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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. 
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1. Pendahuluan  

International Accounting Standards (IAS) merupakan standar akuntansi yang mengatur 

mengenai aset biologis dan agrikultur. Menurut Picker (2013), aset biologis harus diukur pada 

pengakuan awal dan akhir periode pelaporan berdasarkan nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan. 

Oleh sebab itu, pengukuran aset biologis didasarkan pada nilai wajar yang ada di pasar aktif (IAI, 

2010). Namun, penggunaan dasar pengukuran tersebut dapat menimbulkan adanya perbedaan antara 

nilai wajar dan nilai buku dari aset biologis tersebut sehingga, berdampak pada pengakuan unrealised 

gains and losses (Herbohn & Herbohn, 2006).  

Pada penelitian sebelumnya membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan volatilitas laba dan 

volatilitas aset antara perusahaan IAS 41 Agrikultur dan perusahaan non-IAS 41 Agrikultur (Maruli & 
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Mita, 2010). Selain itu, penelitian Argiles et al. (2009) juga mencoba memperlihatkan adanya 

pengaruh antara penggunaan metode penilaian aset biologis terhadap volatilitas laba perusahaan-

perusahaan agrikultur. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

nyata pada nilai aset, pendapatan, laba, ROA danperilaku perataan laba di antara kedua kelompok 

sampel perusahaan yang menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menilai aset biologis.  

Berbeda dengan Argiles & Slof (2001), penelitian yang dilakukan oleh Herbohn & Herbohn 

(2006) menemukan adanya 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. 

Berdasarkan 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.  

2. Landasan Teori 

2.1 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, yaitu sebagai aset 

yang unik, karena mengalami transformasi pertumbuhan bahkan setelah aset biologis menghasilkan 

output. Selain itu, IAS 41 menurut Interpretation and Application of IFRS 2013 (Picker, 2013) tidak 

diaplikasikan untuk kegiatan eksploitasi murni, melainkan hanya pada kegiatan produksi agrikultur, 
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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.  

2.2 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. 

Berdasarkan IAS 41 Agrikultur,  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. 

Kemudian, untuk 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. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas mengenai pengukuran aset biologis dan hasil agrikultur 

menurut IAS 41 Agrikultur, 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. Selain itu, dalam IAS 41 cara penentuan nilai 

wajar yang utama ialah dengan harga pasar, dimana hanya pada saat memiliki pasar aktif. Nilai wajar 
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tersebut bukan merupakan nilai hipotesis melainkan, nilai yang benar-benar ada atau “exist” dimana 

aset tersebut berada.  

2.3 Penyajian dan Pengungkapan IAS 41 Agrikultur 

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 

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. 
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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. 

2.4 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 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 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 
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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. 

2.4.2 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. 

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. 
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2.4.3 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. 

3. Metode Penelitian 

3.1. Pengembangan Model 

Dalam penelitian ini dilakukan uji beda nilai rata-rata 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. Kemudian, untuk hipotesis 2 (dua) dan 3 (tiga) dilakukan analisis linier berganda dengan 

menggunakan 2 model yang berbeda, di mana kedua hipotesis tersebut diadaptasi dari model Maruli 

& Mita (2010) dengan beberapa penyesuaian. 
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3.1.1 Uji Beda Nilai Rata-rata  

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 (STDait) 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). 

Hipotesis 1 ini terdiri dari uji beda nilai rata-rata, pengujian parsial (uji-t) dan uji kruskal 

wallis. 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. 

3.1.2 Model 1 (H2) 

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. Adapun model 1 dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut (Maruli & Mita, 2010): 

Model 1 (M1) : Hipotesis 2 

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

No. Variabel 
Tanda 

Prediksi 
Pengukuran 

1. STDe ? 
STD laba perusahaan i selama 3 (tiga) 
tahun mulai dari tahun 2010 hingga 2012. 
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2. DIAS + 

Dummy IAS 41, 1 (satu) jika perusahaan 
menerapkan IAS 41 Agrikultur untuk aset 
biologisnya dan 0 (nol) untuk 
kebalikannya. 

