihadapi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Aset 

2.1.1.1 Definisi  

Aset menurut Kieso (2013) merupakan harta dari sebuah entitas bisnis 

yang memiliki saldo normal di sisi kiri (debit) dalam neraca Laporan Keuangan. 

Aset akan bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. 

Menurut IASB, aset merupakan sebuah sumber yang dikuasai oleh suatu 

entitas sebagai akibat dari kegiatan di masa lampau yang memiliki manfaat 

ekonomis di masa depan, yang diharapkan akan mengalir ke entitas tersebut. 

Sejalan dengan pengertian aset menurut IASB di atas, Godfrey (2010) 

membagi karakteristik aset menjadi 3 (tiga), yaitu: 

1) Harus memiliki manfaat ekonomi di masa depan. 

2) Dikuasai oleh suatu entitas bisnis. 

3) Merupakan akibat dari kejadian atau peristiwa di masa lampau. 

2.1.1.2 Klasifikasi Aset 

Menurut standar akuntansi internasional yaitu, IFRS (International 

Financial Reporting Standards), aset secara umum diklasifikasikan ke dalam 2 

(dua) jenis yaitu, aset lancar dan aset kurang lancar. Aset lancar terdiri dari kas, 

piutang, persediaan, asuransi dibayar di muka dan lainnya, dimana 

pengungkapannya dalam Laporan Keuangan diletakkan setelah pencatatan aset 

kurang lancar. Aset lancar biasanya berumur kurang dari atau sama dengan 1 (satu) 

tahun ( ≤ 1 tahun). 

Aset kurang lancar dicatat secara berurutan mulai dari yang paling tidak 

lancar hingga yang memiliki tingkat kurang lancar lebih rendah. Aset dengan 

klasifikasi ini memiliki umur ekonomis yang tergolong panjang yaitu lebih dari 1 

(satu) tahun ( > 1 tahun). Aset yang paling tidak lancar ialah aset tidak berwujud 

yang terdiri dari hak paten, nama baik (goodwill), hak cipta, dan lain-lain. Dalam hal 

ini, IFRS menyatakan bahwa semua aset tidak berwujud akan diamortisasi kecuali 

nama baik. Selanjutnya, terdapat aset tetap berupa bangunan, tanah, dan peralatan 

Pengaruh IAS 41..., Etania Simamora, Ak.-IBS, 2014



8 
 

(property, plant and equipment) yang juga akan diakui setiap tahun biaya 

penyusutannya (depresiasi) sesuai dengan umur ekonomis masing-masing aset. 

Klasifikasi aset yang ketiga adalah investasi jangka panjang berupa ekuitas surat 

berharga yang dibeli dan dimiliki oleh perusahaan. 

2.1.1.3 Aset Biologis 

Menurut Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013), IAS 

41 Agrikultur hanya diaplikasikan pada aset biologis, dimana di dalamnya terdapat 

aspek-aspek agrikultur yang memiliki karakteristik yang unik yaitu, terdapat proses 

transformasi biologis (bertumbuh, pembentukan/procreation, produksi dan 

degenerasi).  

Sejalan dengan standar tersebut, maka aset biologis dapat didefinisikan 

sebagai berikut. 

“Aset biologis merupakan aset yang unik, karena mengalami 
transformasi pertumbuhan bahkan setelah aset biologis menghasilkan 
output.” 

IAS 41 menurut Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 

2013) tidak diaplikasikan untuk kegiatan eksploitasi murni, melainkan hanya pada 

kegiatan produksi agrikultur, seperti panen. IAS 41 mengelompokkan kriteria dari 

aktifitas agrikultur. Pertama, tumbuhan atau binatang yang merupakan objek dari 

aktifitas harus hidup dan memiliki kemampuan untuk bertransformasi. Kedua, 

perubahan tersebut harus dikelola, dimana menunjukkan sebuah jarak dari aktifitas 

(misalnya, menyuburkan tanah/humus dan menyiangi). Ketiga, harus memiliki dasar 

pengukuran atas perubahan, seperti berat binatang, keadaan pohon, dan lain lain. 

Apabila ketiga kriteria di atas terpenuhi, maka aktifitas tersebut dapat berdampak 

pada syarat pelaporan keuangan yang dikenakan pada IAS 41.  

Dalam Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013), 

terdapat perbedaan yang sangat penting antara aset biologis dan hasil agrikultur, 

yaitu : 
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Tabel 2.1 
Perbedaan antara Aset Biologis dan Hasil Agrikultur 

 
Aset Biologis  

(IAS 41 Agrikultur) 
Hasil Agrikultur 

(IAS 41 Agrikultur) 
Domba Wol 
Pohon di hutan tanaman Pohon yang ditebang 

Tanaman 
Kapas 
Panen tebu 

Tanaman anggur Anggur 
Pohon buah Buah dipetik 
Sapi perah Susu  

Sumber : Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) 

2.1.1.3.1 Perkembangan IAS 41 Agrikultur 

IAS 41 menimbulkan adanya perdebatan dari berbagai pihak 

yang berkaitan dengan dampak pengakuan, pengukuran dan pengungkapan 

aset biologis akibat adanya perubahan nilai di pasar. Perkembangan IAS 41 

terdiri dari 3 (tiga) proses (Graca Maria, 2007), yaitu : 

Tahun 1996 : Draft Statement of Principles (DSOP)  

Pada tahun ini terdapat opini yang berbeda-beda, beberapa 

diantaranya membela bahwa keanekaragaman (perbedaan) pada aktivitas 

agrikultur tidak dapat hanya menggunakan satu standar (single standard). 

Lainnya berpendapat bahwa standar yang digunakan sederhana namun, dapat 

berlaku atau dipakai secara luas di segala aplikasi. Ada yang lain lagi berpikir 

bahwa antara siklus produksi yang panjang dan pendek harus memiliki 

prinsip yang berbeda. 

Tahun 1999 : Exposure Draft E65  

Mengungkapkan 3 (tiga) hal, yakni : 

 Semua aset biologis harus diukur dengan nilai wajar atau fair 

value. 

 Semua hasil panen agrikultur diukur dengan nilai wajar. 

 Pengakuan perubahan aset biologis pada saat menggunakan nilai 

wajar harus dimasukkan ke dalam laporan laba/rugi. 
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Sejalan dengan definisi dari nilai wajar, dalam tahap ini 

dipertanyakan jika sebuah pasar aktif untuk aset biologis  dimana pada saat 

tanggal tertentu di suatu tempat dimana aset tersebut dijual atau digunakan, 

harga pasar akan  memiliki pengukuran yang handal hanya pada saat aset 

tersebut dijual atau digunakan pada tempat tersebut saja (lokalisasi). 

Ada beberapa perusahaan pula yang mendukung bahwa aset 

biologis harus dinilai berdasarkan harga perolehannya sampai panen terjadi 

dan pada saat panen maka hasil agrikultur tersebut dinilai dengan nilai wajar.  

Tahun 2000 :International Accounting Standard 41 

“Agriculture”, disetujui pada bulan Desember, 

2000 dan berlaku mulai Januari 1, 2003 

IAS 41 memberlakukan bahwa kapanpun sebuah aset biologis 

harus diukur dengan nilai wajar yang handal, dimana entitas harus mengukur 

aset biologis pada saat pengukuran awal dan pada setiap tanggal neraca nilai 

wajar dikurangi estimasi biaya pada saat penjualan. 

2.1.1.3.2 Pengakuan dan Pengukuran IAS 41 Agrikultur 

Menurut Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 

2013), IAS 41 berlaku untuk kegiatan agrikultur dimana hewan dan tumbuhan 

diakui sebagai aset ketika mereka memiliki kemungkinan untuk memberi 

keuntungan ekonomi di masa yang akan datang dengan aset tersebut yang 

akan mengalir ke entitas pelaporan, ketika biaya atau nilai entitas dapat 

diukur secara handal. Satu hal lagi mengenai kriteria pengakuan aset biologis 

dalam paragraf 10 IAS 41 adalah nilai wajar atau biaya aset dapat diukur 

secara andal. 

Dalam paragraf 4.54, Conceptual Framework mendefinisikan 

pengukuran yaitu sebuah proses penentuan jumlah moneter di mana unsur-

unsur dari laporan keuangan (statement of financial position) harus diakui dan 

dicatat dalam neraca dan laporan laba rugi komprehensif (statement of profit 

or loss and other comprehensive income). 
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Berdasarkan IAS 41 Agrikultur, pengukuran aset biologis 

maupun hasil agrikultur dinyatakan dalam 2 (dua) paragraf, yaitu sebagai 

berikut : 

Paragraf 12, menyatakan bahwa : 

“Aset biologis harus diukur pada pengakuan awal dan pada tiap 

akhir periode pelaporan berdasarkan nilai wajarnya dikurangi 

biaya penjualan, kecuali untuk kasus yang dijelaskan dalam 

paragraf 30 dimana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal.” 

Paragraf 13, menyatakan bahwa : 

“Hasil agrikultur yang dipanen dari aset biologis entitas harus 

diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan pada titik 

panen. Pengukuran tersebut adalah biaya pada tanggal ketika 

menerapkan IAS 2 Persediaan atau standar lain yang berlaku.” 

Penggunaan nilai wajar pada IAS 41 Agrikultur untuk aset 

biologis dan hasil agrikultur didefinisikan dalam paragraf 8, yaitu : 

“The amount for which an asset could be exchanged, or a 
liability settled, between knowledgeable, willing parties in an 
arm’s length transaction.” 

Sedangkan, definisi biaya penjualan dalam paragraf 5 IAS 41 

Agrikultur adalah sebagai berikut : 

”The incremental costs directly attributable to the disposal of an 
asset, excluding finance costs and income taxes.” 

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengukuran aset 

biologis dan hasil agrikultur menurut IAS 41 Agrikultur di atas, dapat 

disimpulkan bahwa aset biologis maupun hasil agrikultur diukur berdasarkan 

perhitungan nilai wajar dikurangi biaya penjualan dimana, aset biologis akan 

dinilai berdasarkan perhitungan tersebut di setiap awal dan akhir periode, 

sedangkan hasil agrikultur akan diukur dengan perhitungan tersebut pada saat  

panen. 
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Dalam IAS 41, cara penentuan nilai wajar yang utama ialah 

dengan harga pasar, dimana hanya pada saat memiliki pasar aktif. Nilai wajar 

tersebut bukan merupakan nilai hipotesis melainkan, nilai yang benar-benar 

ada atau “exist” dimana aset tersebut berada.  

Hirarki nilai wajar menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah 

sebagai berikut :  

Gambar 2.1 

Hirarki Nilai Wajar 

 

Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) 

menjelaskan mengenai ketiga level hirarki nilai wajar di atas. Ketiga level 

hirarki tersebut adalah : 

 

 

LEVEL I

Ada pasar aktif               Quoted Price 

LEVEL II

Tidak ada pasar aktif :

1. Harga transaksi pasar yang paling terbaru

2. Harga pasar untuk aset serupa

3. Benchmark sektor

Tidak ada harga yang ditentukan oleh pasar :

Nilai sekarang dari net cash flows yang diperkirakan dari aset yang 
didiskontokan pada tarif yang ditentukan pasar saat ini.

LEVEL III

Ketidakmampuan untuk mengukur nilai wajar yang handal

Biaya dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai

Sumber : IAI, 2010 
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1. Level I 

Level I didefinisikan dalam Apendix A adalah sebuah harga 

“quoted” (unadjusted) dalam pasar aktif untuk aset atau kewajiban 

yang identik, di mana entitas  bisnis  tersebut  dapat mengakses pada 

saat tanggal pengukuran. 

Sebuah pasar tidak dapat dikatakan sebagai pasar aktif apabila 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

 Harus memiliki penurunan yang signifikan dalam volume dan 

level aktifitas untuk aset atau kewajiban ketika dibandingkan 

dengan aktifitas normal pasar. 

 Terdapat  beberapa transaksi yang baru saja terjadi. 

 Harga yang ditentukan (price quotations)  bukan berdasarkan 

pada informasi saat ini. 

 Harga  yang ditentukan (price quotations) berubah-ubah 

secara substansial sepanjang waktu atau di antara “market- 

makers”. 

Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah pasar 

aktif merupakan pasar yang menyediakan harga yang mencerminkan 

keadaan sebenarnya, di mana harga tersebut harus  berdasarkan pada 

informasi saat ini dan tidak berubah-ubah sepanjang waktu. 

2. Level II  

Level II didefinisikan dalam Apendix A adalah sebagai 

berikut. 

“Inputs other than quoted prices included within level 1 that 
are observable for  the asset or liability, either  directly or 
indirectly.” 
 

Level II ini juga mencakup beberapa hal, yaitu: 

 Harga yang ditentukan (quoted prices) untuk aset atau 

kewajiban yang serupa dalam pasar aktif. 

 Harga yang ditentukan (quoted prices) untuk aset atau 

kewajiban yang identik atau serupa dalam pasar  yang tidak 

aktif. 
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 Input selain harga yang ditentukan (quoted prices) di mana 

dapat diobservasi untuk aset dan kewajiban, seperti tingkat 

suku bunga dan volatilitas, dan lain-lain. 

 Input yang berasal dari  atau dikuatkan oleh data pasar yang 

dapat diobservasi dengan korelasi atau mean lainnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa pada level 

II, harga yang ditentukan (quoted prices) dapat diperoleh dari pasar 

tidak aktif, di mana hal tersebut  dilakukan apabila pasar aktif tidak 

tersedia. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan quoted prices 

untuk aset atau kewajiban yang serupa dalam pasar aktif serta  

beberapa cara lain yang diungkapkan dalam gambar hirarki nilai wajar 

di atas. 

3. Level III 

Level III didefinisikan dalam Appendix A adalah sebagai 

beriku. 

“Unobservable inputs for the asset or liability.” 

Ketika quoted price pada level I dan II didasari oleh data 

pasar yang dapat  diobservasi, namun di level III berbeda. Level III 

didasari oleh data pasar yang tidak dapat diobservasi. Oleh sebab itu, 

harga yang digunakan adalah dengan menggunakan perhitungan 

sesuai dengan yang ada di gambar hirarki nilai wajar di atas, yaitu 

biaya dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai. 

Kriteria pengakuan dan pengukuran IAS 41 menurut 

Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) ialah sebagai 

berikut. 

1) Aset biologis diukur berdasarkan nilai wajarnya, dikurangi biaya 

estimasi penjualan, kecuali ketika nilai wajar tidak dapat diukur 

secara handal. Dengan  kata lain, biaya historis digunakan 

sebagai dasar pengukuran. 
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2) Produksi hasil panen agrikultur dari aset entitas biologis dimana 

harus diukur pada nilai wajar dikurangi biaya estimasi penjualan 

tepat pada waktu terjadi panen.  

3) Anggapan sebelumnya bahwa nilai wajar dapat diukur secara 

handal untuk sebuah aset biologis. Anggapan tersebut dapat 

dibantah, hanya pada saat pengakuan di awal, untuk sebuah aset 

biologis dimana harga atau nilai pasar tidak tersedia dan estimasi 

alternatif nilai wajar benar-benar tidak memiliki kehandalan. 

4) Jika sebuah pasar aktif ada atau “exist” untuk hasil aset biologis 

atau produksi agrikultur, harga yang berlaku di pasar adalah dasar 

yang tepat untuk menentukan nilai wajar dari aset. Jika pasar 

aktif tersebut tidak ada, walaupun, entitas pelaporan harus 

menggunakan harga atau nilai pasar, seperti harga yang paling 

sering pada transaksi pasar, ketika tersedia. 

5) Di suatu kondisi, harga atau nilai pasar tidak tersedia untuk 

sebuah aset, maka entitas harus menggunakan nilai saat ini atau 

“present value” dari expected net cash flow sebuah aset yang 

didiskontokan pada tingkat pretax pasar saat ini, dalam 

menentukan nilai wajar. 

6) Keuntungan atau kerugian yang dilaporkan pada pengakuan aset 

biologis di awal, dan juga yang timbul dari  perubahan nilai wajar 

dikurangi estimasi biaya pada saat penjualan harus dimasukkan 

ke dalam laba atau rugi bersih pada saat periode tersebut dimana 

keuntungan atau kerugian timbul. Hal tersebut dilaporkan pada 

periode saat  itu sebagai hasil dari kegiatan operasional., dan 

tidak dimasukkan secara langsung ke dalam ekuitas. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, perubahan dalam nilai wajar aset 

biologis akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian pada masing- masing 

periode pelaporan untuk aset biologis dan hasil agrikultur. Ilustrasi pencatatan 

keuntungan dan kerugian nilai wajar tersebut adalah sebagai berikut (Picker, 

2013). 
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Ilustrasi I 

Asumsi bahwa Perusahaan X, pada akhir periode pelaporan, 30 

Juni 2014, nilai wajar kebun anggur perusahaan adalah $2.500.000, 

Perusahaan A memperhitungkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Nilai wajar tanaman anggur dikurangi biaya penjualan pada 31 

Maret 2005 yaitu, $3.100.000 - $20.000 = $2.580.000. 

Maka, perubahan nilai wajar tanaman anggur yaitu $2.580.000 

dikurangi $2.500.000 adalah $80.000. Jurnal pencatatan perubahan nilai 

wajar tersebut adalah sebagai berikut : 

Aset biologis – tanaman anggur   Dr 80.000 

 Keuntungan atau kerugian  Cr  80.000 

Sedangkan, nilai wajar pada anggur $500.000 dikurangi $10.000 

(biaya penjualan) adalah $490.000. Jurnal pencatatan nilai wajar anggur ialah 

sebagai berikut. 

Hasil Agrikultur – anggur   Dr 490.000 

 Keuntungan atau kerugian  Cr 490.000 

 

Hasil agrikultur dalam Interpretation and Application of IFRS 

2013 (Picker, 2013) dibedakan dari aset biologis dan tidak bisa diukur pada 

nilai wajar selain pada saat panen, yang merupakan saat dimana aset biologis 

menjadi hasil agrikultur. Jika ada interval waktu antara penilaian terakhir dan 

panen, nilai pada tanggal panen harus ditentukan atau diperkirakan, setiap 

kenaikan dan penurunan sejak penilaian terakhir akan dimasukkan ke laba.  

Penjelasan mengenai pengukuran aset biologis dengan 

menggunakan nilai wajar ini pun akan secara lebih detail dijelaskan dalam 

Nilai wajar anggur yang dipanen pada 31 Maret 2005   $500.000 

Biaya penjualan anggur        10.000 

Biaya penjualan tanaman anggur       20.000 

Nilai wajar tanaman anggur pada 31 Maret 2005, sebelum panen   3.100.000 
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ilustrasi perusahaan sapi perah dengan aset biologis yaitu sapi dan sapi muda 

dan juga hasil agrikultur berupa susu. 

Ilustrasi II 

Asumsi bahwa Perusahaan A memiliki peternakan sapi perah dan 

memiliki laporan akhir periode tanggal 30 Juni. Pada 1 Juli 2013, perusahaan 

A memiliki 900 sapi dan 200 sapi muda (belum pernah beranak), dengan nilai  

wajar (dikurangi biaya penjualan) sebesar $800 per sapi dan $320 per sapi 

muda. 

Kegiatan yang terjadi sampai tanggal 30 Juni 2014 adalah sebagai  

berikut : 

1. 200 sapi baru dibeli dengan harga $810 per sapi. 

2. 50 sapi muda menjadi sapi dewasa. 

3. 5 sapi muda mati. 

4. 100 sapi dijual dengan harga $830 per ekor sapi. 

5. Gaji dan beberapa biaya lainnya yaitu sebesar $60.000. 

Pada 30 Juni 2014, nilai wajar (dikurangi biaya penjualan) 

ditentukan sebesar $850 per sapi dan $350 per sapi muda. Perubahan harga 

antara sebuah sapi muda dan sapi pada waktu jatuh tempo  selama tahun 

tersebut diestimasikan sebesar $500. Selama tahun tersebut, Perusahaan A 

memproduksi susu dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar 

$500.000. 

Berdasarkan asumsi di atas, maka workings perusahaan A adalah 
sebagai berikut. 

Gambar 2.2 
Workings Perusahaan A 

 
Rekonsiliasi perubahan 

dalam Lifestock 
Sapi 

Nilai 
Wajar 

Sapi 
Muda 

Nilai Wajar

Balance pada 1 Juli 2013 
Pembelian 
Penjualan 
Transfer ke sapi 
Kematian 

 
900 
200 

(100) 
50 
 

 
$720.000 
162.000 
(83.000) 
17.500 

 
200 

- 
- 

(50) 
(5) 

 
$64.000 

 
 

(17.500) 
(1750) 

Balance pada 30 Juni 2014 1050 892.000 145 50750 
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Peningkatan dalam nilai 
wajar 
 Diatribusikan pada 

perubahan fisik 
 Diatribusikan pada 

perubahan harga 

  
 
 

25.000 
 

51.000 

  
 
 

6.000 

Rekonsiliasi perubahan 
dalam nilai wajar – sapi 
(physical balance – FIFO) 

Perubahan dalam 
Nilai Wajar 

 Total 

Opening  balance 900 @ 
$800 
Penjualan 100 @ $830 
Balance 800 @ $800 
Tahun akhir 800 @ $850 
Pembelian 200 @ $810 
Tahun akhir 200 @ $850 
Total yang diatribusikan 
pada perubahan nilai wajar  
Sapi muda 50 @ $350 
Tahun akhir 50 @ $850 

 
 
 
100  
 
800 
 
200 
 
 
 
50 

 
 
 
@ $30 
 
@ $50 
 
@ $40 
 
 
 
@ $500 

  
 
 

$ 3.000 
 

$40.000 
 

$8.000 
 

$51.000 
 

$ 25.000 
(semua 

diatribusikan 
pada 

perubahan 
fisik) 

Rekonsiliasi perubahan 
dalam nilai wajar – Sapi 
muda (physical balance – 
FIFO) 

Perubahan dalam 
Nilai Wajar 

 Total 

Opening balance 200 @ 
$320 
Transfer 50 @ $350 
Balance 150 @ 320 
Tahun akhir 150 @ 350 
Total yang diatribusikan 
pada perubahan nilai wajar 
Mati 5 @ $350 
 
 
 
Total 

 
 
 
50 
 
150 
 
 
5 

 
 
 
@ $30 
 
@ $30 
 
 
@ $350 
(semua 
nilai 
kerugian) 

  
 
 

$1.500 
 

$4.500 
 

$6.000 
($1.750) 

 
 

 
$4.250 

Sumber : Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) 
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Berdasarkan ilustrasi II ini, pengukuran dalam aset biologis yaitu 

sapi dan sapi perah sebagai inventory dilakukan dengan menggunakan nilai 

wajar (dikurangi biaya penjualan) baik pada saat awal pencatatan/pengakuan 

maupun di akhir pencatatan yaitu akhir periode pelaporan. Begitupun pada 

saat penjualan maupun pembelian, pengukuran aset biologis selalu 

menggunakan nilai wajar (dikurangi biaya penjualan). Dalam pengukuran ini 

juga akan selalu dilihat perubahan nilai wajarnya yang akan diatribusikan 

pada dua (2) bentuk yaitu, perubahan fisik dan perubahan harga. Hal ini akan 

terlihat pada kolom perhitungan rekonsiliasi perubahan dalam nilai wajar 

dimana, memperhitungkan nilai wajar (dikurangi biaya penjualan) di saat 

awal periode pelaporan dengan akhir periode pelaporan. Pencatatan inventory 

pun mempertimbangkan kematian dari aset biologis tersebut yang akan 

dihitung berdasarkan nilai wajar pada saat akhir periode pelaporan. 

2.1.1.3.3 Penyajian dan Pengungkapan IAS 41 Agrikultur 

Dalam buku Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 

2013), IAS 41 Agrikultur mengharuskan bahwa nilai tercatat aset biologis 

dipresentasikan secara terpisah pada muka laporan posisi keuangan. Para 

penyusun didorong untuk menggambarkan sifat dan tahap produksi setiap 

kelompok aset biologis dalam format narasi dalam catatan atas laporan 

keuangan, opsional diukur. Aset biologis yang dapat dikonsumsi harus 

dibedakan dari aset pembawa, dengan pembagian lebih lanjut menjadi sub 

kelompok matang dan dewasa untuk masing-masing kategori. Tujuan dari 

pengungkapan ini adalah untuk memberikan pengguna laporan keuangan 

beberapa wawasan ke waktu arus kas di masa depan, karena sub kelompok 

dewasa mungkin akan direalisasikan melalui transaksi pasar dalam waktu 

dekat, dan pola arus kas yang dihasilkan dari aset pembawa berbeda dari yang 

berasal dari yang dapat dikonsumsi. 

Perubahan dalam nilai wajar menurut Interpretation and 

Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) harus dipresentasikan di muka 

laporan laba/rugi dan other comprehensive income (OCI), idealnya dipisah 

antara kelompok aset biologis. Draft standar agrikultur telah mendesak bahwa 
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klasifikasi sifat pendapatan dan beban dapat diadopsi untuk laporan laba/rugi 

dan OCI. Namun, ini adalah rekomendasi, bukan persyaratan yang ketat. 

Dalam membuat laporan keuangan yang bermanfaat bagi 

pengguna, IAS 41 Agrikultur menyatakan bahwa pengungkapan harus 

terbentuk dari sebagai berikut : 

1. Dasar pengukuran yang digunakan untuk memperoleh nilai wajar. 

2. Apakah menggunakan penilai independen. 

3. Jika relevan, tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung 

nilai bersih saat ini, bersama dengan sejumlah arus kas beberapa 

tahun di masa depan yang diasumsikan. 

4. Rincian tambahan tentang perubahan nilai wajar dari periode 

sebelumnya, jika diperlukan. 

5. Pembatasan pada judul dan setiap penjaminan aset biologis 

sebagai jaminan untuk kewajiban. 

6. Komitmen untuk pengembangan lebih lanjut atau akuisisi aset 

biologis. 

7. Spesifik tentang strategi manajemen risiko yang digunakan oleh 

entitas bisnis. 

8. Kegiatan yang berkelanjutan, bersama dengan tanggal perkiraan 

dari penghentian kegiatan. 

 

Berikut ini merupakan presentasi laporan laba rugi komprehensif 

dan other comprehensive income (OCI) serta laporan posisi keuangan 

berdasarkan ilustrasi II mengenai perusahaan peternakan sapi perah yang 

telah dijelaskan pada bagian sebelumnya ketika mengaplikasikan IAS  41 

Agrikultur (Picker, 2013). 
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Gambar 2.3 
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Extract) 

 
Perusahaan A 

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 
(Extract) 

For the year ended 30 June 2014 

Fair value of milk produced                           $500.000    
Net gains arising from changes in fair value less                                80.250 
cost to sell of dairy livestock (note y) 
Depreciation expense (given)                                                           (100.000) 
Other operating expenses                                                                   (60.000) 
Profit from operations                                                                        420.000 
Income tax expense                                                                                   xxx 
Profit after income tax                                                                              xxx 

Perusahaan A 
Statement of Financial Position (Extract) 

As at 30 June 2014 

                                                                                2014                     2015 
Assets 
Non-current assets                                                      
Dairy livestock – immature                                  $50.750               $ 64.000 
Dairy livestock – mature                                        892.500               720.000 
Subtotal – biological assets                                    943.250               784.000 

Note y 
Biological Assets 

Reconsiliation of carrying amounts of diary livestock 
Carrying amount at 1 July 2013                                                      $784.000 
Increases due to purchases                                                                162.000 
Increase in fair value less cost to sell 
 Attributable to price changes                                                     57.000 
 Attributable to physical changes                                                25.000       
Total increase in fair value less cost to sell                                      82.000 
Decreses due to deaths                                                                     (1.750) 
Net increase in fair value                                                                  80.250 
Decreases due to sales                                                                     (83.000) 
Carrying amount as at 30 June 2014                                                943.250 

Sumber : Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) 

Berdasarkan hasil ilustrasi II di atas, dapat disimpulkan bahwa 

nilai aset biologis maupun hasil agrikultur pada statement of financial 

position dan statement of profit or loss and other comprehensive income 

(OCI) dicatat berdasarkan nilai hasil perhitungan nilai wajar (dikurangi biaya 
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penjualan). Kenaikan nilai wajar aset biologis dan hasil agrikultur akan 

meningkatkan laba pada laporan laba rugi komprehensif dan begitupun 

sebaliknya.  Perubahan nilai wajar tersebut dapat terlihat pada note y yang 

kemudian akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai 

net gains arising from changes in fair value less costs to sell of dairy 

livestock. 

Selain itu, dalam laporan posisi keuangan, aset biologis yang 

diungkapkan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu aset biologis yang sudah dewasa 

dan belum dewasa, (mature and immature) diklasifikasikan ke dalam aset 

kurang lancar atau non-current assets. Perubahan dalam nilai wajar dapat 

terlihat dalam reconsiliation of movements in livestock. 

Pada perusahaan perkebunan yang memiliki aset agrikultur, 

rekonsiliasi dari carrying amounts adalah sebagai berikut. 

Ilustrasi III :Pengungkapan nilai wajar anggur (hasil agrikultur) 

Gambar 2.4 
Pengungkapan Nilai Wajar Anggur (Hasil Agrikultur) 

 
 Consolidated  
 2010 2009 
Agricultural assets 
Total agricultural assets 

$193.7 
$193.7 

$237.4 
$237.4 

 

 Consolidated  
 2010 2009 
Consolidated 
Carrying amount at start of year 
Acquisitions 
Fair value decrement 
Transfers from/(to) assets held to sale 
Foreign currency exchange 
Carrying amount at end of year 

 
$ 237.4 

2.6 
(46.9) 

17.3 
(16.7) 
193.7 

$291.6 
20.3 
(0.2) 

(93.6) 
19.3 

237.4 
Sumber : Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) 

Berdasarkan ilustrasi III di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengungkapan nilai wajar hasil agrikultur dipengaruhi oleh beberapa hal 

yaitu, kegiatan akuisisi, pengurangan nilai wajar, transfer dari/(ke) aset yang 

siap di jual, serta nilai tukar mata uang asing. Oleh sebab berhubungan 

dengan perubahan harga yaitu perubahan pada nilai wajar, maka perhitungan 

carrying value aset agrikultur akan dipengaruhi pula oleh nilai tukar mata 
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uang asing, yang tentunya apabila perusahaan melakukan kegiatan ekspor-

impor aset agrikultur. 

Selain pada komponen aset, pengungkapan nilai wajar aset 

biologis dan hasi agrikultur juga memiliki pengaruh terhadap komponen 

ekuitas dalam laporan keuangan.  

Menurut Kieso (2011), ekuitas adalah hak residual atas aktiva 

perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas sering dirujuk 

sebagai ekuitas pemegang saham, stockholder’s equity, atau modal 

perusahaan. Ekuitas sering diklasifikasikan pada laporan posisi keuangan ke 

dalam beberapa kategori sebagai berikut : 

1) Modal saham. 

2) Agio saham. 

3) Laba ditahan. 

4) Akumulasi Other Comprehensive Income (OCI). 

5) Saham treasury. 

6) Kepentingan non pengendali (kepentingan minoritas). 

Adapun presentasi dari Laporan Ekuitas Komprehensif adalah 

sebagai berikut. 

Gambar 2.5 
Laporan Ekuitas Komprehensif 

 
XX Company 

Equity 

December 31, 20XX 

Share capital-preference                                           XX 

Share capital-ordinary                                              XX 

Ordinary share dividend ditributable                     XX               XX 

 

Share premium-preference                                      XX 

Share premium-ordinary                                         XX               XX 

Retained earnings                                                                          XX 

Treasury shares                                                                            (XX) 

Accumulated other comprehensive income/loss                         XX 

Total equity                                                                                    XX 

Sumber : Kieso, 2011 
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Akumulasi Other Comprehensive Income (OCI) dapat berisi 

tentang beberapa hal yakni, sebagai berikut : 

 Selisih kurs mata uang asing. 

 Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi untuk investasi 

ekuitas non-trading. 

 Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada property, 

plant and equipment. 

 Sering dirujuk sebagai surplus revaluasi. 

Berdasarkan hal di atas, maka perubahan dalam nilai wajar pada 

aset biologis dan hasil agrikultur akan masuk ke dalam komponen Akumulasi 

Other Comprehensive Income (OCI) yakni sebagai surplus revaluasi. 

 

2.1.2 Laba 

2.1.2.1 Definisi  

Conceptual Framework mendefinisikan laba (profit) pada paragraf 4.24 

sebagai berikut. 

Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk 

langkah-langkah lainnya, seperti laba atas investasi atau harga per lembar 

saham. Elemen yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah 

pendapatan (income) dan beban. 

Conceptual Framework mendefinisikan laba rugi (income) dalam paragraf 

4.25(a) sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam 

bentuk arus masuk atau perangkat tambahan aset atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari 

peserta ekuitas. 

Maka, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laba 

adalah sebuah ukuran kinerja dari peningkatan manfaat ekonomi selama satu 

periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau perangkat tambahan aset atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. 
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2.1.2.2 Komponen Laba 

Dalam Conceptual Framework, laba rugi (income) meliputi baik 

pendapatan (revenue) dan keuntungan (gains). IAS 18 paragraf 7, revenue 

didefinisikan sebagai berikut : 

“The gross inflow of economic benefits during the period arising in the 

course of the ordinary activities of an entity when those inflows result in 

increases in equity, other than increases relating to contributions from 

equity participants.” 

Di lain pihak, gains merupakan pendapatan yang tidak selalu timbul dari 

aktivitas normal entitas; untuk keuntungan misalnya pada penjualan aset tidak lancar 

atau revaluasi surat berharga. 

Pendapatan yang diperoleh akibat kegiatan penjualan (sales)  menurut 

IAS 41 Agrikultur dinilai berdasarkan nilai wajar (dikurangi biaya penjualan). Oleh 

sebab itu, harga pasar atau nilai wajar dari aset biologis sangat diperlukan dalam 

memperoleh hasil penjualan yang akan disajikan dalam laporan laba rugi 

komprehensif. 

2.1.2.3 Pengakuan dan Pengukuran Revenue menurut IAS 18 

Dalam IAS 18, pengakuan dan pengukuran revenue yang terdapat dalam 

paragraf 14, 29, dan 30 adalah sebagai berikut : 

 Pada saat penjualan 

Revenue dari hasil penjualan barang harus diakui ketika memenuhi 

beberapa kondisi berikut : 

a) Entitas telah mengalihkan risiko kepada pembeli secara signifikan 

dan manfaat kepemilikan barang tersebut. 

b) Entitas tidak lagi mengelola barang yang dijual atau melakukan 

pengendalian efektif atas barang yang dijual tersebut. 

c) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. 

d) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi terkait dengan 

transaksi akan mengalir ke entitas; dan 

e) Biaya yang terjadi atau akan terjadi yang berhubungan dengan 

transaksi akan dapat diukur secara andal. 
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 Mendapat bunga, royalti dan dividen 

Revenue yang timbul dari penggunaan aset entitas yang lain dalam 

mendapat bunga, royalti dan dividen harus diakui dalam dasar-dasar di 

paragraf 30 ketika : 

a) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi terkait dengan 

transaksi akan mengalir ke entitas; dan 

b) Jumlah revenue dapat diukur secara andal. 

 Revenue harus diakui berdasarkan beberapa dasar : 

a)  Bunga harus diakui dengan menggunakan metode bunga efektif 

seperti yang diatur dalam AASB 139; 

b) Royalti harus diakui dengan dasar akrual berdasarkan substansi 

dari perjanjian; 

c) Dividen harus diakui ketika hak pemegang saham menerima 

pembayaran dibuat. 

2.1.2.4 Penyajian dan Pengungkapan Komponen Laba menurut IFRS 

Dalam IAS 41 Agrikultur, laporan laba rugi komprehensif juga akan 

dipengaruhi perubahan nilai wajar yang akan berfungsi sebagai penambah 

pendapatan dalam laporan tersebut. Hal ini merujuk pada laporan laba rugi 

komprehensif ilustrasi II yang telah dijelaskan pada bagian pengungkapan presentasi 

dan pengungkapan IAS 41 Agrikultur.  

Namun, laporan laba rugi komprehensif dan other comprehensive income 

(OCI) secara keseluruhan menurut IAS 1 adalah sebagai berikut. 

Gambar 2.6 
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income Based on IAS 1 

 
XYZ COMPANY 

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 
for december 31, 20XX 

Revenue 
Cost of sales 
Gross profit 
Other income 
Operating expenses 
Other expenses 
Profit before tax 
Income tax expense 
Profit of the year from continuing operations 

xx 
(xx) 
xx 
xx 

(xx) 
(xx) 
xx 

(xx) 
xx 
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Loss for the year from discounted operations 
PROFIT FOR THE YEAR 
 
Other comprehensive income: 
Items that will not be reclassified to profit or loss: 
Gains on property revaluations 
Remeasurements of defined benefit pension plans 
Share of gain (loss) on property revaluation of associates 
Income tax relating to items that will not be reclassified 
 
 
Items that may be reclassified subsequently to profit or loss: 
Exchange differences on translating foreign operations 
Available for sale financial assets 
Cash flow hedges 
Income tax relating to items that will not be reclassified 
 
Other comprehensive income for the year, net of tax 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 
 

(xx) 
xx 
 
 
 

xx 
xx 

(xx) 
(xx) 
xx 
 
 

xx 
xx 

(xx) 
xx 
xx 
xx 
xx 

Sumber : Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) 

 

2.1.2.5 Laporan Arus Kas  

Aktivitas arus kas dalam laporan arus kas diklasifikasikan ke dalam 

aktivitas operasi (operating), investasi (investing), dan pendanaan (financing). 

Dalam paragraf 6 IAS 7, definisi dari aktivitas-aktivitas tersebut ialah : 

“Operating activities are the principal revenue-producing activities of the 
entity and other activities that are not investing or financing activities.” 
 
“Investing activities are the acquisition and disposal of the long-term 
assets and other investments not included in cash equivalents” 
 
“Financing activities are activities that result in changes in the size and 
composition of the contributed equity and borrowings of the entity” 

Berdasarkan ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

operasi merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan-produksi suatu 

entitas dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan 

pendanaan. Sedangkan aktivitas investasi merupakan sebuah aktivitas akuisisi dan 

penjualan aset jangka panjang dan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam kas 

ekuivalen. Kemudian, yang terakhir ialah aktivitas pendanaan, di mana aktivitas ini 
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merupakan hasil dari perubahan ukuran serta komposisi dalam kontribusi modal dan 

pinjaman suatu entitas.  

Tujuan dari laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi 

mengenai perubahan di masa lalu dalam kas dan ekuivalen kas dari suatu entitas  

selama suatu periode. Informasi tersebut berguna bagi investor, kreditor dan 

pengguna laporan keuangan lainnya dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut 

(Picker, 2013) : 

 Mengevaluasi kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan kas dan 

ekuivalen kas, dan waktu serta kepastian selama proses menghasilkan kas 

tersebut. 

 Mengevaluasi struktur finansial entitas tersebut (termasuk likuiditas dan 

solvensitas) dan kemampuannya dalam menyelesaikan obligasi dan 

membayar dividen. 

 Memahami alasan dari perbedaan antara profit or loss pada suatu periode 

dan net cash flow dari aktivitas operasi. 

 Membedakan kinerja operasi dari beberapa entitas yang berbeda, karena 

net operating cash flows yang dilaporkan dalam laporan arus kas tidak 

terpengaruh oleh pilihan akuntansi dan penilaian yang berdasarkan 

akuntansi akrual, di mana digunakan dalam menentukan profit or loss 

sebuah entitas. 

 Menyediakan perkembangan dari model untuk menilai dan 

membandingkan  present value arus kas di masa depan dari beberapa 

entitas yang berbeda. 

 

2.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas 

Dalam IAS 1 Presentation  of Financial Statement dinyatakan bahwa satu set 

lengkap laporan keuangan yang didefinisikan dalam paragraf 10 terdiri dari : 

a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan; 

b) Laporan laba rugi komprehensif dan other comprehensive income pada periode 

berjalan; 

c) Laporan perubahan ekuitas pada periode berjalan; 
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d) Laporan arus kas pada periode berjalan; 

e) Catatan, terdiri dari ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi 

penjelasan lainnya; 

f) Laporan posisi keuangan pada saat awal periode ketika entitas mengaplikasikan 

kebijakan akuntansi secara retrospektif atau sebuah restrospective restatement 

dalam laporan keuangan, atau reklasifikasi beberapa item dalam laporan 

keuangan. 

Berdasarkan hal di atas maka, laporan perubahan ekuitas penting untuk 

diungkapkan pada saat perusahaan menyajikan satu set keseluruhan laporan keuangan. 

2.1.3.1 Definisi 

Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) menyatakan 

bahwa laporan perubahan ekuitas menyediakan rekonsiliasi pembukaan dan 

penutupan jumlah masing-masing komponen ekuitas untuk periode tersebut. Tujuan 

dari adanya laporan perubahan ekuitas adalah untuk melaporkan transaksi dengan 

pemilik, seperti isu saham baru dan pembayaran dividen, dan efek dari penyesuaian 

retrospektif ke awal periode komponen ekuitas. 