3. STDCFO + 
STD arus kas operasi perusahaan i setiap 
tahunnya 

4. Size + Logaritma natural (ln) total aset 

5. Lev +  

6.  + Dummy Negara  

3.1.3 Model 2 (H3) 

Model kedua dalam penelitian ini untuk menguji apakah kelompok perusahaan yang 

menerapkan IAS 41 Agrikultur mempunyai  perubahan ekuitas yang lebih besar dibandingkan dengan 

kelompok perusahaan yang tidak menerapkan IAS 41 Agrikultur. 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. Adapun model 

1 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Maruli & Mita, 2010): 

Model 2 (M2) : Hipotesis 3  

∆Equityit = β0 + β1. DIASit + β2. ∆earnings + β3. ∆OCI + β4. Sizeit + β5. Levit  + β6. 

∑  + εit   

No. Variabel 
Tanda 

Prediksi 
Pengukuran 

1. ∆Equity ? 
Perubahan ekuitas pada tahun t dan t-1, 
selama 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 
2010 hingga 2012 

2. DIAS + 

Dummy IAS 41, 1 (satu) jika perusahaan 
menerapkan IAS 41 Agrikultur untuk aset 
biologisnya dan 0 (nol) untuk 
kebalikannya. 

3. ∆earnings + Perubahan laba pada tahun t-1 ke t 

4. ∆OCI + perubahan OCI dari t-1 ke t 

5. Size + Logaritma natural (ln) total aset 

6. Lev +  
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7.  + Dummy Negara 

 

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

3.2.1 Uji Beda Rata-rata (H1) 

Dalam menguji beda rata-rata standar deviasi aset biologis (STDait), variabel STDa diukur 

dengan menggunakan rasio aset biologis terhadap total aset perusahaan. Aset biologis merupakan total 

aset tanaman kelapa sawit baik yang belum maupun telah menghasilkan. Sementara, total aset 

merupakan total keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. 

3.2.2 Model 1 

Variabel dependen dalam model pertama ini adalah volatilitas laba (STDeit). Volatilitas laba 

ini akan diukur dengan menggunakan standar deviasi 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.  

Dummy IAS merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang menunjukkan 

pengaruh rasio volatilitas terhadap perusahaan yang menerapkan IAS 41 dan perusahaan yang tidak 

menerapkan IAS 41 Agrikultur. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan yang menerapkan IAS 41 

Agrikultur adalah perusahaan dengan fair value valuation. Sedangkan, perusahaan yang tidak 

menerapkan IAS 41 Agrikultur adalah perusahaan dengan historical cost valuation. Variabel ini 

diekspektasikan berpengaruh positif terhadap rasio volatilitas di mana perusahaan yang menerapkan 

IAS 41 Agrikultur akan memiliki volatilitas yang lebih tinggi karena mengandung penyesuaian nilai 

wajar. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy di mana, bernilai “1” apabila 

perusahaan IAS 41 Agrikultur dan “0” apabila sebaliknya. 
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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. 

Dalam penelitian ini, Sizeit merupakan variabel untuk ukuran perusahaan i setiap tahunnya. 

Variabel ini diukur menggunakan jumlah logaritma natural (ln) total aset. Variabel ini merupakan 

variabel kontrol untuk mengendalikan perbedaan ukuran perusahaan yang berbeda-beda antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya. 

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. 

(∑ ) 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. 
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3.2.3 Model 2 

Variabel dependen dalam model kedua ini adalah 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. 

Variabel kontrol tambahan dalam model penelitian 2 ini selain Sizeit, Levit, dan ∑   di 

mana variabel kontrol lainnya sama dengan model sebelumnya, yaitu ∆earnings dan ∆OCI. ∆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. Sementara, ∆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. 

3.3 Pemilihan Sampel dan Data 

Prosedur pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan-perusahaan tanaman kelapa sawit yang mempublikasikan laporan tahunannya 

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan laporan keuangan selama 7 (tujuh) 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 
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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 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. Tahun periode penelitian ini adalah tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2012. Jumlah akhir emiten yang diambil dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan tanaman 

kelapa sawit yang terdiri atas 13 (tiga belas) perusahaan IAS 41 Agrikultur dan adalah 17 (tujuh 

belas) perusahaan non IAS 41 Agrikultur. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan tanaman 

kelapa sawit selama periode 2006-2012 yang diperoleh dari Database Thomson Reuters Eikon. 