2.1.3.2 Komponen Laporan Perubahan Ekuitas 

Kieso (2011) menyatakan bahwa laporan perubahan ekuitas terdiri dari 

beberapa hal, yaitu : 

1) Total pendapatan komprehensif (comprehensive income) periode berjalan, 

menunjukkan total jumlah yang dianggap berasal dari pemilik entitas 

induk dan dari kepentingan non-pengendali secara terpisah. 

2) Untuk setiap komponen ekuitas, efek dari penerapan secara retrospektif 

atau penyajian kembali retrospektif. 

3) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada 

awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan perubahan yang 

dihasilkan dari : 

a) Keuntungan atau kerugian. 

b) Setiap item Other Comprehensive Income. 

c) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, 

yang menunjukkan secara terpisah kontribusi oleh dan distribusi 

kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada anak perusahaan 

yang tidak. 
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Dalam penelitian ini, penerapan IAS 41 Agrikultur dapat menyebabkan 

salah saji nilai wajar aset biologis, bilamana terdapat perbedaan antara jumlah nilai 

wajar aset biologis yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan (yang 

kemungkinan dinilai oleh lembaga jasa appraisal) dengan nilai wajar aset biologis 

yang tersedia di pasar. Akibat perbedaan tersebut, maka dilakukan penyajian 

kembali retrospektif agar nilai wajar aset biologis tersebut mencerminkan nilai aset 

biologis yang tersedia di pasar. 

2.1.3.3 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Perubahan Ekuitas 

Menurut Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013), 

laporan perubahan ekuitas yang sesuai dengan IAS 1 yaitu Consolidated Statement 

of Changes in Equity dan Pro forma note disclosures relating to the Statement of 

Changes in Equity  ialah sebagai berikut : 

Gambar 2.7 
Consolidated Statement of Changes in Equity (Extract) 
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Foreign currency 
translation of 
associates 

- 
 
 

- - - (xx) 
 

- - (xx) 

 Sumber : Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) 

Gambar 2.8 
Pro forma note disclosures relating to the Statement of Changes in Equity 
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Retained earnings 
Total income and expense for the 
period 
Balance of retained earnings at 
start of year 
Total available for appropriation 
Dividends paid or declared 
Balance of retained earnings at 
end of year 

       

Total equity at end of year        

Sumber : Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) 

Berdasarkan proforma laporan perubahan ekuitas di atas, maka perubahan 

nilai wajar aset biologis maupun hasil agrikultur akan berpengaruh pada komponen 

surplus revaluasi aset dimana, apabila terjadi peningkatan revaluasi maka akan 

meningkatkan perubahan ekuitas peusahaan. 

 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

oleh para peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan IAS 41 Agrikultur : 

2.1.4.1 Pengaruh Penggunaan IAS 41 Agrikultur terhadap Volatilitas Aset 

Argiles et al. (2009) menguji hipotesis kontradiktif dari kenaikan dan 

penurunan dalam volatilitas revenues, profits, dan assets sebagai dampak dari 

penerapan nilai wajar yang dilihat melalui perbandingan mean dan median untuk 

standar deviasi dari masing-masing variabel tersebut. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa penerapan nilai wajar untuk aset biologis tidak memberikan 

perbedaan yang signifikan dalam penilaian aset dan revenues dibandingkan dengan 

biaya historis, dan tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan dalam 

profits dan juga peningkatan volatilitasnya, serta tidak menemukan perbedaan yang 

signifikan mengenai profitabilitas yang lebih rendah dan manipulasi akuntansi. 

Charles Elad (2004) dalam Maruli dan Mita (2010) menyatakan bahwa 

IAS 41 merupakan suatu kontroversi karena memiliki perbedaan yang radikal 

terhadap akuntansi nilai historis sehingga menimbulkan beberapa masalah baik 

dalam teori maupun praktek. Salah satu perbedaan tersebut ialah pada nilai aset. 

Penelitian ini juga menyatakan bahwa penilaian subjektif dalam memperkirakan 

nilai wajar, akan menghasilkan perlakuan yang berbeda dimana hal tersebut dapat 
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menghambat komparabilitas dan  harmonisasi. Hal ini menggambarkan bahwa 

penerapan nilai wajar tersebut menimbulkan masalah-masalah implementasi di 

berbagai negara yang berbeda-beda. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, ditemukan 

bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

nyata pada nilai total dan volatilitas aset di antara perusahaan-perusahaan agrikultur 

yang menggunakan pendekatan nilai wajar dan nilai historis. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan mengambil hipotesis yang berkebalikan dengan hasil penelitian 

terdahulu, yaitu terdapat perbedaan pada volatilitas aset di antara perusahaan yang 

menerapkan fair value dan tidak karena penulis berasumsi bahwa harga pasar 

sebuah aset biologis dapat berubah-ubah sewaktu waktu bergantung pada 

peningkatan permintaan dan penawaran aset biologis tersebut. Maka, hipotesis 

pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

H1 : Terdapat perbedaan pada volatilitas aset antara kelompok perusahaan 

agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak menerapkan 

IAS 41 Agrikultur. 

 

2.1.4.2 Pengaruh Penggunaan IAS 41 Agrikultur terhadap Volatilitas Laba 

Dalam penelitian Herbohn & Herbohn (2006) ditemukan adanya 

peningkatan volatilitas dalam net profit akibat pengakuan unrealised gains and 

losses dari aset timber akibat dari perubahan dalam fair value dan hasil panen 

agrikultur yang akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi, di mana 

memperlihatkan adanya volatilitas yang lebih besar dalam laba (income) yang 

dilaporkan. Penekanan dalam penelitian tersebut ialah adanya peningkatan 

volatilitas income berdasarkan pelaporan nilai wajar yang dapat menyesatkan 

pengguna laporan keuangan.  

Plantin et al. (2008) menyatakan bahwa walaupun, pada kenyataannya 

terdapat distorsi atau ketidaksempurnaan insentif dan illiquid markets, maka 

munculnya volatilitas tambahan sebagai konsekuensi menggunakan nilai wajar akan 

cenderung membahayakan dimana hal tersebut dapat mendistorsi keputusan yang 

sebenarnya. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, ditemukan bahwa penerapan fair 

value dalam menilai aset biologis dan hasil agrikultur akan menyebabkan volatilitas 

laba yang lebih besar akibat dari perubahan dalam fair value tersebut. Oleh sebab 

itu, sejalan dengan hasil penelitian di atas, penelitian ini akan mengambil hipotesis 

yaitu penerapan fair value akan menyebabkan volatilitas laba yang terlihat dalam 

laporan laba rugi menjadi lebih besar. Maka, hipotesis kedua dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

H2 :Kelompok perusahaan yang menerapkan IAS 41 Agrikultur mempunyai  

volatilitas laba yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok perusahaan 

yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. 

2.1.4.3 Pengaruh Penggunaan IAS 41 Agrikultur terhadap Perubahan Ekuitas 

Berdasarkan paragraf 12 IAS 41, aset biologis harus diukur pada 

pengakuan awal dan pada tiap akhir periode, pelaporan dinilai berdasarkan nilai 

wajarnya dikurangi biaya penjualan. Nilai wajar yang terdapat di pasar dapat saja 

berubah dan hal tersebut dapat mempengaruhi Laporan Keuangan. Perubahan dalam 

nilai wajar menurut Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) 

harus dipresentasikan dalam laporan perubahan ekuitas sebagai salah satu 

komponen dalam satu set lengkap laporan keuangan. Di dalam laporan perubahan 

ekuitas tersebut, perubahan nilai wajar ini termasuk dalam bagian asset revaluation 

surplus (surplus revaluasi aset). Oleh sebab itu, penerapan IAS 41 Agrikultur dapat 

berpengaruh dalam laporan perubahan ekuitas pada penyajian laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

H3 :Terdapat perbedaan pengaruh pada total ekuitas di laporan perubahan ekuitas 

antara kelompok perusahaan agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur 

dan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan dalam tinjauan pustaka di atas, diperoleh informasi 

bahwa pengukuran aset biologis yang digunakan dalam IAS 41 Agrikultur adalah 

pengukuran nilai wajar (fair  value). Pengukuran nilai wajar dapat berpengaruh terhadap 

pelaporan aset biologis dalam laporan keuangan dan  juga perubahan dalam nilai wajar 

yang terdapat di pasar aktif dapat mempengaruhi laporan laba rugi komprehensif yaitu, 

dalam Other Comprehensive Income (OCI). Selain itu, perubahan dalam nilai wajar juga 

akan berpengaruh dalam perubahan ekuitas dalam laporan perubahan ekuitas, yaitu 

dalam komponen surplus revaluasi aset dan AOCI (Accumulated Other Comprehensive 

Income/loss) , dimana peningkatan nilai aset biologis akan menjadi penambah dalam 

laporan perubahan ekuitas tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka model penelitian ini ialah sebagai berikut : 

 

MODEL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis  

2.3.1 Pengaruh Penggunaan IAS 41 Agrikultur terhadap Volatilitas Aset 

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka hubungan antara IAS 41 

Agrikultur dengan volatilitas aset adalah sebagai berikut. 

Hipotesis 1 

H01 :Tidak terdapat perbedaan pada volatilitas aset antara kelompok 

perusahaan agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang 

tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. 

IAS 41 AGRIKULTUR 

Volatilitas Aset 

Volatilitas Laba

Perubahan Ekuitas 

H1 

H2 

H3 

+
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Ha1 : Terdapat perbedaan pada volatilitas aset antara kelompok perusahaan 

agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak 

menerapkan IAS 41 Agrikultur. 

 

2.3.2 Pengaruh Penggunaan IAS 41 Agrikultur terhadap Volatilitas Laba 

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka, hubungan antara IAS 41 

Agrikultur dengan volatilitas laba adalah sebagai berikut. 

Hipotesis 2 

H02 :Tidak terdapat perbedaan pada volatilitas laba antara kelompok 

perusahaan agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang 

tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. 

 Ha2 :Kelompok perusahaan yang menerapkan IAS 41 Agrikultur 

mempunyai  volatilitas laba yang lebih besar dibandingkan dengan 

kelompok perusahaan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. 

2.3.3 Pengaruh Penggunaan IAS 41 Agrikultur terhadap Perubahan Ekuitas 

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka hubungan antara IAS 41 

Agrikultur dengan ekuitas adalah sebagai berikut. 

Hipotesis 3 

H03 :Tidak terdapat perbedaan pada total perubahan ekuitas di laporan 

perubahan ekuitas antara kelompok perusahaan agrikultur yang 

menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak menerapkan IAS 41 

Agrikultur. 

Ha3 :Terdapat perbedaan pengaruh pada total perubahan ekuitas di laporan 

perubahan ekuitas antara kelompok perusahaan agrikultur yang 

menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak menerapkan IAS 41 

Agrikultur. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) tahun, mulai dari tahun 2010 hingga 

tahun 2012 dengan tujuan untuk melihat pengaruh antara beberapa variabel. Sasaran dari 

penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan IAS 41 Agrikultur untuk 

meningkatkan volatilitas aset, volatilitas laba, dan perubahan ekuitas khususnya untuk 

perusahaan agrikultur dengan spesifikasi tanaman kelapa sawit. Berdasarkan masalah 

penelitian tersebut, maka objek penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan atau 

kuartalan  perusahaan tanaman kelapa sawit di masing-masing negara objek yaitu, 

Indonesia, Malaysia, Singapore, dan England. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah 

purposive sampling. Hal ini dilakukan agar sampel yang diperoleh merupakan sampel 

yang representatif sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam penelitian (Sekaran & 

Bougie, 2010). Adapun kriteria-kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan-perusahaan tanaman kelapa sawit yang mempublikasikan laporan 

keuangan akhir tahunnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

2. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki aset biologis berupa tanaman kelapa 

sawit. Perusahaan-perusahaan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu 

kelompok perusahaan yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan kelompok 

perusahaan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. Perusahaan tanaman 

kelapa sawit yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dapat diketahui dari catatan 

atas laporan keuangannya. 

3. Laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut terdiri atas laporan laba rugi 

komprehensif dan other comprehensive income (OCI), laporan posisi keuangan,  

laporan perubahan ekuitas, serta catatan yang terdiri dari ringkasan kebijakan 

akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. 

4. Laporan laba rugi komprehensif yang menyajikan laporan mengenai 

pendapatan, laba bersih, dan other comprehensive income (OCI). Laporan 

posisi keuangan yang menyajikan nilai total aset yang mencakup nilai aset 
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biologis. Laporan perubahan ekuitas yang menyajikan total ekuitas yang 

mencakup nilai total asset revaluation surplus. Catatan yang mengungkapkan 

bahwa perusahaan telah menerapkan IAS 41 Agrikultur. 

Berdasarkan kriteria purposive sampling di atas, maka total emiten yang 

memenuhi kriteria tersebut adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) perusahaan tanaman 

kelapa sawit yang berasal dari dalam dan luar negeri. Penelitian ini terbagi menjadi 2 

(dua) jenis sampel yaitu, sampel IAS 41 Agrikultur dan non IAS 41 Agrikultur.  

3.3 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan juga termasuk data sekunder 

apabila dilihat dari segi sumbernya. Data sekunder merupakan informasi yang 

dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada sedangkan, data kuantitatif ialah data 

yang berwujud kumpulan angka-angka. Keseluruhan data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Database Thomson Reuters Eikon. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cross section dan 

time series atau sering disebut data panel. Data panel adalah sekelompok data individual 

yang diteliti selama rentang waktu tertentu, sehingga data panel memberikan informasi 

observasi setiap individu dalam sampel tersebut.  Data yang digunakan yakni, selama 7 

(tujuh) tahun mulai dari tahun 2006 hingga 2012. Hal ini dikarenakan menghitung 

volatilitas dilakukan mulai dari 5 tahun sebelum tahun penelitian. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan, yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan dengan 

mempelajari literatur dan hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel 

tersebut (M. Nazir, 1998 dalam Firdausi, 2010). Maka, sebagai panduan dalam 

melakukan penelitian dan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, perlu 
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diungkapkan definisi dari variabel-variabel yang digunakan sehingga dapat membantu 

dalam memahami metode-metode penelitian yang dijelaskan dalam bab ini. 

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan terdiri dari variabel 

independen, dependen dan  kontrol. Variabel dependen terdiri dari volatilitas aset, 

volatilitas laba, dan perubahan ekuitas. Variabel independen penelitian ini adalah IAS 41 

Agrikultur. Sedangkan, variabel kontrol dalam penelitian ini terdiri dari standar deviasi 

CFO, perubahan earnings, perubahan OCI, size, leverage, dan dummy negara untuk 

mengendalikan variabel-variabel dependen di atas. Berikut ini adalah penjelasan masing-

masing variabel dalam penelitian ini. 

 

3.5.1 Variabel Independen 

Variabel independen (Sekaran & Bougie, 2010) ialah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah IAS 41 Agrikultur. IAS 41 Agrikultur (DIAS) 

menentukan apakah perusahaan agrikultur tersebut telah menerapkan IAS 41 Agrikultur 

atau tidak. Hal ini dilakukan dengan melihat notes aset biologis dalam laporan keuangan 

perusahaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, yang nilainya 

adalah 1 (satu) jika perusahaan menerapkan IAS 41 Agrikultur untuk aset biologisnya 

dan 0 (nol) untuk kebalikannya. 

 

3.5.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen (Sekaran & Bougie, 2010)  ialah variabel utama yang 

menarik peneliti. Tujuan peneliti ialah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel 

dependen, atau untuk menjelaskan variabilitasnya, atau memperediksi hal tersebut. 

Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu : volatilitas 

aset, volatilitas laba, dan perubahan ekuitas. Dalam penelitian ini, nilai dari laporan 

keuangan untuk pengujian variabel-variabel di bawah ini telah dikonversikan ke dalam 

satuan mata uang USD yang bersumber dari www.xe.com. Hal ini untuk meningkatkan 

komparabilitas di antara perusahaan-perusahaan sampel yang berasal dari negara yang 

berbeda-beda. 
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1. Volatilitas Aset (STDait) 

Volatilitas aset mengukur pengaruh IAS 41 terhadap pergerakan (kenaikan-

penurunan) aset pada tahun yang diteliti. Volatilitas aset ini akan diukur dengan 

menggunakan standar deviasi rasio aset  biologis terhadap total aset perusahaan 

i selama 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 2010 hingga 2012.  

2. Volatilitas Laba (STDeit) 

Volatilitas laba mengukur pengaruh IAS 41 terhadap pergerakan (kenaikan-

penurunan) laba pada tahun yang diteliti. Volatilitas laba ini akan diukur 

dengan menggunakan standar deviasi rasio laba perusahaan i selama 3 (tiga) 

tahun mulai dari tahun 2010 hingga 2012. Laba diukur dengan nilai total 

pendapatan bersih perusahaan i setelah dikurangi beban pajak dan biaya-biaya 

operasional lainnya yang tercantum dalam laporan laba rugi perusahaan. Total 

laba dalam penelitian ini mencakup nilai other gains & losses atas perubahan 

nilai wajar aset biologis perusahaan. 

3. Perubahan Ekuitas (∆Equityit) 

Perubahan ekuitas mengukur pengaruh IAS 41 terhadap perubahan total ekuitas 

pada perusahaan i yang diteliti. Perubahan ekuitas diukur dengan menggunakan 

perubahan ekuitas pada tahun t dan t-1, selama 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 

2010 hingga 2012 dan terdapat di laporan perubahan ekuitas. 

 

3.5.3 Variabel Kontrol 

 Model Penelitian I (STDe) 

Model penelitian pertama penelitian ini menggunakan beberapa variabel 

kontrol, yaitu sebagai berikut. 

i. STDCFOit sebagai standar deviasi CFO yang menjelaskan volatilitas dari 

arus kas operasi perusahaan i setiap tahunnya dan variabel ini diukur 

dengan perhitungan standar deviasinya. Variabel ini juga dinyatakan 

sebagai variabel kontrol dalam mengukur volatilitas laba karena salah satu 

komponen dalam CFO ialah Net Income sehingga, variabel ini perlu 

dikontrol dalam mengukur volatilitas laba. 

ii. Sizeit merupakan variabel untuk ukuran perusahaan i setiap tahunnya. 

Variabel ini diukur menggunakan jumlah logaritma natural (ln) total aset. 
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Variabel ini merupakan variabel kontrol untuk mengendalikan perbedaan 

ukuran perusahaan yang berbeda-beda antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. 

iii. Levit sebagai leverage perusahaan i setiap tahunnya yang merupakan 

variabel financial leverage yang diukur dengan total long term debt atau 

total debt dibagi total aset (Kieso, 2013). Variabel ini merupakan variabel 

kontrol untuk mengendalikan seberapa besar pengaruh total long term debt 

terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar rasio long 

term debt to total aset maka, semakin tinggi kontribusi long term debt 

terhadap total aset yang dimiliki, sehingga hal ini perlu dikontrol untuk 

menjelaskan sumber dana dari kepemilikan total aset perusahaan tersebut.  

Leverage ditempatkan sebagai variabel kontrol karena pada umumnya 

perusahaan berusaha meningkatkan pendanaan melalui pinjaman. Dengan 

semakin banyaknya tambahan modal berupa utang dalam melangsungkan 

kegiatan operasional perusahaan, maka dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan, namun apabila utang terlalu banyak maka dapat 

meninmbulkan kebangkrutan. 

iv. (∑ ) sebagai dummy negara yang merupakan variabel kontrol untuk 

keempat negara asal perusahaan tanaman kelapa sawit, yaitu Indonesia, 

Singapore, Malaysia dan England. Penggunaan dummy negara dilakukan 

untuk mengetahui kondisi perekonomian pada 4 negara tersebut. Hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan karakteristik pada masing-masing negara. 

Negara Malaysia digunakan sebagai negara acuan (benchmark) karena 

Malaysia merupakan negara dengan wilayah perkebunan kelapa sawit yang 

luas serta merupakan salah satu negara tujuan bisnis perkebunan kelapa 

sawit, dan juga negara ini dapat mewakili negara lainnya sebagai negara 

yang memiliki jumlah perusahaan kelapa sawit yang besar. 

 

 Model Penelitian II (∆Equityit) 

Variabel kontrol tambahan dalam model penelitian II ini selain Sizeit, Levit, 

dan ∑   di mana variabel kontrol lainnya sama dengan model sebelumnya, 

yaitu:  
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i. ∆earnings menjelaskan perubahan laba dari t-1 ke t pada perusahaan i, di 

mana pengukuran laba seperti yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya. 

Variabel ini merupakan variabel kontrol untuk mengendalikan perubahan 

laba yang disebabkan oleh penggunaan IAS 41 (nilai wajar) dalam 

perubahan ekuitas perusahaan. 

ii. ∆OCI menjelaskan mengenai perubahan OCI dari t-1 ke t pada perusahaan 

i, di mana diukur dengan total other comprehensive income perusahaan. 

Variabel kontrol ini untuk mengendalikan other comprehensive income 

terhadap perubahan ekuitas perusahaan yang terdiri dari beberapa 

komponen yang salah satunya ialah berhubungan dengan revaluasi aset. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu teknik pengolahan 

data dan teknik pengujian hipotesis. 

 

3.6.1 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah 

diajukan sebelumnya. Pengolahan data dilakukan dengan pengambilan dan pengubahan 

data sekunder yang dibutuhkan sehubungan dengan volatilitas aset, volatilitas laba, dan 

perubahan ekuitas sebagai variabel dependen, serta penerapan IAS 41 Agrikultur sebagai 

variabel independen. Data-data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan bantuan 

software pengolahan data statistik, yaitu Eviews. Pengolahan data statistik tersebut 

dilakukan dalam pengujian asumsi klasik agar model regresi penelitian ini menjadi 

bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased, and Efficient Estimator). Jika sifat BLUE 

tersebut telah terpenuhi, maka model regresi telah dianggap layak untuk memprediksi 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen penelitian. 

 

3.6.2 Teknik Pengujian Hipotesis 

Teknik pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi variabel 

independen dan variabel dependen dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa 

tahapan, yaitu sebagai berikut: 
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3.6.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif mencakup transformasi data mentah ke dalam suatu 

bentuk yang menyediakan sejumlah informasi untuk menjelaskan sekumpulan faktor 

dalam suatu situasi (Sekaran, 2010). Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui 

nilai rata-rata (mean), median, maksimal, minimal, dan standar deviasi dari data yang 

diteliti dalam penelitian. 

 

3.6.2.2 Uji Beda Nilai Rata-rata 

Uji beda dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya perbedaan 

yang dianggap cukup signifikan atas volatilitas aset di antara kelompok perusahaan 

yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur, 

sebagaimana yang dihipotesiskan pada hipotesis 1. Uji beda juga dilakukan terhadap 

salah satu negara yang menjadi objek penelitian dan juga benchmark dalam 

penelitian ini, yaitu Malaysia. Pengujian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

perbedaan volatilitas aset antara kelompok perusahaan yang menerapkan IAS 41 

Agrikultur dan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur dalam satu negara, di mana 

memiliki kondisi ekonomi yang sama sehingga, uji beda tersebut lebih comparable 

(dapat dibandingkan dengan baik). Berdasarkan hal di atas maka, uji beda yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda nilai rata-rata dengan kondisi sebagai 

berikut : 

a. Apabila data terdistribusi normal, maka dilakukan uji parametrik ANOVA 

untuk membandingkan rata-rata dari kedua kelompok sampel yaitu, 

kelompok perusahaan yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak 

menerapkan IAS 41 Agrikultur. Apakah kedua kelompok tersebut 

mempunyai rata-rata yang sama ataukah tidak secara  signifikan. 

Adapun kriteria dari uji ANOVA di atas adalah sebagai berikut : 

1) Berdasarkan perbandingan antara Fhitung dengan Ftabel, jika Fhitung < Ftabel 

maka, Ho tidak dapat ditolak dan sebaliknya. 

2) Berdasarkan nilai probabilitas 

Jika nilai probabilitas > 0.05, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha 

ditolak, dan sebaliknya. 

b. Apabila data tidak terdistribusi normal, maka digunakan uji non-parametrik, 

yaitu dengan uji kruskal wallis. Uji Kruskal-wallis adalah ANOVA one-way 
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dengan menggunakan rank. Uji kruskal Wallis dapat digunakan untuk 

menguji apakah kelompok independen berasal dari populasi yang sama. 

Berikut ini merupakan hipotesis dari uji ini, yaitu : 

Ho : Mean1 = Mean2 

Ha : Mean1 ≠ Mean2 

Adapun statistik pengujian dari uji kruskal wallis adalah 

 

Dimana, 

N = jumlah sampel 

Ri = jumlah peringkat pada kelompok i 

ni = jumlah sampel pada kelompok i 

Kesimpulan : Ho ditolak jika nilai probabilitas < 0.05 atau nilai kruskal 

wallis > nilai chi square statistik.  

 

3.6.2.3  Uji Normalitas 

Dalam uji normalitas diasumsikan model yang digunakan memiliki residu 

ei yang merupakan taksiran atau probabilitas kesalahan (ui) yang didistribusikan 

secara normal (Gujarati, 2006). Regresi linier normal klasik mengasumsikan bahwa  

distribusi probabilitas gangguan µt memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan 

nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Maka, dengan asumsi 

tersebut penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti 

unbiased dan memiliki varian yang minimum (Gujarati, 2003 dalam Firdausi, 2010). 

Terdapat beberapa prosedur pengujian yang termasuk sederhana untuk 

mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain histogram residu, 

gambar proabilitas normal, dan uji Jarque-Bera (JB). Dalam penelitian ini akan 

menggunakan metode uji JB, yang dilakukan dengan menghitung koefisien 

kemencengan (s) dan peruncingan (k), apabila JB hitung < nilai chi-square tabel, 

maka nilai berdistribusi normal (Gujarati, 2006). 
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3.6.2.4 Uji Analisis Regresi Data Panel 

Model ini  memfokuskan pada analisis regresi dengan mengkombinasikan 

kedua data time series dan cross section, yang biasa disebut pooled time series 

(Gujarati, 2006). Jika setiap unit cross section memiliki observasi time series yang 

sama, maka disebut sebagai balanced panel (total jumlah observasi = N x T). 

Sebaliknya, jika jumlah observasi berbeda untuk setiap unit cross section maka 

disebut unbalanced panel. 

Analisis regresi data panel memiliki tiga macam model, yaitu : model 

common effect, fixed effect dan random effect. 

 

3.6.2.4.1 Common Effect Model 

Model common effect merupakan model sederhana dengan 

menggabungkan seluruh data time series dengan cross section, kemudian 

selanjutnya dilakukan estimasi model dengan menggunakan OLS (Ordinary Least 

Square). Model ini menganggap bahwa intersep dan slop dari setiap variabel sama 

untuk setiap objek observasi. Hal ini berarti, hasil regresi ini dianggap berlaku 

untuk semua perusahaan tanaman kelapa sawit pada semua waktu. Kelemahan 

model ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sebenarnya. Model 

common effect diformulasikan sebagai berikut : 

yit = α + βj.  + εit        (3.1) 

Dimana : 

Yit = variabel dependen pada tahun t untuk unit cross section i 

α = intersep 

βj = parameter untuk variabel ke-j 

 = variabel independen j pada tahun t untuk unit cross section i 

εit = komponen error pada tahun t untuk unit cross section i 

i  = urutan perusahaan tanaman kelapa sawit yang diobservasi 

t  = periode waktu 

j  = urutan variabel 

 

 

 

Pengaruh IAS 41..., Etania Simamora, Ak.-IBS, 2014



46 
 

3.6.2.4.2 Fixed Effect Model 

Model data panel dengan fixed effect model mengasumsikan bahwa 

perbedaan mendasar antar individu dapat diakomodasikan melalui perbedaan 

intersepnya, namun intersep antar waktu sama (time invariant). Fixed effect adalah 

koefisien regresi (slope) tetap antar individu dan antar waktu. 

Intersep setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan 

akan diestimasi. Pada umumnya yaitu dengan memasukkan variabel dummy, 

sehingga model ini sering disebut Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Dimasukkannya variabel dummy di dalam model fixed effect bertujuan untuk 

mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga dapat 

membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang 

pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter.  

 

Model fixed effect sebagai berikut: 

yit = αi + βj.  +∑  + εit       (3.2) 

Dimana : 

Yit = variabel dependen pada tahun t untuk unit cross section i 

αi = intersep yang berubah-ubah antar cross section unit 

βj = parameter untuk variabel ke-j 

 = variabel independen j pada tahun t untuk unit cross section i 

εit = komponen error pada tahun t untuk unit cross section i 

Di = dummy variable 

 

3.6.2.4.3 Random Effect Model 

Random effect model digunakan untuk mengatasi kelemahan model 

fixed effect yang menggunakan dummy variable, sehingga model mengalami 

ketidakpastian. Penggunaan dummy variable akan mengurangi derajat bebas 

(degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter 

yang diestimasi. Model ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan 

antar waktu dan antar individu. Sehingga, model ini mengasumsikan bahwa setiap 

individu memiliki perbedaan intersep yang merupakan variabel random.  
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Model random effect sebagai berikut: 

yit = α + βj.  + εit        (3.3) 

εit = ui + vt + wit         (3.4) 

ui ~ N (0, ) merupakan komponen cross section error   (3.5) 

vt ~ N (0, ) merupakan komponen time series error   (3.6) 

wit ~ N (0, ) merupakan komponen time series dan cross section error (3.7) 

 

3.6.2.4.4 Metode Pemilihan Model 

Dalam mengambil keputusan untuk memilih jenis model yang 

digunakan dalam analisis panel didasarkan pada 2 (dua) uji, yaitu uji Chow dan uji 

Hausman. Uji Chow digunakan untuk memutuskan apakah menggunakan common 

effect atau fixed effect. Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah 

menggunakan fixed effect atau random effect. Prosedur kedua uji tersebut ialah 

sebagai berikut:  

1. Uji Chow (Uji Common Effect dengan Fixed Effect) 

Hipotesis : H0 : α1= α1=…= α1 (intersep sama) 

Ha : sekurang-kurangnya ada 1 intersep yang berbeda 

 

Uji statistik : F = 
/

/
 ~ Fα;db1;db2   (3.8) 

Keputusan : Tolak H0 jika F hitung > Fα;db1;db2  atau jika nilai 

probability < α. 

Kesimpulan : Jika H0 ditolak, maka model fixed effect lebih baik 

daripada common effect. 

2. Uji Hausman (Uji Fixed Effect dengan Random Effect) 

Hipotesis : H0 : E(τi | xit) = 0 atau model random effect adalah model 

yang tepat 

Ha : E(τi | xit) ≠ 0 atau model fixed effect adalah model 

yang tepat 

3. Uji Lagrange Multiplier (Uji Common Effect dengan Random Effect) 

Hipotesis : H0 : Common Effect Model 

Ha : Random Effect Model 
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Uji statistik yang digunakan adalah uji Hausman dan keputusan 

menolak H0 dilakukan dengan membandingkannya dengan Chi square. Jika nilai 

X2obs > X2tab maka, H0 ditolak sehingga model yang digunakan adalah fixed 

effect, sebaliknya jika penolakan H0 tidak signifikan maka yang digunakan adalah 

random effect. 

Kemudian, uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui 

apakah model Random Effect atau model Common Effect (OLS) yang paling tepat 

digunakan. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai 

berikut: 

 

Dimana :  

n = jumlah individu 

T = jumlah periode waktu 

e = residual metode Common Effect (OLS) 

Hipotesis yang digunakan adalah : 

H0 : Common Effect Model 

Ha : Random Effect Model 

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of 

freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar 

dari nilai kritis statistik chi-squares maka, H0 ditolak yang artinya estimasi yang 

tepat untuk model regresi data panel adalah metode Random Effect dari pada 

metode Common Effect. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai 

statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka H0 diterima yang artinya estimasi 

yang digunakan dalam regresi data panel adalah metode Common Effect bukan 

metode Random Effect (Widarjono, 2009). 
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3.6.2.5 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik bertujuan agar parameter estimasi dalam model 

regresi bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased, and Efficient Estimator) sehingga, 

layak dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Berikut ini adalah tahapan-tahapan uji asumsi klasik, yaitu meliputi: 

 

3.6.2.5.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berhubungan dengan situasi di mana ada hubungan 

linier baik yang pasti atau mendekati pasti di antara variabel independen (Gujarati, 

2006). Masalah multikolinearitas dapat timbul apabila terdapat hubungan antara 

variabel-variabel independen yang satu dengan yang lain. Selain dapat 

mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinearitas 

juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) di mana menjadi indikator 

yang tidak dipercaya. 

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan 

regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel 

penaksiran menjadi cendering terlalu besar, sehinggat t-hitung tidak bias, namun 

juga tidak efisien. 

 

3.6.2.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah disturbance term 

memiliki varians  yang sama atau tidak dalam model persamaan regresi, di mana 

salah satu asumsi model regresi linier klasik ialah setiap distrubance term yang 

dibatasi oleh nilai tertentu, terbentuk  suatu nilai konstan yang sama dengan σ2. 

Deteksi heteroskedasitas ini juga bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. 

Terdapat beberapa uji heteroskedasitas, dalam penelitian ini digunakan 

uji White untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedasitas. Adapun hipotesis uji 

White adalah sebagai berikut : 
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H0 : model persamaan tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : model persamaan ada heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi-square dari Obs*R-squared lebih besar dari 

α = 5% maka, H0 tidak dapat ditolak yang artinya adalah tidak ada masalah 

heteroskedastisitas (Widarjono, 2009). 

3.6.2.5.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi diasumsikan sebagai unsur gangguan yang  berhubungan 

dengan observasi tidak  dipengaruhi oleh unsur disturbansi atau gangguan yang 

berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun (Gujarati, 1995 dalam 

Firdausi, 2010). 

Pada umumnya, autokorelasi lebih sering terjadi pada data time series 

walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Dalam data time series, 

observasi kemudian diurutkan sesuai dengan urutan waktu secara kronologis. Oleh 

sebab itu, besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang 

berurutan, khususnya apabila interval antar dua observasi sangat pendek. 

Dalam mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dan juga uji Breusch-

Godfrey. Pada penelitian ini, upaya untuk mendeteksi masalah autokorelasi pada 

model adalah dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey. 

Menurut Winarno (2011), uji Breusch-Godfrey atau biasa disebut uji 

Lagrange-Multiplier (LM Test) merupakan salah satu cara dalam mendeteksi 

adanya masalah autokorelasi. berikut ini merupakan hipotesis uji Breusch-Godfrey 

(Gujarati, 2006) : 

H0 : model persamaan tidak ada autokorelasi 

Ha : model persamaan ada autokorelasi 
 

Dalam pengambilan keputusan pada uji Lagrange-Multiplier, hal yang 

harus diperhatikan ialah nilai probabilitas Chi-square dari Obs*R-squared. 

Apabila probabilitas Chi-square dari Obs*R-squared lebih besar dari α = 5% 

maka, H0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak terdeteksi adanya masalah 

autokorelasi dalam model. 
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Namun, apabila hasil yang diperoleh ialah sebaliknya, maka mengacu 

pada Winarno (2011), masalah ini dapat diobati dengan melakukan treatment. Ada 

beberapa treatment yang dapat dilakukan yang salah satunya adalah dengan 

menambahkan AR(1) pada estimasi model regresi sehingga nantinya masalah 

autokorelasi dapat hilang. 

 

3.6.2.6 Uji Goodness of Fit 

Goodness of fit digunakan untuk menguji ketepatan fungsi regresi sampel 

dalam memperkirakan nilai aktual. Secara statistik, terdapat tiga cara untuk 

mengukur ketepatan regresi yang digunakan, yaitu uji signifikansi parsial (uji-t) dan 

nilai koefisien determinasi (R2). 

 

3.6.2.6.1 Pengujian Parsial (Uji-t) 

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas 

secara individual terhadap  variabel terikat dengan menganggap variabel bebas 

lainnya adalah konstan. Dalam uji ini, kelompok perusahaan yang menerapkan 

IAS 41 Agrikultur sebagai A dan kelompok sebaliknya sebagai B. Maka, uji t 

menggunakan hipotesis adalah sebagai berikut (Gujarati, 2006) : 

Hipotesis 1 

Uji t untuk variabel volatilitas aset 

H01 : µA - µB = 0  

Ha1 : µA - µB ≠ 0  

Bila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Hipotesis 2 

Uji t untuk variabel volatilitas laba 

H02 : µA - µB = 0  

Ha2 : µA - µB < 0  

Bila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Hipotesis 3 

Uji t untuk variabel laporan perubahan ekuitas 

H03 : µA - µB = 0  

Ha3 : µA - µB  ≠  0  

Bila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
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Selain itu, cara pengambilan keputusan mengenai ditolak atau tidak 

dapat ditolaknya hipotesis, yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas 

(signifikansi) sebesar 5%. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

 Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α), maka H0 ditolak 

 Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α), maka H0 tidak dapat ditolak 

 

3.6.2.6.2 Pengujian Simultan (Uji-F) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi F. 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 (α = 5%). Dalam 

mengambil keputusan H0 ditolak, maka ditetapkanlah hipotesis sebagai berikut:  

H0 :  Semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Ha : Semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Kriteria penerimaan atau penolakan H0 : 

 Berdasarkan F hitung dan F tabel 

1. Bila F statistik < F; maka H0 tidak dapat ditolak 

2. Bila F statistik > F; maka H0 ditolak 

 Berdasarkan  probabilitas 

1. Jika probabilitas (p-value) > 0.05, maka H0 tidak dapat ditolak 

2. Jika probabilitas (p-value) > 0.05, maka H0 tidak dapat ditolak 

 

3.6.2.6.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi di antara 0 dan 1 (0< R2<1), nilai (R2) yang kecil berarti 

bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

independen sangat terbatas. Sementara nilai yang mendekati 1 (satu) berarti 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi model dependen (Gujarati, 2006). 
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Penggunaan koefisien determinasi memiliki kelemahan mendasar, 

yaitu bias terhadap jumlah variabel dependen, (R2) pasti meningkat, tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk 

menggunakan nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. 

Tidak seperti nilai R2, nilai adjusted R2 dapat naik dan juga turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan dalam model. Pengujian ini pada intinya adalah 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen. 

 

3.6.2.6.4 Regresi Linier Berganda 

Analisis linier berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. 

Menurut Winarno (2011), analisis linier berganda ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel independen. Penelitian 

ini menggunakan 2 model yang berbeda untuk hipotesis 2 (dua) dan 3 (tiga). 

Model untuk kedua hipotesis tersebut diadaptasi dari model Maruli & Mita (2010) 

dengan beberapa penyesuaian. Kedua model tersebut ialah sebagai berikut: 

Model 1 (M1) : Hipotesis 2 

STDeit = β0 + β1. DIASit + β2. STDCFOit + β3. Sizeit + β4. Levit + β5. 

∑  + εit  

 

Dimana, 

β0 = Konstanta Size = Ukuran perusahaan 

β1- β7      = Koefisien Lev = Financial leverage 

ε           = Disturbance error D = Dummy negara 

i   = Cross section STDCFO = Standar deviasi CFO 
T = time series   
DIAS = Dummy IAS   
STDe = Standar deviasi 

laba 
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Model 2 (M2) : Hipotesis 3  

∆Equityit = β0 + β1. DIASit + β2. ∆earnings + β3. ∆OCI + β4. Sizeit + β5. 

Levit  + β6. ∑  + εit   

Dimana, 

DIAS = Dummy IAS Size = Ukuran perusahaan 
∆Equity = Perubahan Ekuitas Lev = Financial leverage 
∆earnings = Perubahan Earnings D = Dummy negara 
∆OCI = Perubahan OCI 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini memiliki jumlah emiten sebanyak 34 (tiga puluh empat) perusahaan 

tanaman kelapa sawit yang berasal dari dalam dan luar negeri. Tahun periode penelitian 

ini adalah tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Baik Hipotesis 1 (H1) hingga Hipotesis 

3 (H3) menggunakan sampel perusahaan periode 2010 hingga 2012. Penelitian ini terbagi 

menjadi 2 (dua) jenis sampel yaitu, sampel IAS 41 Agrikultur dan non IAS 41 

Agrikultur. 

Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, 

sehingga diperoleh hasil sampel akhir dari kedua jenis sampel yaitu, sebagai berikut. 