Terlampir Tabel 1 

4. Analisis Hasil 

4.1 Statistik Deskriptif H1 dan Uji Beda Nilai Rata-rata Hipotesis 1 

Tabel 5.1a 

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 
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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 5.1b 

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 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 tidak lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan perushaaan yang tidak menerapkan 

IAS 41 Agrikultur. 

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 
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juga merupakan pengujian non-parametrik. Berikut ini merupakan tabel uji beda nilai rata-rata untuk 

semua sampel dan sampel negara Malaysia. 

Tabel 5.1c 

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, 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 Statistik Deskriptif Model 1 (H2) & Model 2 (H3) 

Statistik deskriptif M1 pada Tabel 2 (lihat lampiran) menunjukkan hasil nilai rata-rata dan 

nilai tengah variabel volatilitas laba dalam model penelitian ini, yaitu masing-masing sebesar  0.1219 

dan 0.1096 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.0665, serta nilai minimum dan maksimum sebesar 

0.0279 dan 0.2674. 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 menunjukkan 

bahwa fluktuasi volatilitas earnings relatif kecil.  

Statistik deskriptif M2 pada Tabel 2 (lihat lampiran) menunjukkan hasil nilai rata-rata dan 

nilai tengah variabel volatilitas laba dalam model penelitian ini, yaitu masing-masing 27540 dan 

25130 dengan nilai standar deviasi sebesar 21000, serta nilai minimum dan maksimum sebesar -3445 

dan 81991 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.  
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4.3 Hasil Penelitian M1 dan Pembahasan Hipotesis 2 

Model 1 (M1) 

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

Variabel Dependen : STDeit 
Variabel Independen Koefisien t-Statistik Probabilitas 

Constant -1.232708 -5.557932 

DIAS -0.014473 -1.040871 0.3029 

STDCFO 0.079711 2.769165 0.0079 

Size 0.068101 5.960129 0.0000 

Lev -0.259974 -3.765433 0.0004 
D 0.045014 2.874668 0.0059 

Metode Estimasi Random Effect 
Adj-R Squared 0.656599
F Statistic 22.03256
Prob Statistic 0.000000
Nilai DW 1.582352
STDe : Standar deviasi laba,  yang menunjukkan 

volatilitas earnings. 
DIAS : Dummy IAS, yang menunjukkan 

hubungan  penerapan IAS 41 dengan 
rasio volatilitas. 

STDCFO : Standar deviasi arus kas dari aktivitas 
operasional, yang merupakan variabel 
kontrol. 

Size : Ukuran Perusahaan, diukur melalui Ln total 
aset perusahaan. 

Lev :    leverage perusahaan, diukur dengan total long 
term debt atau total debt dibagi total asset. 

D    :    Dummy negara. 
 

* Significance at 5% 

Model 1 (M1) digunakan untuk menguji hipotesis pertama (H2) yang 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. 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. 

Variabel kontrol Standar deviasi CFO menunjukkan hasil koefisien yang positif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi volatilitas CFO maka, semakin tinggi pula volatilitas laba. 
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Selain itu, Size yang juga merupakan variabel kontrol dalam M1 ini menunjukkan koefisien korelasi 

yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka, volatilitas laba juga 

akan semakin besar. Sementara itu, Leverage yang juga merupakan variabel kontrol menunjukkan 

hasil koefisien negatif, di mana semakin besar leverage perusahaan maka, semakin kecil volatilitas 

laba. Variabel kontrol yang terakhir yaitu dummy negara menunjukkan hasil koefisien yang positif, di 

mana mengindikasikan bahwa perbedaan asal negara pada perusahaan tanaman kelapa sawit dapat 

berpengaruh terhadap volatilitas laba perusahaan tersebut. 

Hasil penelitian M1 di atas sejalan dengan hasil penelitian Maruli & Mita (2010),  yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan volatilitas aset dan volatilitas laba antara perusahaan 

IAS 41 Agrikultur dan perusahaan non-IAS 41 Agrikultur. Demikian juga dengan hasil penelitian 

Argiles et al. (2009) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan metode penilaian aset biologis terhadap volatilitas laba. Sehingga, hasil penelitian M1 ini 

semakin mendukung hasil penelitian sebelumnya di mana tidak terdapat perbedaan volatilitas laba 

antara perusahaan IAS 41 Agrikultur dan perusahaan non-IAS 41 Agrikultur. 