Tabel 4.1 

Daftar Pemilihan Perusahaan Sampel 

Kriteria IAS 41 

Agrikultur

Non IAS 41 

Agrikultur 

Total 

Perusahaan-perusahaan tanaman kelapa 
sawit yang terdapat di dalam Database 
Thomson Reuters Eikon  

13 21 34 

Jumlah sampel yang ditentukan dan 
memenuhi kriteria 

13 21 34 

Jumlah sampel yang tidak lengkap 0 4 4 

Jumlah Sampel Akhir 13 17 30 

Sumber : Database Thomson Reuters Eikon diolah 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, jumlah sampel akhir untuk sampel IAS 41 adalah 

13 (tiga belas) perusahaan dan sampel non IAS 41 adalah 17 (tujuh belas) perusahaan 

sehingga, total sampel akhir ialah 30 (tiga puluh) perusahaan dengan mengeluarkan 4 

(empat) perusahaan yang tidak memenuhi kriteria. Perusahaan-perusahaan yang 

termasuk ke dalam sampel tidak lengkap tersebut merupakan perusahaan yang laporan 

tahunannya tidak tersedia secara lengkap dari tahun 2006 hingga 2012, sehingga datanya 

tidak dapat diolah. Nama perusahaan tanaman kelapa sawit yang menjadi objek 

penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1 Daftar Sampel – Tabel 1. 
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Perusahaan tanaman kelapa sawit merupakan entitas yang dipilih menjadi objek 

penelitian karena merupakan salah satu entitas bisnis yang salah satu asetnya diatur oleh 

IAS 41 Agrikultur, yaitu aset biologisnya. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari 4 

(empat) negara yaitu, Indonesia, England, Singapore, dan Malaysia. Masing-masing 

negara tersebut memiliki kebijakan akuntansi mengenai tahun implementasi IAS 41 

Agrikultur yang berbeda-beda.  

Tabel 4.2 

Daftar Perkembangan IAS 41 Agrikultur di Masing-masing Negara 

No. Negara Perkembangan IAS 41 
1 Indonesia 

Exposure Draft 
(ED)  IAS 41 Juni 2013 

2 England 
3 Singapore 
4 Malaysia 

Sumber : IAI, 2013 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, semua negara masih menunggu hasil amandemen 

IAS 41 Agrikultur yang masih dalam bentuk Exposure Draft. Namun, semua perusahaan 

tanaman kelapa sawit di England sudah menggunakan prinsip akuntansi aset biologis 

berdasarkan IAS 41 Agrikultur. Walaupun sebagian perusahaan-perusahaan di negara 

lainnya belum memberlakukan kebijakan akuntansi aset biologis tersebut, namun 

terdapat beberapa perusahaan lainnya yang sudah menerapkannya, dilihat dari 

pengukuran aset biologis berdasarkan nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan pada 

Notes to Financial Statements. 

Tabel 4.3 

Daftar Rata-rata Inflasi pada Masing-masing Negara Asal Sampel 

 

No Negara 

Rata-rata Inflasi 

(2010-2012) 

1 Indonesia 4.9 

2 United Kingdom 3.7 

3 Singapore  5.0 

4 Malaysia 2.3 

Sumber : Data Bank Indonesia (diolah) 
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Namun, terkait dengan hasil uji normalitas dari seluruh observasi yang 

menunjukkan bahwa hasil residual tidak berdistribusi secara normal, sehingga penulis 

melakukan outlier atas beberapa observasi. Menurut Ghozali (2011), data outlier adalah 

data yang memiliki karakteristik unik yang  terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-

observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai eksrim baik untuk variabel tunggal atau 

variabel kombinasi. Di dalam penelitian ini, data outlier sebagian besar berasal dari 

perusahaan yang berada di negara Singapore dan Indonesia yang ditunjukkan pada Tabel 

4.3 di mana kedua negara tersebut memiliki rata-rata inflasi yang cukup tinggi selama 

tahun 2006-2012 yaitu, sebesar 5,0 dan 4,9. Hal tersebut dapat berdampak pada jumlah 

atau nilai yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan.  Berikut ini adalah data 

outlier penelitian. 

Tabel 4.4 

Data Outlier Penelitian 

Keterangan N Awal Outlier N Akhir 
H1 90 0 90 

H2 (Model 1) 90 34 56 
H3 (Model 2) 90 30 60 

Sumber : Data olahan penulis 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

Pembahasan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis hasil 

pengujian secara sistematis dari hipotesis 1 (satu) hingga hipotesis 3 (tiga). 

 

4.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 (H1) 

Hipotesis 1 merupakan uji beda untuk menguji adanya perbedaan yang 

dianggap cukup signifikan atas volatilitas aset di antara kelompok perusahaan yang 

menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur baik 

dengan sampel seluruh negara dan negara Malaysia saja. Pembahasan dalam hasil 

pengujian hipotesis 1 ini terdiri dari uji beda nilai rata-rata, pengujian parsial (uji-t) 

dan uji kruskal wallis. 
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4.2.1.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.5a 

Statistik Deskriptif Standar Deviasi Rasio Aset Biologis & Total Aset dari 
Seluruh Sampel 

Std Deviasi 
Rasio 

N Min  Max  Mean  Median  Std Dev.

IAS 41 39 0.00491 0.14025 0.05367  0.04002 0.03875 
Non IAS 41 51 0.00703 0.29952 0.05554 0.04401 0.05761 

Sumber : Data Olahan Penulis 

Berdasarkan Tabel 4.5a di atas, hasil statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa kelompok perusahaan tanaman kelapa sawit yang menerapkan IAS 41 

Agrikultur memiliki rata-rata volatilitas aset yang tidak jauh berbeda dengan 

perusahaan tanaman kelapa sawit yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. Hasil 

statistik di atas juga menunjukkan nilai volatilitas aset terendah dimiliki oleh 

perusahaan tanaman kelapa sawit yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan 

volatilitas aset tertinggi berasal dari perusahaan tanaman kelapa sawit yang tidak 

menerapkan IAS 41 Agrikultur. Hasil statistik penelitian ini berbanding terbalik 

dengan hasil penelitian Maruli & Mita (2010) di mana, kelompok sampel yang 

menggunakan pendekatan nilai wajar memiliki volatilitas aset yang lebih besar 

dibandingkan dengan kelompok sampel yang menggunakan pendekatan nilai 

historis. 

 

Tabel 4.5b 

Statistik Deskriptif Standar Deviasi Rasio Aset Biologis per Total Aset dari 

Perusahaan Tanaman Kelapa Sawit di Malaysia 

Std Deviasi 
Rasio 

N Min  Max  Mean Median Std Dev. 

IAS 41 12 0.00863 0.12183 0.05762 0.03944 0.0435 
Non IAS 41 36 0.00995 0.29952 0.06268 0.04313 0.0669 

Sumber : Data Olahan Penulis 

Kemudian, setelah menganalisis hasil statistik deskriptif volatilitas aset 

atas seluruh sampel, selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap 

sampel perusahaan tanaman kelapa sawit yang berasal dari Malaysia sebagai 

negara benchmark yang juga memiliki kedua jenis kelompok sampel yaitu yang 
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menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak.  Berdasarkan Tabel 4.5b yang 

menunjukkan bahwa rata-rata volatilitas aset pada perusahaan IAS 41 Agrikultur 

lebih kecil dibandingkan perusahaan non IAS 41 Agrikultur. Hal ini mendukung 

hasil penelitian dari volatilitas aset pada sampel seluruh negara.  

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis deskriptif, 

baik perusahaan tanaman kelapa sawit yang berasal dari Malaysia maupun selain 

Malaysia, apabila perusahaan tersebut menerapkan IAS 41 Agrikultur terhadap aset 

biologis perusahaannya maka, volatilitas asetnya tidal lebih tinggi atau lebih rendah 

dibandingkan dengan perushaaan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. 

 

4.2.1.2 Uji Beda Nilai Rata-rata 

Hasil statistik deskriptif di atas kemudian diuji dengan melakukan 

pengujian beda nilai rata-rata kruskal wallis dan uji-t. Uji kruskal wallis dilakukan 

karena data tidak terdistribusi normal dan juga merupakan pengujian non-

parametrik. Berikut ini merupakan tabel uji beda nilai rata-rata untuk semua sampel 

dan sampel negara Malaysia. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Beda Nilai Rata-rata 

 Seluruh Sampel Malaysia 

t-test 0.8617 0.8077 

Kruskal Wallis 0.134 0.036 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, penjelasan mengenai hasil uji beda nilai 

rata-rata untuk hipotesis 1 terlebih dahulu membahas hasil uji-t dan dilanjutkan 

dengan uji kruskal wallis. 

4.2.1.2.1 Pengujian Parsial (Uji-t) 

Pengujian parsial atau uji t dalam sebuah penelitian bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada 

suatu model regresi secara masing-masing (parsial). Pengambilan keputusan 

ditentukan dengan melihat probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. 

Apabila t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel, maka H0 ditolak, dan 

begitupun sebaliknya. Jika melihat dari probabilitasnya, kriterianya adalah 
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apabila signifikansi ≤ 0.05 maka, H0 ditolak dan begitupun sebaliknya. Berkut 

ini adalah uraian hasil dari uji t setiap hipotesis. 

Hipotesis 1 : 

H01 :Tidak terdapat perbedaan pada volatilitas aset antara kelompok 

perusahaan agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang 

tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. 

Ha1 :Terdapat perbedaan pada volatilitas aset antara kelompok perusahaan 

agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak 

menerapkan IAS 41 Agrikultur. 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi untuk uji t pada 

semua negara adalah sebesar 0.8617 lebih besar dari 0.05 (0.8617 > 0.05). Hal 

ini menunjukkan bahwa H0 tidak dapat ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat 

perbedaan pada volatilitas aset antara kelompok perusahaan agrikultur yang 

menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur 

(Ha1 ditolak). 

Pada Tabel 4.6, diperoleh hasil tingkat signifikansi dari volatilitas 

aset pada perusahaan tanaman kelapa sawit yang berada di negara Malaysia 

yaitu, 0.8077 lebih besar dari 0.05 (0.8077 > 0.05). Hasil tersebut tidak jauh 

berbeda dengan hasil signifikansi dari uji t kepada seluruh sampel. Oleh sebab itu, 

dapat disimpulkan bahwa baik perusahaan tanaman kelapa sawit yang berada di 

negara Malaysia maupun selain malaysia, apabila perusahaan tersebut menerapkan 

IAS 41 Agrikultur maka, volatilitas asetnya tidak berbeda dengan perusahaan 

tanaman kelapa sawit yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur (Ha1 ditolak). 

 

4.2.1.2.2 Uji Kruskal Wallis 

Tujuan uji kruskal wallis adalah untuk menguji apakah kelompok 

independen berasal dari populasi yang sama.. Penelitian ini menggunakan 

tingkat signifikansi sebesar 0.05 (α = 5%) untuk mengambil keputusan H0 

ditolak. Selain itu, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara T-hitung dan T-tabel chi square, dimana apabila nilai 

kruskal wallis > nilai chi square statistik maka, H0 ditolak, dan sebaliknya.  
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Berdasarkan Tabel 4.6, T-hitung untuk hipotesis 1-semua negara dan 

hipotesis 1-Malaysia adalah 0.134 dan 0.036 lebih kecil dari 3.841. Atas dasar 

hasil perhitungan tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa H0 tidak dapat 

ditolak yang berarti bahwa  secara garis besar semua perusahaan tanaman 

kelapa sawit yang berada baik di negara Malaysia dan selain malaysia, apabila 

perusahaan tersebut menerapkan IAS 41 Agrikultur maka, volatilitas asetnya 

sama dengan atau tidak berbeda dengan perusahaan tanaman kelapa sawit 

yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. Hasil tersebut sama dengan hasil 

uji-t yang telah diuji di bagian sebelumnya.  

 

4.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2 (H2)  

Hipotesis 2 menggunakan model penelitian yaitu, model 1 (STDe) untuk 

menguji apakah kelompok perusahaan yang menerapkan IAS 41 Agrikultur 

mempunyai  volatilitas laba yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok 

perusahaan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. Berikut ini adalah pembahasan 

mengenai hipotesis 2 (STDe). 

 

4.2.2.1 Statistik Deskriptif 

Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif data Standar Deviasi Earnings 

(STDe), dummy IAS 41 Agrikultur (DIAS), Standar Deviasi CFO (STDCFO), 

ukuran perusahaan (Size), Leverage (Lev), dan dummy negara (D) diperoleh hasil 

yang dijelaskan dalam Tabel 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif Model 1 (STDe) 

 STDe DIAS STDCFO SIZE LEV D 
 Mean  0.121911  0.321429  0.271593  19.84562  0.100243  0.267857
 Median  0.109650  0.000000  0.222400  19.91598  0.105249  0.000000
 Maximum  0.267400  1.000000  1.044700  21.15753  0.287590  1.000000
 Minimum  0.027900  0.000000  0.023900  18.32135  0.000000  0.000000
 Std. Dev.  0.066542  0.471251  0.241841  0.574897  0.088549  0.446850
 Observations  56  56  56  56  56  56 
Sumber : Output Eviews, data olahan penulis 
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Jumlah sampel yang digunakan dalam uji model 1 di atas adalah sebanyak 

56 observasi. Berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas diketahui bahwa : 

a. Nilai rata-rata standar deviasi laba (STDe) pada perusahaan tanaman kelapa 

sawit di negara Indonesia, England, Singapore dan Malaysia periode 2010 

hingga 2012 adalah 0.1219 dengan standar deviasi yang dihitung mundur 

dari 5 (lima) tahun sebelumnya untuk per tahun penelitian periode 2010 

hingga 2012 sebesar 0.0665 atau sebesar 6.65%. STDe tertinggi sebesar 

0.2674 atau 26740 yaitu pada perusahaan Genting Plantation Berhad, 

Malaysia tahun 2010 sedangkan, STDe terendah sebesar 0.0279 atau 2790 

yaitu pada perusahaan Negri Sembilan Oil Palms, Malaysia tahun 2010. 

Penelitian ini memiliki nilai rata-rata STDe di atas nilai tengah sehingga, 

STDe memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan cenderung 

menjulur ke kanan. Penyebaran data pada variabel dependen STDe ini 

tersebar cukup luas dengan nilai standar deviasi sebesar 0.0665 atau sebesar 

6.65%. Standar deviasi sebesar 0.0665 juga menunjukkan bahwa fluktuasi 

volatilitas earnings relatif kecil. 

b. Nilai rata-rata dummy IAS 41 Agrikultur (DIAS) pada perusahaan tanaman 

kelapa sawit di negara Indonesia, England, Singapore dan Malaysia periode 

2010 hingga 2012 pada model ini adalah 0.3214 dengan standar deviasi 

sebesar 0.4712 atau sebesar 47.12%. DIAS tertinggi sebesar “1” untuk 

perusahaan yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan “0” untuk perusahaan 

yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur, dan perusahaan yang menerapkan 

IAS 41 Agrikultur lebih sedikit dibandingkan yang tidak menerapkannya. 

Penelitian ini memiliki nilai rata-rata DIAS  di atas nilai tengah sehingga, 

DIAS memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan cenderung 

menjulur ke kanan. Penyebaran data pada variabel independen DIAS ini 

tidak tersebar luas dengan nilai standar deviasi sebesar 0.4712  atau sebesar 

47.12%. 

c. Nilai rata-rata standar deviasi CFO (STDCFO) pada perusahaan tanaman 

kelapa sawit di negara Indonesia, England, Singapore dan Malaysia periode 

2010 hingga 2012 adalah 0.2716 dengan standar deviasi yang dihitung 

mundur dari 5 (lima) tahun sebelumnya untuk per tahun penelitian periode 

2010 hingga 2012 sebesar 0.2418 atau sebesar 24.18%. STDCFO tertinggi 
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sebesar 1.0447 atau 104470 yaitu pada perusahaan Sarawak Oil Palms, 

Malaysia tahun 2012 sedangkan, STDCFO terendah sebesar 0.0239 atau 2390 

yaitu pada perusahaan Negri Sembilan Oil Palms, Malaysia tahun 2010. 

Penelitian ini memiliki nilai rata-rata STDCFO di atas nilai tengah sehingga, 

STDCFO memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan cenderung 

menjulur ke kanan. Penyebaran data pada variabel kontrol STDCFO ini tidak 

tersebar terlalu luas dengan nilai standar deviasi sebesar 0.2418 atau sebesar 

24.18%. Standar deviasi sebesar 0.2418 juga menunjukkan bahwa fluktuasi 

volatilitas CFO relatif cukup besar. 

d. Ukuran perusahaan yang digunakan dalam pengujian merupakan hasil dari 

logaritma natural (Ln) total aset yang tercatat dalam laporan keuangan. Nilai 

rata-rata ukuran perusahaan (Size) pada perusahaan tanaman kelapa sawit di 

negara Indonesia, England, Singapore dan Malaysia periode 2010 hingga 

2012 pada model ini adalah 19.84562 dengan standar deviasi sebesar 0.5749 

atau sebesar 57.49%. Size tertinggi sebesar 21.15753 yaitu pada perusahaan 

Genting Plantation Berhad, Malaysia tahun 2012 sedangkan, Size terendah 

sebesar 18.32135 yaitu pada perusahaan MHC Plantations BHD, Malaysia 

tahun 2010. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata Size yang berada di bawah 

nilai tengah sehingga, Size memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri 

dan cenderung menjulur ke kiri. Penyebaran data pada variabel kontrol Size 

ini tidak tersebar luas dengan nilai standar deviasi sebesar 0.5749 atau 

sebesar 57.49%. 

e. Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to total 

assets ratio. Nilai rata-rata Lev pada perusahaan tanaman kelapa sawit di 

negara Indonesia, England, Singapore dan Malaysia periode 2010 hingga 

2012 pada model ini adalah 0.1002 dengan standar deviasi sebesar 0.0885 

atau sebesar 8.85%. Lev tertinggi sebesar 0.2876 atau 28,76% yaitu pada 

perusahaan Tunas Baru Lampung Tbk, Indonesia tahun 2012 sedangkan, Lev 

terendah sebesar 0.0 di mana hal tersebut terjadi karena perusahaan tidak 

memiliki hutang jangka panjang. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata Lev 

yang berada di bawah nilai tengah sehingga, Lev memiliki bentuk distribusi 

data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kiri. Penyebaran data 
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pada variabel kontrol Lev ini tersebar cukup luas dengan nilai standar deviasi 

sebesar 0.0885 atau sebesar 8.85%. 

f. Nilai rata-rata dummy negara (D) pada perusahaan tanaman kelapa sawit di 

negara Indonesia, England, Singapore dan Malaysia periode 2010 hingga 

2012 dalam model ini, di mana Malaysia merupakan benchmark dalam 

penelitian adalah 0.2679 dengan standar deviasi sebesar 0.4469 atau sebesar 

44.69%. D tertinggi sebesar “1” untuk perusahaan tanaman kelapa sawit 

yang bukan berasal dari Malaysia dan “0” untuk perusahaan yang 

sebaliknya, dan perusahaan tanaman kelapa sawit yang berasal dari Malaysia 

lebih banyak dibandingkan perusahaan yang bukan berasal dari Malaysia. 

Penelitian ini memiliki nilai rata-rata D  di atas nilai tengah sehingga, D 

memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur 

ke kanan. Penyebaran data pada variabel kontrol D ini tidak tersebar luas 

dengan nilai standar deviasi sebesar 0.4469 atau sebesar 44.69%. 

 

4.2.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini yang dilakukan untuk menguji 

normalitas Model 1 (M1) dengan menggunakan uji Jarque-Bera dan 

probabilitasnya. Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih dari α = 5%, maka 

H0 tidak dapat ditolak yang artinya data berdistribusi normal. Adapun hipotesis dari 

uji Jarque-Bera menurut Winarno (2011) adalah sebagai berikut : 

 

H0 : Residual data berdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak berdistribusi normal 

Keseluruhan hasil uji normalitas secara lengkap disajikan pada lampiran 

gambar-1. Berikut ini merupakan ringkasan hasil uji normalitas berdasarkan 

seluruh model penelitian yang digunakan, yaitu : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas Seluruh Model Penelitian 

 Model 1 
(STDe) 

Model 2 
(∆Equity) 

Jarque-Bera 0.272364 2.900919 
Probability 0.872684 0.234463 

Sumber : Data olahan penulis 
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Berdasarkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa residual pada model 

penelitian 1 telah berdistribusi secara normal. Hasil tersebut diambil dari nilai 

probabilitas uji statistik Jarque-Bera yakni sebesar 0.872684 lebih besar dari 0.05 

sehingga, H0 tidak dapat ditolak yang artinya residual data berdistribusi normal. 

 

4.2.2.3 Uji Analisis Regresi Data Panel 

Uji analisis regresi data panel dilakukan untuk memilih model estimasi 

regresi dari data panel, di mana hal pertama yang harus dilakukan adalah menguji 

data dengan menggunakan uji Chow untuk memilih model regresi antara Common 

Effect atau Fixed Effect. Jika ternyata hasilnya tidak lolos uji, maka selanjutnya 

dilakukan uji Hausman untuk memilih model regresi antara Fixed Effect atau 

Random Effect. Namun, apabila Uji Chow tidak dapat dilakukan maka, untuk 

menguji Common Effect dan Random Effect digunakan uji Lagrange Multiplier 

(LM test). 

 4.2.2.3.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Pemilihan model antara Common Effect dan Fixed Effect dalam 

penelitian ini, terlebuh dahulu dilakukan dengan uji Chow. Langkah awal 

adalah melakukan estimasi regresi dengan Fixed Effect. Adapun hipotesis yang 

terbentuk dari uji Chow ialah sebagai berikut : 

H0 : model persamaan menggunakan model Common Effect 

Ha : model persamaan menggunakan model Fixed Effect 

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari Cross-

section F lebih besar dari 0.05 maka, H0 tidak dapat ditolak, yang artinya 

menggunakan model Common Effect dan pengujian berhenti sampai pada uji 

Chow saja. 

4.2.2.3.2 Pemilihan Model Fixed Effect atau Random Effect 

Apabila pada uji Chow ditemukan hasil bahwa H0 ditolak, maka 

selanjutnya dilakukan uji Hausman yang merupakan langkah kedua dalam 

pemilihan model di mana menguji antara Fixed Effect dan Random Effect. 

Adapun hipotesis yang terbentuk dari uji Hausman ialah sebagai berikut : 
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H0 : model persamaan menggunakan model Random Effect 

Ha : model persamaan menggunakan model Fixed Effect 

4.2.2.3.3 Pemilihan Model Common Effect atau Random Effect 

Apabila pada uji Chow ditemukan hasil near singular matrix atau 

model tidak bisa diuji dengan uji Chow kemudian, pada saat dilakukan uji 

Hausman ditemukan hasil bahwa model tersebut menggunakan Random Effect 

maka, belum dapat dikatakan bahwa model tersebut menggunakan Random 

Effect. Oleh sebab itu, dilakukan uji Lagrange Multiplier  (LM test) untuk 

menguji antara Common Effect dan Random Effect. 

H0 : model persamaan menggunakan model Common Effect 

Ha : model persamaan menggunakan model Random Effect 

Tabel 4.9 

Hasil Pemilihan Model 

  Model 1 
(STDe) 

Model 2 
(∆Equity) 

Chow Test 
Cross-section F - - 

Cross-section Chi-square - - 
Hausman Test Cross-section random 0.3127 0.5418 

LM Test Nilai LM 26.09 2.47 
Sumber : Output Eviews 

Berdasarkan penjelasan dan hasil dari Tabel 4.9 di atas, uji Chow baik 

pada model 1 dan 2 tidak menghasilkan output eviews, di mana uji Chow dalam 

penelitian ini tidak dapat diperoleh hasilnya. Namun, uji Hausman berhasil 

dilakukan dan hasil probabilitas Cross-section random dari model 1 (STDe) yaitu, 

0.3127 lebih besar dari 0.05. Hal tersebut menandakan bahwa H0 tidak dapat 

ditolak atau model persamaan menggunakan model Random Effect. Namun, hasil 

uji Hausman tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai acuan dalam 

memilih model terbaik, maka dilakukan uji LM untuk menguji antara Random 

Effect tersebut dengan Common Effect yang tidak dapat diperoleh hasilnya pada uji 

Chow. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares maka, 

H0 ditolak yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah 
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metode Random Effect dari pada metode Common Effect. Berdasarkan hal tersebut, 

nilai LM statistik untuk model 1 (STDe)  sebesar 26.09 dan nilai kritis statistik chi-

squares sebesar 11.070 sehingga, dapat disimpulkan bahwa model 1 menggunakan 

metode Random Effect. Sedangkan, model 2 (∆Equity) memiliki nilai LM statistik 

sebesar 2.47 di mana lebih kecil dari nilai kritis statistik chi-squares sebesar 

12.592, sehingga kesimpulannya adalah menggunakan metode Common Effect. 

4.2.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji model regresi yang digunakan 

dalam penelitian apakah telah memenuhi syarat sebagai model yang memiliki sifat 

Best Linier Unbias Estimator/BLUE atau tidak. Model yang telah mencapai BLUE 

merupakan model yang bersifat non multikolinearitas, non heteroskedastisitas, dan 

non autokorelasi sehingga, model dapat digunakan sebagai alat estimasi yang baik 

dan tidak memiliki variabel independen yang bias (Widarjono, 2009). 

Hasil akhir dari uji asumsi klasik pada Model 1 disajikan secara ringkas 

dalam tabel di bawah ini (hasil keseluruhan data dari uji asumsi klasik model 1 

secara lengkap disajikan dalam lampiran 6). 

 

Tabel 4.10 

Uji Asumsi Klasik Seluruh Model Penelitian 

Uji Hasil Model 1 
(STDe) 

Hasil Model 2 
(∆Equity) 

Kesimpulan 

Multikolinearitas Koefisien korelasi < 
0.85 

Koefisien korelasi 
< 0.85 

Bebas 
multikolinearitas 

Heteroskedastisitas Prob. Chi-Square 
dari Obs*R-Squared 
: 0.6196 > 0.05 

Prob. Chi-Square 
dari Obs*R-
Squared : 0.4437 > 
0.05 

Bebas 
heteroskedastisitas 

Autokolerasi Prob. Chi-Square:  
0.2718 > 0.05 

Prob. Chi-Square:  
0.3599 > 0.05 

Bebas autokorelasi 

Sumber : Output Eviews, diolah 

 

4.2.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Menurut Gujarati (2006), multikolinearitas berhubungan dengan 

situasi di mana ada hubungan linier baik yang pasti atau mendekati pasti di 

antara variabel-variabel independen. Jika korelasi di atas 0.80 maka patut 

Pengaruh IAS 41..., Etania Simamora, Ak.-IBS, 2014



68 
 

diduga adanya masalah multikolinearitas dalam model, dan sebaliknya 

(Gujarati, 2006). 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.10 di atas, hasil 

besaran korelasi antar variabel independen untuk model 1 (STDe) ialah kurang 

dari 0.8 maka, hasil tersebut menunjukkan bahwa data terbebas dari masalah 

multikolinearitas. Kesimpulannya adalah tidak adanya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi 1. 

 

4.2.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Dalam menguji ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas pada 

model penelitian, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan uji 

White. Pada Tabel 4.10 untuk model 1 diperoleh probabilitas Chi-square dari 

Obs*R-squared sebesar 0.6196 di mana menunjukkan hasil yang lebih besar 

dari α = 5%, maka dapat diketahui bahwa untuk model 1, H0 tidak dapat 

ditolak. Kesimpulannya ialah tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model 

1 (STDe). 

 

4.2.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji asumsi klasik yang terakhir ialah mengenai masalah autokorelasi. 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi 

anggota observasi satu dengan observasi lainnya yang berlainan waktu. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Breusch-Godfrey atau biasa 

disebut uji Lagrange-Multiplier (LM Test).  

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 di atas, model 

penelitian 1 memiliki nilai probabilitas Chi-square dari Obs*R-squared yang 

lebih besar dari α = 5% yaitu 0.2718. Hal ini menandakan bahwa H0 model 

penelitian 1 tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada masalah autokorelasi 

yang timbul karena diduga bahwa tidak ada korelasi antara anggota observasi 

satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. 
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4.2.2.5 Pengujian Parsial (Uji-t) 

Berikut ini merupakan hasil uji parsial (uji-t) untuk hipotesis 2 yang 

menggunakan model 1 (STDe). 

Hipotesis 2 : 

H02 : Tidak terdapat perbedaan pada volatilitas laba antara kelompok 

perusahaan agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan 

yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. 

Ha2 : Kelompok perusahaan yang menerapkan IAS 41 Agrikultur 

mempunyai  volatilitas laba yang lebih besar dibandingkan 

dengan kelompok perusahaan yang tidak menerapkan IAS 41 

Agrikultur. 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.11, variabel DIAS memiliki t-statistik 

-1.040871 dengan probabilitas sebesar 0.3029 lebih besar dari tingkat signifikansi 

5% (0.3029 > 0.05) yang artinya H02 tidak dapat ditolak. Hal ini mengindikasikan 

bahwa tidak terdapat perbedaan pada volatilitas laba antara kelompok perusahaan 

agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak menerapkan IAS 41 

Agrikultur (Ha2 ditolak). 

Hasil uji t untuk variabel kontrol pertama, yaitu STDCFO yang memiliki t-

statistik 2.769165 dengan probabilitas sebesar 0.0079 lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 5% (0.0079 < 0.05) yang artinya bahwa kelompok perusahaan yang 

memiliki tingkat volatilitas CFO yang tinggi akan mempunyai  volatilitas laba yang 

lebih besar dibandingkan dengan kelompok perusahaan yang memiliki tingkat 

volatilitas CFO yang rendah. 

Variabel kontrol kedua, yaitu Size memiliki t-statistik 5.960129 dengan 

probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.0000 < 0.05) 

yang artinya bahwa Kelompok perusahaan dengan  ukuran perusahaan yang besar 

mempunyai  volatilitas laba yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok 

perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang kecil. 

Variabel kontrol ketiga, yaitu lev memiliki t-statistik -3.765433 dengan 

probabilitas sebesar 0.0004 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.0004 < 0.05) 
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yang artinya bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap volatilitas laba, namun 

dengan koefisien yang negatif, di mana kelompok perusahaan dengan  leverage 

yang kecil mempunyai  volatilitas laba yang lebih besar dibandingkan dengan 

kelompok perusahaan yang memiliki leverage yang besar. 

Variabel kontrol keempat, yaitu dummy negara memiliki t-statistik 

2.874668 dengan probabilitas sebesar 0.0059 lebih kecil dari tingkat signifikansi 

5% (0.0059 < 0.05) yang artinya bahwa kelompok perusahaan yang berasal dari 

dummy negara mempunyai  volatilitas laba yang lebih besar dibandingkan dengan 

kelompok perusahaan yang tidak berasal dari dummy negara. 

4.2.2.6 Pengujian Simultan (Uji-F) 

Tujuan uji F adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi 

F. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 (α = 5%) untuk 

mengambil keputusan H0 ditolak. Selain itu, pengambilan keputusan dapat 

dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dan F tabel, dimana apabila F 

statistik < F maka, H0 tidak dapat ditolak, dan sebaliknya (hasil uji F dapat dilihat 

secara lengkap pada lampiran 3). 

Tabel 4.11  menunjukkan tingkat signifikansi untuk hipotesis 2 atau model 

1 yaitu sebesar 0.000000 lebih kecil dari 0.05 (0.0000 < 0.05) sehingga, dapat 

diambil keputusan bahwa H0 ditolak. Maka, pada hipotesis 2 di mana variabel 

independen yaitu DIAS dan juga variabel kontrol yaitu STDCFO, Size, Lev, dan D 

secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen 

STDe. 

 

4.2.2.7 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan pengujian hipotesis yang digunakan 

untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan 

oleh  variabel independen. Disamping itu, koefisien determinasi ini digunakan di 

dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis regresi data yang 

diteliti. Oleh karena penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel 

independen, maka nilai yang digunakan ialah nilai Adjusted R2. Adjusted R2 

disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampelnya. 
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Hasil koefisien determinasi Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai Adjusted 

R2 pada model 1 (STDe) ialah sebesar 0.656599 atau 65.6599%. Hal tersebut berarti 

variabel independen, yaitu DIAS dan juga variabel kontrol yaitu STDCFO, Size, Lev, 

dan D menjelaskan variasi STDe dengan baik sebesar 65.6599%, sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 34.3401% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan 

dalam model penelitian ini. 

 

4.2.2.8 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis linier dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pada saat dilakukan pengolahan 

data dengan menggunakan software Eviews 7, telah dilakukan pengujian terhadap 

pendekatan yang akan digunakan dalam model penelitian ini. Berdasarkan hasil uji 

Lagrange Multiplier (LM) pada Tabel 4.9, disimpulkan bahwa model regresi pada 

model penelitian 1 menggunakan jenis Random Effect.  

Model penelitian 1 ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang 

signifikan antara DIAS, STDCFO, Size, Lev, dan D terhadap STDe. Hasil regresi 

data panel dengan metode Random Effect adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.11 

Hasil Regresi Metode Random Effect 

Dependent Variable: STDE   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Periods included: 3   
Cross-sections included: 21   
Total panel (unbalanced) observations: 56  
Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -1.232708 0.221793 -5.557932 0.0000 
DIAS -0.014473 0.013905 -1.040871 0.3029 

STDCFO 0.079711 0.028785 2.769165 0.0079 
SIZE 0.068101 0.011426 5.960129 0.0000 
LEV -0.259974 0.069042 -3.765433 0.0004 
D01 0.045014 0.015659 2.874668 0.0059 

Adjusted R2  0.656599  

Sumber : Output Eviews, data olahan penulis 
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Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan pada Tabel 4.11 di atas, maka 

diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut : 

STDE = -1.232708 - 0.014473 DIAS + 0.079711 STDCFO + 0.068101 SIZE -

0.259974 LEV + 0.045014 D01  

 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa DIAS (dummy IAS 41 Agrikultur) pada 

model 1 diperoleh koefisien regresi sebesar -0.014473 dan nilai t-hitung sebesar -

1.040871 dengan signifikansi 0.3029 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

lebih besar dari tingkat signifikansi α = 5% (0.3029 > 0.05). Hasil ini menunjukkan 

bahwa perusahaan-perusahaan tanaman kelapa sawit di Indonesia, England, 

Singapore dan Malaysia pada periode 2010-2012 yang menerapkan IAS 41 

Agrikultur pada aset biologis mereka tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Volatilitas Earnings perusahaan. Dengan demikian H02 tidak dapat ditolak 

atau menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pada volatilitas Earnings antara 

kelompok perusahaan agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang 

tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. Hasil ini berbeda dengan hasil yang 

diharapkan dari model ini, di mana kelompok perusahaan agrikultur yang 

menerapkan IAS 41 Agrikultur seharusnya memiliki volatilitas laba yang besar 

karena penggunaan nilai wajar yang penentuan harganya berdasarkan harga pasar 

yang dapat saja berubah setiap saat, sehingga dapat menyebabkan fluktuasi nilai 

laba di Laporan Keuangan Perusahaan. Namun, hasil ini juga mendukung 

penelitian Maruli & Mita (2010) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang lebih besar antara penggunaan metode penilaian (DFV) nilai wajar aset 

biologis terhadap volatilitas Earnings (penilaian yang sama digunakan dalam IAS 

41 Agrikultur) terhadap volatilitas Earnings (STDe) dibanding penggunaan nilai 

historis. 

Standar deviasi CFO menunjukkan hasil koefisien yang positif yaitu 

sebesar 0.079711 (Tabel 4.11) dan signifikan dengan signifikansi 0.0079. Hal ini 

mengindikasikan semakin tinggi volatilitas CFO maka, semakin tinggi pula 

volatilitas laba. Di dalam laporan CFO, diungkapkan perubahan nilai wajar aset 

biologis akibat penerapan IAS 41 Agrikultur. Hal tersebut berarti bahwa semakin 

tinggi perubahan nilai wajar atas aset biologis perusahaan maka, semakin tinggi 
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pula volatilitas laba perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang 

diharapkan oleh peneliti di mana, volatilitas CFO yang tinggi dapat menyebabkan 

volatilitas laba yang tinggi pula. Hasil ini juga mendukung penelitian Maruli & 

Mita (2010) yang memiliki signifikansi sebesar 0,00 atas STDCFO terhadap STDe 

pada model penelitiannya dan memiliki koefisien yang positif. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa volatilitas arus kas dari aktivitas operasi memiliki hubungan 

yang signifikan positif terhadap volatilitas laba. 

Tabel 4.11 menunjukkan hasil uji regresi Size dengan koefisien korelasi 

positif sebesar 0.068101 dan memiliki tingkat signifikansi yang tinggi yaitu, 

sebesar 0.00. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka, 

volatilitas laba juga akan semakin besar. Oleh sebab itu, fluktuasi nilai laba 

diperkirakan naik apabila, perusahaan tersebut mengalami peningkatan total 

asetnya atau  dalam hal ini ukuran perusahaannya. Hal ini sesuai dengan yang 

diharapkan peneliti di mana, total aset yang merupakan kekayaan perusahaan 

sehingga perusahaan dapat menghasilkan income maka, semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin tinggi pula volatilitas labanya.Berdasarkan hal tersebut 

maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan yang positif antara 

ukuran perusahaan dan volatilitas laba. 

Pada Tabel 4.11 Leverage menunjukkan hasil dengan koefisien negatif 

sebesar -0.259974 dan tingkat signifikansi sebesar 0.0004 di mana lebih kecil dari 

0.05. Hal ini berarti bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap volatilitas laba 

namun, pengaruh tersebut negatif di mana semakin besar leverage perusahaan 

maka, semakin kecil volatilitas laba. Ketika volatilitas laba perusahaan kecil, maka 

perusahaan tersebut dinilai telah efisien dalam mengelola hutangnya untuk 

kepentingan operasional perusahaan, di mana income yang  dihasilkan lebih besar 

dari jumlah bebannya. Hasil ini sebenarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan di 

mana semakin besar leverage maka, semakin besar pula volatilitas labanya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan negatif antara leverage dan volatilitas laba. 

Variabel dummy negara merupakan variabel kontrol untuk beberapa negara 

yang menjadi objek dalam penelitian ini. Negara-negara yang terlibat dalam 

penelitian ini terdiri dari 4 negara, yaitu Indonesia, England, Singapore, dan 

Malaysia. Tabel 4.11 menunjukkan hasil koefisien yang positif yaitu, sebesar 
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0.045014 dan dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0059 di mana lebih kecil dari 

0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan asal negara pada perusahaan 

tanaman kelapa sawit dapat berpengaruh terhadap volatilitas laba perusahaan 

tersebut. Kondisi ekonomi yang berbeda antar negara memiliki pengaruh positif 

terhadap terjadinya fluktuasi volatilitas laba. Negara yang menjadi benchmark 

dalam penelitian ini adalah Malaysia, yang berarti bahwa negara lain selain 

Malaysia memiliki kondisi ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Dan 

hal tersebut juga mengindikasikan bahwa variabel dummy negara memiliki 

volatilitas laba yang lebih tinggi dibandingkan benchmark. Oleh sebab itu, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara dummy negara 

dan volatilitas laba. Hasil penelitian di atas sesuai dengan harapan peneliti bahwa 

kondisi ekonomi mempengaruhi volatilitas laba perusahaan. 

 

4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis 3 (H3) 

4.2.3.1 Statistik Deskriptif 

Pada pembahasan statistik deskriptif hipotesis 3 dalam penelitian ini yang 

menggunakan Model 2 (M2) yaitu Model ∆Equity, terdapat beberapa variabel 

kontrol yang juga digunakan dalam model sebelumnya, Model 1 (M1) yaitu Size, 

Lev dan dummy negara. Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif data perubahan 

Equity (∆Equity), dummy IAS 41 Agrikultur (DIAS), perubahan Earnings 

(∆Earnings), perubahan OCI (∆OCI), ukuran perusahaan (Size), Leverage (Lev), 

dan dummy negara (D) diperoleh hasil yang dijelaskan pada Tabel 4.12 berikut ini : 

Tabel 4.12 

Statistik Deskriptif Model 2 (∆Equity) 

 ∆Equity DIAS ∆Earnings ∆OCI SIZE LEV D 
 Mean  27540  0.3833  2150 -3181  19.553  0.093997  0.383333
 Median  25130  0.000000 1799 0.00 19.783 0.072897  0.000000
 Maximum  81991  1.000000  60506  49354  21.447  0.327598  1.000000
 Minimum -3445  0.000000 -73766 -151563  16.649  0.000000  0.000000
 Std. Dev.  21000  0.490301  19327  22297  0.922  0.093960  0.490301
 Observations  60  60  60  60  60  60  60 
Sumber : Output Eviews, data olahan penulis 

Jumlah sampel yang digunakan dalam uji model 2 di atas adalah sebanyak 

60 observasi. Berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas diketahui bahwa : 
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a. ∆Equity dalam penelitian ini merupakan selisih atau perubahan total ekuitas 

dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun t dan t-1. Total ekuitas 

tersebut dapat bernilai “-“ atau minus apabila nilai total ekuitas tahun t lebih 

kecil daripada tahun t-1.  Nilai rata-rata ∆Equity pada perusahaan tanaman 

kelapa sawit di negara Indonesia, England, Singapore dan Malaysia periode 

2010 hingga 2012 adalah 27540 dengan standar deviasi yaitu sebesar 21000.  