4.4 Hasil Penelitian M2 dan Pembahasan Hipotesis 3 

Model 2(M2) 

∆Equityit = β0 + β1. DIASit + β2. ∆earningsit + β3. ∆OCIit + β4. Sizeit + β5. Levit  + β6. ∑  + εit 

Variabel Dependen : ∆Equityit

Variabel Independen Koefisien t-Statistik Probabilitas 
Constant -216500.9 -4.087222  
DIASit 4440.506 0.862233 0.3924 

∆earningsit 0.605752 4.553291 0.0000 
∆OCIit 0.321965 2.762849 0.0079 
Sizeit 12437.80 4.561882 0.0000 
Levit -47610.84 -1.791687 0.0789 

D 8740.810 1.559822 0.1248 
Metode Estimasi Common Effect 
Adj-R Squared 0.353195
F Statistic 6.369609
Prob Statistic 0.000043
Nilai DW 2.052545
∆Equity : Perubahan ekuitas,  yang menunjukkan 

perubahan total ekuitas perusahaan. 
DIAS : Dummy IAS, yang menunjukkan 

hubungan  penerapan IAS 41 dengan 
rasio volatilitas. 

∆earnings : Perubahan laba, yang merupakan 
variabel kontrol. 

∆OCI : Perubahan OCI, yang merupakan variabel 
kontrol. 

Size : Ukuran Perusahaan, diukur melalui Ln total aset 
perusahaan. 

Lev :    leverage perusahaan, diukur dengan total long 
term debt atau total debt dibagi total asset. 

D    :    Dummy negara.   
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* Significance at 5% 

Model 2 (M2) digunakan untuk menguji hipotesis ketiga (H3) yang 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. 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.  

Bukti empiris di atas juga  menunjukkan bahwa perubahan laba memiliki hasil koefisien yang 

positif, di mana mengindikasikan bahwa semakin tinggi perubahan laba dari tahun t-1 ke tahun t 

maka, maka semakin tinggi pula perubahan ekuitasnya. Selain itu, perubahan Other Comprehensive 

Income menunjukkan hasil signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi perubahan 

Other Comprehensive Income dari tahun t-1 ke tahun t maka, semakin tinggi pula perubahan ekuitas 

perusahaannya. Pada variabel kontrol Size menunjukkan hasil yang sama dengan M1, di mana 

semakin besar ukuran perusahaan maka, perubahan ekuitas dari tahun t-1 ke tahun t pun semakin 

besar pula. 

Berbeda dengan hasil regresi pada M1, leverage pada M2 menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan. Namun, koefisien korelasi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa semakin besar 

leverage maka, semakin kecil perubahan ekuitasnya. Pada variabel kontrol dummy negara, terdapat 

hasil yang juga tidak signifikan, namun dengan koefisien positif.    

Hasil penelitian ini memberikan indikasi awal mengenai pengaruh penerapan IAS 41 

Agrikultur terhadap perubahan ekuitasnya, yang juga menggambarkan risiko ekuitas perusahaan. 
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Berdasarkan bukti empiris di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan perubahan 

ekuitas antara perusahaan yang menerapkan IAS 41 Agrikuktur maupun yang tidak menerapkannya.  

5. Kesimpulan 

5.1 Kesimpulan dan Implikasi 

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.  Berdasarkan 

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.  

Kemudian, berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda 1 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.  Selanjutnya, berdasarkan hasil regresi linier berganda 2 

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. 

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 

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



20 
 

utamanya. Lagipula, berdasarkan penelitian ini, penerapan IAS 41 Agrikultur tidak terbukti 

memberikan dampak yang buruk terhadap volatilitas aset, laba dan perubahan ekuitas perusahaan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya 

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 dapat mengganggu komparabilitas kelompok 

perusahaan dikarenakan oleh perbedaan negara yang menimbulkan perbedaan pada nilai tukar, inflasi, 

pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Hal ini membuat peneliti menjadi sulit untuk 

menentukan apakah perbedaan nilai di antara kedua kelompok perusahaaan tersebut sebenarnya 

dinilai material atau tidak. Sebaiknya, peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel kontrol, 

sehingga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komparabilitas antar negara dapat dikendalikan 

misalnya, variabel average inflasi untuk mengendalikan inflasi negara pada sampel penelitian. 

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. 
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Tabel 1 

Prosedur Pemilihan 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 

 N Awal Outlier N Akhir 
H1 90 0 90 

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

Tabel 2 

Statistik Deskriptif  

Model 1 

 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 
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 Model 2  

 ∆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 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Korelasi 

Model 1 

 DIAS STDCFO SIZE LEV D 
DIAS  1.000000     

STDCFO -0.374103  1.000000    
SIZE -0.172018  0.597394  1.000000   
LEV  0.000518 0.095901 0.178495 1.000000  
D01  0.360786 -0.040478  0.158904  0.517223  1.000000 

Model 2 

 DIAS EARNINGS OCI SIZE LEV D 
DIAS  1.000000      

EARNINGS -0.016699  1.000000  
OCI -0.150297 -0.391105  1.000000    
SIZE -0.231015 -0.047320 -0.163186  1.000000   
LEV -0.062001 -0.048256 -0.001811  0.362335  1.000000  

D  0.365452 -0.238063 -0.195371  0.161640  0.314631  1.000000

 

Tabel 4 

Hasil Regresi 

Model 1 (M1) 

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

Variabel Dependen : STDeit 
Variabel Independen Koefisien t-Statistik Probabilitas 

Constant -1.232708 -5.557932 

DIAS -0.014473 -1.040871 0.3029 

STDCFO 0.079711 2.769165 0.0079 

Size 0.068101 5.960129 0.0000 

Lev -0.259974 -3.765433 0.0004 
D 0.045014 2.874668 0.0059 

Metode Estimasi Random Effect 
Adj-R Squared 0.656599
F Statistic 22.03256
Prob Statistic 0.000000
Nilai DW 1.582352
STDe : Standar deviasi laba,  yang menunjukkan 

volatilitas earnings. 
DIAS : Dummy IAS, yang menunjukkan 

hubungan  penerapan IAS 41 dengan 
rasio volatilitas. 

STDCFO : Standar deviasi arus kas dari aktivitas 

Size : Ukuran Perusahaan, diukur melalui Ln total 
aset perusahaan. 

Lev :    leverage perusahaan, diukur dengan total long 
term debt atau total debt dibagi total asset. 

D    :    Dummy negara. 
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operasional, yang merupakan variabel 
kontrol. 

Model 2(M2) 

∆Equityit = β0 + β1. DIASit + β2. ∆earningsit + β3. ∆OCIit + β4. Sizeit + β5. Levit  + β6. ∑  + εit 

Variabel Dependen : ∆Equityit

Variabel Independen Koefisien t-Statistik Probabilitas 
Constant -216500.9 -4.087222  
DIASit 4440.506 0.862233 0.3924 

∆earningsit 0.605752 4.553291 0.0000 
∆OCIit 0.321965 2.762849 0.0079 
Sizeit 12437.80 4.561882 0.0000 
Levit -47610.84 -1.791687 0.0789 

D 8740.810 1.559822 0.1248 
Metode Estimasi Common Effect 
Adj-R Squared 0.353195
F Statistic 6.369609
Prob Statistic 0.000043
Nilai DW 2.052545
∆Equity:  Perubahan ekuitas,  yang menunjukkan 

perubahan total ekuitas perusahaan. 
DIAS : Dummy IAS, yang menunjukkan 

hubungan  penerapan IAS 41 dengan 
rasio volatilitas. 

∆earnings : Perubahan laba, yang merupakan 
variabel kontrol. 

∆OCI : Perubahan OCI, yang merupakan variabel 
kontrol. 

Size : Ukuran Perusahaan, diukur melalui Ln total aset 
perusahaan. 

Lev :    leverage perusahaan, diukur dengan total long 
term debt atau total debt dibagi total asset. 

D    :    Dummy negara.   
 

* Significance at 5% 
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Lampiran 

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 

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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