Hal tersebut berarti bahwa rata-rata perubahan nilai total ekuitas perusahaan 

adalah sebesar 27540 dengan penyebaran data yang tidak luas yaitu sebesar 

21000. ∆Equity tertinggi sebesar 81991 yaitu pada perusahaan Hapseng 

Plantations Holdings Berhad, Malaysia tahun 2010 sedangkan, ∆Equity 

terendah sebesar -3445 pada perusahaan Sampoerna Agro Tbk PT., 

Indonesia tahun 2012. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata ∆Equity di atas 

nilai tengah sehingga, ∆Equity memiliki bentuk distribusi data yang tidak 

simetri dan cenderung menjulur ke kanan.  

b. Nilai rata-rata dummy IAS 41 Agrikultur (DIAS) pada perusahaan tanaman 

kelapa sawit di negara Indonesia, England, Singapore dan Malaysia periode 

2010 hingga 2012 pada model ini adalah  0.3833 dengan standar deviasi 

sebesar 0.4903 atau sebesar 49.03%. Perusahaan yang menerapkan IAS 41 

Agrikultur lebih sedikit dibandingkan yang tidak menerapkannya. Penelitian 

ini memiliki nilai rata-rata DIAS di atas nilai tengah sehingga, DIAS 

memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur 

ke kanan. Penyebaran data pada variabel independen DIAS ini tidak tersebar 

luas dengan nilai standar deviasi sebesar 0. 4903 atau sebesar 49.03%. 

c. ∆Earnings dalam penelitian ini merupakan selisih atau perubahan nilai laba 

bersih dalam Laporan Laba Komprehensif (Comprehensive Income) pada 

tahun t dan t-1. Laba bersih tersebut dapat bernilai “-“ atau minus apabila 

nilai total ekuitas tahun t lebih kecil daripada tahun t-1.  Nilai rata-rata 

∆Earnings pada perusahaan tanaman kelapa sawit di negara Indonesia, 

England, Singapore dan Malaysia periode 2010 hingga 2012 adalah  2150 

dengan standar deviasi yaitu sebesar  19327. Hal tersebut berarti bahwa rata-

rata perubahan nilai laba bersih perusahaan adalah sebesar 2150 dengan 

penyebaran data yang tidak luas yaitu sebesar 19327. ∆Earnings tertinggi 

sebesar  60506 pada perusahaan Anglo-Eastern Plantation PLC, England 
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tahun 2011 sedangkan, ∆Earnings terendah yaitu sebesar -73766 pada 

perusahaan PP London Sumatera Indonesia Tbk, Indonesia tahun 2012. 

Penelitian ini memiliki nilai rata-rata ∆Earnings di atas nilai tengah 

sehingga, ∆Earnings memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan 

cenderung menjulur ke kanan.  

d. ∆OCI dalam penelitian ini merupakan selisih atau perubahan nilai total 

Other Comprehensive Income dalam Laporan Laba Komprehensif 

(Comprehensive Income) pada tahun t dan t-1. Other Comprehensive Income 

tersebut dapat bernilai “-“ atau minus apabila nilai total ekuitas tahun t lebih 

kecil daripada tahun t-1.  Nilai rata-rata ∆OCI pada perusahaan tanaman 

kelapa sawit di negara Indonesia, England, Singapore dan Malaysia periode 

2010 hingga 2012 adalah -3181 dengan standar deviasi yaitu sebesar 22297. 

Hal tersebut berarti bahwa rata-rata perubahan nilai OCI perusahaan adalah 

bernilai minus yaitu mengalami penurunan OCI sebesar -3181 dengan 

penyebaran data yang tidak luas yaitu sebesar 22297. ∆OCI tertinggi sebesar  

49354 pada perusahaan Golden Land Berhad, Malaysia tahun 2010 

sedangkan, ∆OCI  terendah yaitu sebesar -151563 pada perusahaan Anglo-

Eastern Plantation PLC, England tahun 2011. Penelitian ini memiliki nilai 

rata-rata ∆OCI  yang berada di bawah nilai tengah sehingga, ∆OCI  memiliki 

bentuk distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kiri.  

e. Nilai rata-rata ukuran perusahaan (Size) pada perusahaan tanaman kelapa 

sawit di negara Indonesia, England, Singapore dan Malaysia periode 2010 

hingga 2012 pada model ini adalah 19.553 dengan standar deviasi sebesar 

 0.922 atau sebesar 92.2%. Size tertinggi sebesar 21.447 yaitu pada PT 

Bakrie Sumatera Plantations Tbk tahun 2011 sedangkan, Size terendah 

sebesar 16.649 yaitu pada perusahaan Narborough Plantations PLC, England  

tahun 2010. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata Size yang berada di bawah 

nilai tengah sehingga, Size memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri 

dan cenderung menjulur ke kiri. Penyebaran data pada variabel kontrol Size 

ini tidak tersebar luas dengan nilai standar deviasi sebesar 0.922 atau sebesar 

92.2%. 

f. Nilai rata-rata Lev pada perusahaan tanaman kelapa sawit di negara 

Indonesia, England, Singapore dan Malaysia periode 2010 hingga 2012 pada 
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model ini adalah 0.093997 dengan standar deviasi sebesar 0.093960 atau 

sebesar 9.40%. Lev tertinggi sebesar 0.327598 yaitu pada perusahaan PT. 

Bakrie Sumatera Plantations Tbk, Indonesia tahun 2011 sedangkan, Lev 

terendah sebesar 0.0 di mana hal tersebut terjadi karena perusahaan tidak 

memiliki hutang jangka panjang. Penelitian ini memiliki nilai rata-rata Lev 

yang berada di atas nilai tengah sehingga, Lev memiliki bentuk distribusi 

data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan. Penyebaran data 

pada variabel kontrol Lev ini tersebar cukup luas dengan nilai standar deviasi 

sebesar 0.093960 atau sebesar 9.40%. 

g. Nilai rata-rata dummy negara (D) pada perusahaan tanaman kelapa sawit di 

negara Indonesia, England, Singapore dan Malaysia periode 2010 hingga 

2012 dalam model ini, di mana Malaysia merupakan benchmark dalam 

penelitian adalah 0.383333 dengan standar deviasi sebesar 0.490301 atau 

sebesar 49%. D tertinggi sebesar “1” untuk perusahaan tanaman kelapa sawit 

yang bukan berasal dari Malaysia dan “0” untuk perusahaan yang 

sebaliknya, dan perusahaan tanaman kelapa sawit yang berasal dari Malaysia 

lebih banyak dibandingkan perusahaan yang bukan berasal dari Malaysia. 

Penelitian ini memiliki nilai rata-rata D  di atas nilai tengah sehingga, D 

memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur 

ke kanan. Penyebaran data pada variabel kontrol D ini tidak tersebar luas 

dengan nilai standar deviasi sebesar 0.490301 atau sebesar 49%. 

 

4.2.3.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas pada model ini, yaitu berdasarkan Tabel 4.8 di mana dapat 

disimpulkan bahwa residual model penelitian 2 (∆Equity) telah berdistribusi secara 

normal. Hasil tersebut diambil dari nilai probabilitas uji statistik Jarque-Bera pada 

model 2 yakni sebesar 0.234463 lebih besar dari 0.05 sehingga H0 tidak dapat 

ditolak yang artinya residual data berdistribusi normal. 
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4.2.2.3 Uji Analisis Regresi Data Panel 

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier (LM) yang berhasil dilakukan 

terhadap model 2 (∆Equity), nilai LM statistik adalah 2.47 lebih kecil dari nilai 

kritis statistik chi-squares yaitu sebesar 12.592. Hal tersebut menandakan bahwa 

H0 tidak dapat ditolak atau model persamaan menggunakan model Common Effect. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil tersebut  maka pendekatan estimasi untuk 

Model 2 bukan menggunakan pendekatan jenis Fixed Effect ataupun Random 

Effect, melainkan menggunakan pendekatan Common Effect. 

4.2.3.4 Uji Asumsi Klasik 

Berikut ini merupakan penjelasan hasil uji asumsi klasik pada model 

penelitian 2 (∆Equity) yang dilakukan untuk menguji model regresi yang 

digunakan dalam penelitian apakah telah memenuhi syarat sebagai model yang 

memiliki sifat Best Linier Unbias Estimator/BLUE atau tidak. 

 

4.2.3.4.1 Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.10, hasil besaran korelasi 

antar variabel independen untuk model 2 ialah kurang dari 0.8 maka, hasil tersebut 

menunjukkan bahwa data terbebas dari masalah multikolinearitas. Dalam lampiran 8 

Tabel 8.a, tidak ditemukan satupun variabel independen yang memiliki koefisien di 

atas 0.8. Kesimpulannya adalah tidak adanya hubungan linier antar variabel 

independen dalam model regresi 2. 

4.2.3.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan Tabel 4.10, pada 2 diperoleh probabilitas Chi-square 

dari Obs*R-squared masing-masing sebesar 0.4437; di mana menunjukkan 

hasil yang lebih besar dari α = 5%, maka dapat diketahui bahwa untuk model 

yaitu model 2, H0 tidak dapat ditolak. Kesimpulannya ialah tidak ada masalah 

heteroskedastisitas pada model penelitian 2 (∆Equity). 

 

4.2.3.4.3 Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 di atas, model 

penelitian 2 memiliki nilai probabilitas dari Chi-square dari Obs*R-squared 

yang lebih besar dari α = 5% yaitu 0.3599. Hal ini menandakan bahwa H0 
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model 2 (∆Equity) tidak dapat ditolak yang artinya, tidak ada masalah 

autokorelasi yang timbul karena diduga bahwa tidak ada korelasi antara 

anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. 

 

4.2.3.5 Pengujian Parsial (Uji-t) 

Berikut ini merupakan hasil uji parsial (uji-t) untuk hipotesis 3 yang 

menggunakan model 2 (∆Equity). 

 

Hipotesis 3 : 

H03 : Tidak terdapat perbedaan pada total perubahan ekuitas di laporan 

perubahan ekuitas antara kelompok perusahaan agrikultur yang 

menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak menerapkan IAS 

41 Agrikultur. 

Ha3 : Terdapat perbedaan pengaruh pada total perubahan ekuitas di 

laporan perubahan ekuitas antara kelompok perusahaan agrikultur 

yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak menerapkan 

IAS 41 Agrikultur. 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.13 untuk variabel independen, yaitu 

variabel DIAS di mana memiliki t-statistik 0.862233 dengan probabilitas sebesar 

0.3924 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.3924 > 0.05) yang artinya H03 

tidak dapat ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan 

pengaruh pada total perubahan ekuitas di laporan perubahan ekuitas antara 

kelompok perusahaan agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang 

tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. (Ha3 ditolak). 

Dari hasil uji t (parsial) pada variabel kontrol pertama Tabel 4.13, variabel 

∆EARNINGS memiliki t-statistik 4.553291 dengan probabilitas sebesar 0.0000 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.0000 < 0.05) yang artinya bahwa terdapat 

perbedaan pada total perubahan ekuitas di laporan perubahan ekuitas antara 

kelompok perusahaan agrikultur yang memiliki perubahan laba dan yang tidak 

yang memiliki perubahan laba.  
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Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.13, variabel kontrol kedua, yaitu 

∆OCI memiliki t-statistik 2.762849 dengan probabilitas sebesar 0.0079 lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 5% (0.0079 < 0.05) yang bahwa terdapat perbedaan pada 

total perubahan ekuitas di laporan perubahan ekuitas antara kelompok perusahaan 

agrikultur yang memiliki perubahan other comprehensive income dan yang tidak 

yang memiliki perubahan other comprehensive income.  

Berdasarkan hasil uji t (parsial) Tabel 4.13, variabel kontrol ketiga, yaitu 

Size memiliki t-statistik 4.561882 dengan probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 5% (0.0000 < 0.05) yang mengindikasikan bahwa terdapat 

perbedaan pada total perubahan ekuitas di laporan perubahan ekuitas antara 

kelompok perusahaan agrikultur yang memiliki ukuran perusahaan yang besar dan 

yang tidak memiliki ukuran perusahaan yang besar. 

Variabel kontrol keempat, yaitu lev memiliki t-statistik -1.791687 dengan 

probabilitas sebesar 0.0789 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.0789 > 0.05) 

yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan pada total perubahan 

ekuitas di laporan perubahan ekuitas antara kelompok perusahaan agrikultur yang 

memiliki leverage yang besar dan yang tidak memiliki leverage yang besar. 

Variabel kontrol terakhir, yaitu variabel dummy negara memiliki t-statistik 

1.559822 dengan probabilitas sebesar 0.1248 lebih besar dari tingkat signifikansi 

5% (0.1248 > 0.05) yang artinya bahwa tidak terdapat perbedaan pada total 

perubahan ekuitas di laporan perubahan ekuitas antara kelompok perusahaan 

agrikultur yang berasal dari dummy negara dan yang tidak yang berasal dari dummy 

negara. 

4.2.3.6 Pengujian Simultan (Uji-F) 

Berdasarkan Tabel 4.13, hipotesis 3 atau model 2 (∆Equity).memiliki 

tingkat signifikansi sebesar 0.0001 lebih kecil dari 0.05 (0.0001 < 0.05). Hal 

tersebut menggambarkan bahwa pada model 2, di mana variabel independen yaitu 

DIAS dan juga variabel kontrol yaitu ∆Earnings,  ∆OCI, Size, Lev, dan D secara 

simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen ∆Equity 

(Ha diterima). 
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4.2.3.7 Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil koefisien determinasi pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa model 2 

memiliki nilai Adjusted R2 sebesar 0.353195 atau 35.3195%. Hal ini berarti variabel 

independen yaitu DIAS dan juga variabel kontrol yaitu ∆Earnings, ∆OCI, Size, 

Lev, dan D menjelaskan variasi ∆Equity dengan baik sebesar 35.3195%, sedangkan 

sisanya 64.6805% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian. 

 

4.2.3.8 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis linier berganda hipotesis 3 menggunakan model penelitian  

∆Equity bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara DIAS, 

∆Earnings, ∆OCI, Size, Lev, dan D terhadap ∆Equity tersebut. Hasil regresi data 

panel dengan metode Common Effect adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.13 

Hasil Regresi Metode Common Effect 

Dependent Variable: _EQUITY   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/10/14   Time: 21:18   
Sample: 2010 2012   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 25   
Total panel (unbalanced) observations: 60  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -216500.9 52970.19 -4.087222 0.0001 
DIAS 4440.506 5150.010 0.862233 0.3924 

_EARNINGS 0.605752 0.133036 4.553291 0.0000 
_OCI 0.321965 0.116534 2.762849 0.0079 
SIZE 12437.80 2726.462 4.561882 0.0000 
LEV -47610.84 26573.19 -1.791687 0.0789 
D01 8740.810 5603.724 1.559822 0.1248 

Adjusted R2     0.353195  

Sumber : Output Eviews, data olahan penulis 

Pada hasil regresi yang ditampilkan pada Tabel 4.13 di atas, maka 

diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut : 
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∆EQUITY = -216501 + 4440.506 DIAS + 0.6057517 ∆EARNINGS + 

0.321965 ∆OCI + 12437.798 SIZE - 47610.8367 LEV + 

8740.8103 D01 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang ditunjukkan di atas, penerapan IAS 

41 Agrikultur pada model 2 diperoleh koefisien regresi sebesar 4440.506 dan nilai 

t-hitung sebesar 0.862233 dengan signifikansi 0.3924 yang menunjukkan nilai 

signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi α = 5% (0.3924 > 0.05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa kelompok perusahaan tanaman kelapa sawit di Indonesia, 

England, Singapore dan Malaysia pada periode 2010-2012 yang menerapkan IAS 

41 Agrikultur pada aset biologis mereka berhubungan tidak signifikan terhadap 

perubahan ekuitas perusahaan dari tahun t-1 ke tahun t. Hasil ini berbeda dengan 

hasil yang diharapkan dari model ini, di mana kelompok perusahaan agrikultur 

yang menerapkan IAS 41 Agrikultur seharusnya memiliki perbedaan pengaruh 

pada perubahan total ekuitas dengan kelompok perusahaan agrikultur yang tidak 

menerapkan IAS 41 Agrikultur. Hal tersebut didasarkan pada Laporan Perubahan 

Ekuitas di mana terdapat Accumulated Other Comprehensive Income yaitu, 

akumulasi Other Comprehensive Income dari tahun-tahun sebelumnya yang di 

dalamnya terdapat asset revaluation surplus sebagai akibat dari penerapan IAS 41 

Agrikultur. Dan hal tersebut juga merupakan hasil yang diharapkan penulis 

terhadap hipotesis ini. Namun, ternyata berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

hasil menunjukkan yang sebaliknya, di mana tidak terdapat perbedaan pengaruh 

pada total ekuitas antara dua kelompok sampel yang berbeda tersebut. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan positif antara 

penerapan IAS 41 Agrikultur dan perubahan ekuitas perusahaan. 

Berdasarkan Tabel 4.13, perubahan laba menunjukkan hasil koefisien yang 

positif yaitu, sebesar 0.6057517 dan signifikan dengan signifikansi sebesar 

0.0000. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi perubahan laba dari tahun 

t-1 ke tahun t maka, semakin tinggi pula perubahan ekuitasnya. Hasil ini sesuai 

dengan  yang diharapkan oleh peneliti di mana semakin tinggi laba perusahaan 

maka, akan menyebabkan terjadinya perubahan ekuitas pada perusahaan tersebut. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan positif antara 

perubahan laba dan perubahan ekuitas. 
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Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji regresi dengan koefisien korelasi positif 

untuk perubahan OCI, yaitu sebesar 0.321965. Selain itu, perubahan Other 

Comprehensive Income signifikan pada tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05, 

yaitu sebesar 0.0079. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perubahan 

Other Comprehensive Income dari tahun t-1 ke tahun t maka, semakin tinggi pula 

perubahan ekuitas perusahaannya. Di dalam Other Comprehensive Income 

terdapat komponen unrealized gain/loss yang dihasilkan oleh perubahan nilai 

wajar aset di pasar. Hasil ini sesuai dengan harapan peneliti di mana semakin 

besar Other Comprehensive Income  maka, semakin besar pula perubahan 

ekuitasnya. Maka, semakin besar unrealized gain/loss maka, perubahan ekuitas 

juga akan semakin besar. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan positif antara Other Comprehensive Income dan 

perubahan ekuitas. 

Sama halnya dengan model 1, ternyata hasil regresi yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.13 menghasilkan koefisien korelasi yang positif untuk ukuran perusahaan 

yaitu, sebesar 12437.8 dengan tingkat signifikansi 0.0000. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka, perubahan ekuitas dari tahun t-1 

ke tahun t pun semakin besar pula. Kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang 

signifikan positif antara ukuran perusahaan dan perubahan ekuitas. 

Hasil uji regresi model 2 berbeda dengan hasil uji regresi model 1 

sebelumnya pada leverage, di mana tingkat signifikansi leverage pada model 2 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan yakni, sebesar 0.0789 (0.0789 > 0.05). 

Namun, koefisien korelasi antara model 1 dan model 2 sama yaitu berpengaruh 

negatif sebesar -47610.84. Hasil tingkat signifikansi menunjukkan bahwa 

besarnya leverage perusahaan tidak berpengaruh terhadap perubahan. Namun, 

koefisien korelasi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa semakin besar 

leverage maka, semakin kecil perubahan ekuitasnya. Hal tersebut menggambarkan 

perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi akan menyebabkan 

perusahaan tersebut memiliki tingkat perubahan ekuitas yang stabil dari tahun t-1 

ke tahun t sehingga, perusahaan dinilai tidak fluktuatif dari segi perubahan 

modalnya. Namun, hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan di mana, 

semakin tinggi leverage maka, semakin tinggi pula perubahan total ekuitas 

perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
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terdapat hubungan yang tidak signifikan negatif antara leverage dan perubahan 

ekuitas. 

Tabel 4.13 menunjukkan hasil koefisien yang positif yaitu, sebesar 

8740.81 dan dengan tingkat signifikansi sebesar 0.1248 di mana lebih besar dari 

0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan asal negara pada perusahaan 

tanaman kelapa sawit tidak berpengaruh terhadap perubahan ekuitas perusahaan 

tersebut dari tahun t-1 ke tahun t. Kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang 

berbeda antar negara tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya perubahan total 

ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas perusahaan. Negara yang menjadi 

benchmark dalam penelitian ini adalah Malaysia, yang berarti bahwa perusahaan 

tanaman kelapa sawit yang berada di Malaysia memiliki perubahan ekuitas yang 

sama dengan negara yang bukan berasal dari Malaysia. Hasil ini tidak sesuai 

dengan ekspektasi peneliti di mana, negara asal perusahaan yang berbeda-beda 

dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda pula akan menyebabkan perubahan 

ekuitas yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang tidak signifikan positif antara dummy negara dan perubahan 

ekuitas. 

 

4.3 Implikasi Manajerial Penelitian 

Penerapan IAS 41 Agrikultur pada perusahaan agrikultur memiliki tujuan utama 

agar penyajian aset biologis dalam laporan keuangan perusahaan menjadi lebih relevan 

dan akurat sehingga, dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Salah satu 

hal yang membedakan antara IAS 41 Agrikultur dengan standar akuntansi mengenai aset 

biologis yang sebelumnya adalah dasar pengukurannya. Dasar pengukuran aset biologis 

ialah nilai wajar, lebih tepatnya adalah nilai wajar dikurangi biaya penjualan pada saat 

panen yang dinilai di setiap awal dan akhir periode.  

Apabila dilihat dari dasar pengukuran tersebut maka, seharusnya penggunaan 

IAS 41 Agrikultur dapat menyebabkan volatilitas aset yang tinggi karena berpedoman 

pada harga di pasar. Hal tersebut berarti antara kelompok perusahaan tanaman yang 

menerapkan IAS 41 Agrikutur dan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur memiliki 

perbedaan volatilitas aset. Namun, hasil penelitian ini mengungkapkan hubungan antara 

penerapan IAS 41 Agrikultur dan volatilitas aset tidak signifikan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa asumsi mengenai penggunaan nilai wajar akan memberikan 
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perbedaan volatilitas aset pada saat perusahaan menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang 

tidak adalah tidak terbukti dalam penelitian ini, karena faktor yang menyebabkan 

perbedaan volatilitas aset tersebut bukan dari penerapan IAS 41 Agrikulturnya. Maka, 

perusahaan tanaman kelapa sawit sebaiknya menerapkan IAS 41 Agrikultur dalam 

penyajian aset biologisnya di Laporan Keuangan karena tidak akan memberikan dampak 

yang cukup signifikan apabila perusahaan tidak menerapkannya. 

Selain itu, penggunaan nilai wajar sebagai dasar pengukuran IAS 41 Agrikultur 

dapat menyebabkan volatilitas laba yang tinggi bagi perusahaan yang menerapkannya. 

Hasilnya adalah tidak signifikan dan hal ini mengindikasikan hal yang sama dengan 

penjelasan mengenai volatilitas aset di atas. Perusahaan yang menerapkan IAS 41 

Agrikultur dalam penelitian ini tidak  terbukti mengalami volatilitas laba yang lebih 

besar dibandingkan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur sehingga, dapat dikatakan 

bahwa peraturan mengenai IAS 41 Agrikultur ini sebaiknya diterapkan pada perusahaan-

perusahaan agrikultur termasuk perusahaan tanaman kelapa sawit. Dalam penelitian ini, 

faktor yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap volatilitas laba adalah 

volatilitas CFO, ukuran perusahaan, leverage dan negara di mana perusahaan tersebut 

berasal. Bagi perusahaan agrikultur yang memiliki volatilitas CFO yang tinggi, ukuran 

perusahaan yang besar, tingkat utang yang kecil, dengan kondisi ekonomi negara yang 

berbeda beda maka, terdapat kemungkinan perusahaan akan mengalami volatilitas laba 

yang besar. Maka, sebaiknya pada saat perusahaan mulai menerapkan IAS 41 Agrikultur, 

perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor di atas agar, volatilitas laba perusahaan 

tidak meningkat. 

Nilai wajar yang dapat berubah setiap waktu memberikan dampak pada Laporan 

Perubahan Ekuitas perusahaan sehingga, penerapan IAS 41 Agrikultur dapat 

memberikan perbedaan pada total  perubahan ekuitas antara perusahaan yang 

menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak menerapkannya. Hasil dari penelitian ini 

adalah tidak signifikan. Oleh sebab itu, perbedaan perubahan ekuitas antar perusahaan 

dalam tidak terbukti disebabkan oleh diterapkan atau tidaknya IAS 41 Agrikultur. Selain 

itu, perubahan ekuitas dikontrol oleh variabel perubahan laba, perubahan OCI, ukuran 

perusahaan, leverage dan dummy negara. Variabel perubahan laba, perubahan OCI dan 

ukuran perusahaan memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan ekuitas dan 

hal ini mengindikasikan bahwa, kemungkinan terjadinya perbedaan perubahan ekuitas 

antara kelompok perusahaan yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak adalah 
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disebabkan oleh variabel kontrol tersebut. Sedangkan, besarnya leverage dan dummy 

negara tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan perbedaan perubahan ekuitas. 

Sehingga, penerapan IAS 41 Agrikultur bagi perusahaan agrikultur termasuk perusahaan 

tanaman kelapa sawit tidak akan memberikan pengaruh perbedaan yang cukup besar 

pada perubahan ekuitasnya apabila menerapkan IAS 41, yang mungkin dikhawatirkan 

akan berdampak pada masa depan perusahaan. 

Oleh sebab itu, bagi perusahaan tanaman kelapa sawit yang belum menerapkan 

IAS 41 Agrikultur, sebaiknya mulai menerapkannya karena dampaknya terhadap kualitas 

Laporan Keuangan akan sangat baik dilihat dari nilai tanaman kelapa sawit tercatat dapat 

menggambarkan kualitas tanaman kelapa sawit tersebut dan nilainya lebih relevan 

karena menggambarkan nilai tanaman kelapa sawit di lapangan sehingga, akan 

mempermudah  perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional utamanya. Lagipula, 

berdasarkan penelitian ini, penerapan IAS 41 Agrikultur tidak terbukti memberikan 

dampak yang buruk terhadap volatilitas aset, laba dan perubahan ekuitas perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IAS 41 Agrikultur terhadap 

volatilitas aset, volatilitas laba, dan perubahan ekuitas dengan membandingkan antara 

kelompok perusahaan yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak menerapkan 

IAS 41 Agrikultur. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan 

tanaman kelapa sawit yang berada di negara Indonesia, England, Singapore dan Malaysia 

selama periode 2010-2012. Volatilitas aset diukur dengan uji beda nilai rata-rata/uji 

kruskal wallis dan t-test standar deviasi rasio aset dibagi total aset. Volatilitas laba diukur 

dengan model standar deviasi laba (earnings) dengan dummy IAS 41 Agrikultur (DIAS) 

sebagai variabel independen dan dikontrol oleh beberapa variabel kontrol yaitu, standar 

deviasi CFO (STDCFO), ukuran perusahaan (Size), leverage (Lev) dan dummy negara (D). 

Perubahan ekuitas juga diukur dengan model, yaitu model perubahan ekuitas dengan 

(DIAS) yang juga sebagai variabel independen, serta dikontrol oleh beberapa variabel 

kontrol yaitu, perubahan laba (∆Earnings), perubahan OCI (∆OCI), ukuran perusahaan 

(Size), leverage (Lev) dan dummy negara (D).  

Berdasarkan hasil pengujian empiris yang telah dilakukan dalam penelitian, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa : 

1. Hasil uji beda nilai rata-rata/uji kruskal wallis dan t-test diperoleh bahwa 

penerapan IAS 41 Agrikultur secara parsial tidak signifikan terhadap perbedaan 

volatilitas aset. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan 

volatilitas aset antara kelompok perusahaan agrikultur yang menerapkan IAS 41 

Agrikultur dan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. 

2. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh bahwa variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu, dummy IAS 41 Agrikultur (DIAS) secara 

parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap volatilitas laba.  Hal ini 

mengindikasikan bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa kelompok perusahaan 

agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur memiliki volatilitas laba yang 

lebih besar dibandingkan kelompok perusahaan agrikultur yang tidak menerapkan 

IAS 41 Agrikultur. 
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3. Hasil regresi linier berganda diperoleh bahwa variabel independen dummy IAS 41 

Agrikultur (DIAS) secara parsial tidak signifikan terhadap perubahan ekuitas.  Hal 

ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh pada total ekuitas 

antara kelompok perusahaan agrikultur yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan 

yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang berasal dari beberapa 

negara yang berbeda, yang dimaksudkan untuk membandingkan dua kelompok 

perusahaan antara yang menerapkan IAS 41 Agrikultur dan yang tidak 

menerapkan IAS 41 Agrikultur dalam menilai aset biologis khususnya tanaman 

kelapa sawit. Hal ini sebenarnya mengganggu komparabilitas kelompok 

perusahaan, walaupun hal tersebut telah dikontrol dengan variabel kontrol dalam 

penelitian ini, namun masih terdapat kemungkinan dapat mengganggu 

konparabilitas sampel penelitian. Hal tersebut dikarenakan oleh perbedaan 

negara yang menimbulkan perbedaan pada nilai tukar, inflasi, pertumbuhan 

ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Hal ini membuat peneliti menjadi sulit 

unutk menentukan apakan perbedaan nilai di antara kedua kelompok 

perusahaaan tersebut sebenarnya dinilai material atau tidak. 

2. Penelitian ini hanya meneliti sebatas pengaruh penerapan IAS 41 Agrikultur 

terhadap volatilitas aset, volatilitas laba dan perubahan ekuitas yang sebenarnya 

untuk volatilitas aset dan laba sudah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya 

sehingga, variasi penelitian hanya ada satu yaitu perubahan ekuitas saja. Namun, 

terdapat kemungkinan masalah dimana, koefisien variabel dependen dari model 

perubahan ekuitas tersebut cukup besar. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa saran untuk 

perbaikan penelitian serupa di masa mendatang, yaitu : 

1. Bagi penelitian selanjutnya, apabila memungkinkan maka, sebaiknya pengambilan 

sampel pada penelitian selanjutnya hanya mengambil sampel perusahaan yang 

berasal dari satu negara saja. Sebagai contoh dalam penelitian ini ketika menguji 

volatilitas laba, salah satu perbandingan antara yang menerapkan IAS 41 
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Agrikultur dan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur pada perusahaan 

tanaman kelapa sawit menggunakan sampel yang berasal dari negara Malaysia 

saja. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka peneliti harus 

memperhatikan penggunaan variabel kontrol agar variabel kontrol yang diambil 

tepat untuk mengatasi masalah perbedaan karakteristik antar beberapa negara yang 

berbeda-beda. Penelitian selanjutnya juga dapat mengambil sampel perusahaan 

jenis aset biologis lainnya misalnya, karet. Selain itu, peneliti diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian mengenai IAS 41 Agrikultur dengan menambahkan 

variabel penelitian seperti variabel revenue untuk mengukur penjualan hasil 

agrikultur perusahaan serta menggunakan satuan hitung yang sama (misalnya, 

semua menggunakan satuan ribuan atau desimal) untuk semua variabel dalam 

model penelitian.  

2. Bagi regulator, IAS 41 Agrikultur apabila memungkinkan untuk secepatnya 

diimplementasikan di Indonesia karena, perusahaan agrikultur di Indonesia 

sebenarnya masih memiliki peluang besar untuk tetap menjadi bisnis potensial 

beberapa tahun ke depan.  Isu masa kini juga mengungkapkan bahwa negara 

tetangga Indonesia yang juga memiliki perusahaan-perusahaan agrikultur akan 

mulai mengimplementasikan IAS 41 Agrikultur dalam waktu dekat. 

3. Bagi perusahaan, untuk menentukan nilai wajar aset biologis memang bukan hal 

yang mudah namun, apabila tidak memungkinkan untuk memperoleh nilai wajar 

dengan harga pasar, saat ini telah ada lembaga penilai aset (appraisal) yang akan 

membantu perusahaan dalam menentukan nilai wajar yang relevan akurat. 
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Lampiran 1 

Tabel 1 

Daftar Sampel 

Tabel 1.a 

IAS 41 Agrikultur 
No. Kode Nama Perusahaan Negara 

1 ANEA.L ANGLO-EASTERN  PLANTATION PLC ENGLAND 
2 MPE.L M.P. EVANS GROUP PLC ENGLAND 
3 NBP.L NARBOROUGH PLANTATIONS PLC ENGLAND 
4 REAH.L R.E.A. HOLDINGS PLC ENGLAND 
5 FRLD.SI FIRST RESOURCES LIMITED SINGAPORE 
6 GAGR.SI GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD SINGAPORE 
7 KCAL.SI KENCANA AGRI LIMITED SINGAPORE 
8 WLIL.SI WILMAR INTERNATIONAL LIMITED SINGAPORE
9 IFAR.SI INDOFOOD-AGRI RESOURCES LTD SINGAPORE 
10 MHCP.KL MHC PLANTATIONS BHD MALAYSIA 
11 TDMS.KL TDM BERHAD MALAYSIA 
12 UMRS.KL UNITED MALACCA BERHAD MALAYSIA 
13 NSOS.KL NEGRI SEMBILAN OIL PALMS BERHAD MALAYSIA 

Sumber : Database Thomson Reuters Eikon 

Tabel 1.b 

Non IAS 41 Agrikultur 
No. Kode Nama Perusahaan Negara 

1 AALI.JK ASTRA AGRO LESTARI TBK INDONESIA 
2 UNSP.JK BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK INDONESIA 
3 LSIP.JK PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK INDONESIA 
4 SGRO.JK SAMPOERNA AGRO TBK, PT INDONESIA 
5 TBLA.JK TUNAS BARU LAMPUNG TBK INDONESIA 
6 GENP.KL GENTING PLANTATIONS BERHAD MALAYSIA 

7 HAPP.KL 
HAPSENG PLANTATIONS HOLDINGS 
BERHAD 

MALAYSIA 

8 IJMP.KL IJM PLANTATIONS BERHAD MALAYSIA 
9 INNO.KL INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD MALAYSIA 
10 METR.KL MKH BERHAD MALAYSIA 
11 SOPS.KL SARAWAK OIL PALMS BERHAD MALAYSIA 
12 SPLN.KL SARAWAK PLANTATION BERHAD MALAYSIA 
13 UTPS.KL UNITED PLANTATIONS BERHAD MALAYSIA 
14 BLDN.KL BLD PLANTATIONS BERHAD MALAYSIA 
15 GOLD.KL GOLDEN LAND BERHAD MALAYSIA 
16 KIML.KL KIM LOONG RESOURCES BERHAD MALAYSIA 
17 THPB.KL TH PLANTATIONS BERHAD MALAYSIA 

Sumber : Database Thomson Reuters Eikon 
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Lampiran 2 

Tabel 2 

t-test Seluruh Sampel Hipotesis 1 

Method Df Value Probability 

t-test 88 -0.174781 0.8617 
Satterthwaite-Welch t-test* 86.72482 -0.183898 0.8545 

Sumber : Output Eviews 

Tabel 3 

t-test Sampel Negara Malaysia Hipotesis 1 

Method Df Value Probability 

t-test 46 -0.244818 0.8077 
Satterthwaite-Welch t-test* 29.40448 -0.301715 0.7650 

Sumber : Output Eviews 

Tabel 4 

Uji Kruskal Wallis 

 

 Seluruh Sampel Sampel Negara Malaysia 

 

0.001465201 0.005102041 

 

186414.129 28819.11111 

 

273 147 
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Lampiran 3 

Gambar 1 

Uji Normalitas 

Gambar 1.a Model 1 

 

Sumber : Output Eviews 

Gambar 1.b Scatterplot (56 Sampel) 

 

Sumber : Output Eviews 
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Gambar 1.c Model 2 

 

Sumber : Output Eviews 

Gambar 1.d Scatterplot (60 Sampel) 

 

Sumber : Output Eviews 
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Lampiran 4 

Tabel 5 

Uji Analisis Regresi Data Panel Model 1 (STDe) 

 

Tabel 5.a Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Test cross-section random effects  

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

Cross-section random 3.563254 3 0.3127

     

Sumber : Output Eviews 

Tabel 5.b Hasil Lagrange Multiplier Test 
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Tabel 5.c Hasil Uji Random Effect 

Dependent Variable: STDE   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Periods included: 3   
Cross-sections included: 21   
Total panel (unbalanced) observations: 56  
Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.232708 0.221793 -5.557932 0.0000
DIAS -0.014473 0.013905 -1.040871 0.3029

STDCFO 0.079711 0.028785 2.769165 0.0079
SIZE 0.068101 0.011426 5.960129 0.0000
LEV -0.259974 0.069042 -3.765433 0.0004
D01 0.045014 0.015659 2.874668 0.0059

 Effects Specification   
   S.D.  Rho  

Cross-section random 0.018849 0.3262
Idiosyncratic random 0.027091 0.6738

 Weighted Statistics   

R-squared 0.687818    Mean dependent var 0.079352
Adjusted R-squared 0.656599    S.D. dependent var 0.046612
S.E. of regression 0.027477    Sum squared resid 0.037749
F-statistic 22.03256    Durbin-Watson stat 1.582352
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.787002    Mean dependent var 0.121911
Sum squared resid 0.051871    Durbin-Watson stat 1.151553

Sumber : Output Eviews 
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Lampiran 5 

Tabel 6 

Uji Analisis Regresi Data Panel Model 2 (∆Equity) 

 

Tabel 6.a Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Test cross-section random effects  

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

Cross-section random 3.096599 4 0.5418

Sumber : Output Eviews 

Tabel 6.b Hasil Lagrange Multiplier Test 

 

50097568801 

36757904976 
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Tabel 6.c Hasil Uji Common Effect 

Dependent Variable: _EQUITY   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/10/14   Time: 21:18   
Sample: 2010 2012   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 25   
Total panel (unbalanced) observations: 60  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -216500.9 52970.19 -4.087222 0.0001
DIAS 4440.506 5150.010 0.862233 0.3924

_EARNINGS 0.605752 0.133036 4.553291 0.0000
_OCI 0.321965 0.116534 2.762849 0.0079
SIZE 12437.80 2726.462 4.561882 0.0000
LEV -47610.84 26573.19 -1.791687 0.0789
D01 8740.810 5603.724 1.559822 0.1248
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R-squared 0.418972    Mean dependent var 27539.62
Adjusted R-squared 0.353195    S.D. dependent var 21000.14
S.E. of regression 16889.18    Akaike info criterion 22.41602
Sum squared resid 1.51E+10    Schwarz criterion 22.66036
Log likelihood -665.4805    Hannan-Quinn criter. 22.51159
F-statistic 6.369609    Durbin-Watson stat 2.052545
Prob(F-statistic) 0.000043    

Sumber : Output Eviews 
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Lampiran 6 

Tabel 7 

Uji Asumsi Klasik Model 1 (STDe) 

Tabel 7.a Hasil Uji Multikolineritas 

 DIAS STDCFO SIZE LEV D01 
DIAS  1.000000 -0.374103 -0.172018  0.000518  0.360786 

STDCFO -0.374103  1.000000  0.597394  0.095901 -0.040478 
SIZE -0.172018  0.597394  1.000000  0.178495  0.158904 
LEV  0.000518  0.095901  0.178495  1.000000  0.517223 
D01  0.360786 -0.040478  0.158904  0.517223  1.000000 

Sumber : Output Eviews 

Tabel 7.b Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.794544    Prob. F(18,37) 0.6934 
Obs*R-squared 15.61154    Prob. Chi-Square(18) 0.6196 
Scaled explained SS 15.28696    Prob. Chi-Square(18) 0.6422 

Sumber : Output Eviews 

Tabel 7.c Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.170965    Prob. F(2,48) 0.3188 
Obs*R-squared 2.605147    Prob. Chi-Square(2) 0.2718 

Sumber : Output Eviews 
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Lampiran 7 

Tabel 8 

Uji Asumsi Klasik Model 2 (∆Equity) 

Tabel 8.a Hasil Uji Multikolineritas 

 DIAS _EARNINGS _OCI SIZE LEV D01 
DIAS  1.000000 -0.016699 -0.150297 -0.231015 -0.062001  0.365452 

_EARNINGS -0.016699  1.000000 -0.391105 -0.047320 -0.048256 -0.238063 
_OCI -0.150297 -0.391105  1.000000 -0.163186 -0.001811 -0.195371 
SIZE -0.231015 -0.047320 -0.163186  1.000000  0.362335  0.161640 
LEV -0.062001 -0.048256 -0.001811  0.362335  1.000000  0.314631 
D01  0.365452 -0.238063 -0.195371  0.161640  0.314631  1.000000 

Sumber : Output Eviews 

Tabel 8.b Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.994012    Prob. F(25,34) 0.4988 
Obs*R-squared 25.33578    Prob. Chi-Square(25) 0.4437 
Scaled explained SS 22.57137    Prob. Chi-Square(25) 0.6026 

Sumber : Output Eviews 

Tabel 8.c Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.899386    Prob. F(2,51) 0.4132 
Obs*R-squared 2.044107    Prob. Chi-Square(2) 0.3599 

Sumber : Output Eviews 
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