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ABSTRACT 

The objective of this study is to examine the value relevance of other 

comprehensive income using audit quality as moderating variable of all non-

financial companies listed in Indonesia Stock Exchange. Value relevance in 

investment decisision is measured by actual stock return and audit quality as 

moderating variable is measured by size of public accounting firm. 

The population in this study consist of all non-financial companies listed 

firms in Indonesia Stock Exchange in year 2013 and 2014. Sampling method used is 

purposive sampling. A total sample of 151 companies were used in this analysis. The 

data is analyzed using multiple linear regression analysis. 

The empirical results of this study show that only the value relevance of net 

income with moderation of audit quality that can be proven. Net income that 

moderated by audit quality is positively significant influenced on stock return. 

Meanwhile the value relevance of other comprehensive income with moderation of 

audit quality in investment decision-making can not be proven, the same results are 

also shown for the value relevance of non-securities component and securities 

component of other comprehensive income. 

 

Keyword: value relevance, other comprehensive income, audit quality 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi nilai dari pendapatan 

komprehensif lain dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan 

non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Relevansi nilai dalam 

keputusan investasi diukur menggunakan return saham aktual. Kualitas audit sebagai 

variabel moderasi diukur menggunakan ukuran kantor akuntan publik. 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 dan 2014. Metode pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Total sampel yang 

digunakan dalam analisis adalah 151 perusahaan. Data dianalisis menggunakan 

analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya relevansi nilai laba bersih 

yang dimoderasi oleh kualitas audit yang dapat dibuktikan. Laba bersih yang 

dimoderasi oleh kualitas audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

return saham. Sedangkan relevansi nilai pendapatan komprehensif lain yang 

dimoderasi oleh kualitas audit dalam pengambilan keputusan investasi tidak dapat 

dibuktikan, begitu juga dengan relevansi nilai pada komponen non-securities dan 

komponen securities pendapatan komprehensif lain tidak dapat dibuktikan. 

 

 

Kata kunci: relevansi nilai, pendapatan komprehensif lain, kualitas audit 
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi ekonomi telah menuntut setiap pelaku ekonomi untuk 

mengembangkan usahanya agar dapat menghadapi persaingan. Pengembangan 

usaha tersebut dapat berupa perluasan jaringan pemasaran melalui pemanfaatan 

teknologi informasi hingga melakukan ekspansi usaha lintas negara dengan 

memiliki anak perusahaan atau membuka cabang perusahaan di negara lain. 

Perusahaan anak maupun perusahaan cabang di negara lain yang melakukan 

pembukuan akan mengalami berbagai kendala dalam pengukuran kinerja 

perusahaan yang disebabkan oleh standar akuntansi pelaporan keuangan yang 

berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu standar akuntansi 

yang bersifat internasional diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. 

International Accounting Standard Board (IASB) yang berkedudukan di 

Eropa telah menyusun standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan secara 

internasional yang dinamakan International Financial Reporting Standard (IFRS). 

Proses adopsi IFRS di berbagai negara dilakukan secara berbeda-beda, beberapa 

negara melakukan adopsi secara langsung, sementara negara lainnya melakukan 

adopsi secara bertahap. Dalam proses pengadopsian IFRS Indonesia termasuk 

dalam negara  yang melakukannya secara bertahap, dimulai pada tahun 2009 hingga 

tahun 2012 Indonesia telah melakukan adopsi IFRS secara penuh. 

Perubahan standar akuntansi pada suatu negara menuju standar akuntansi 

berbasis internasional (IFRS) dapat menemui berbagai permasalahan, salah satunya 



2 

 

 

 

adalah dalam penggunaan konsep nilai wajar. Sebagian kalangan menilai bahwa 

konsep historical cost telah banyak kehilangan relevansinya disebabkan oleh 

kegagalannya dalam mengukur realitas ekonomi. Sebelumnya telah terdapat 

penelitian yang menyatakan bahwa pengadopsian IFRS pada umumnya 

meningkatkan kualitas standar akuntansi di sebagian besar negara (Chen et al., 

2001). Namun konsep penerapan nilai wajar dinilai tidak mudah karena 

membutuhkan estimasi, asumsi, dan judgement dalam penilaiannya. 

Penerapan konsep nilai wajar terkandung pada beberapa PSAK setelah 

pengadopsian IFRS. Salah satu perbedaan utama dalam pelaporan standar akuntansi 

berbasis IFRS dengan standar yang berlaku sebelumnya terletak pada PSAK  1 

(revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang mengatur mengenai 

penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum (general purpose financial 

statement). 

Dengan diterapkannya PSAK 1 (revisi 2009) laporan keuangan mengalami 

beberapa perubahan, utamanya pada konsep pelaporan laba rugi yang menjadi laba 

rugi komprehensif. Penyusunan laporan Laba Rugi Komprehensif (Comprehensive 

Income) adalah penyajian nilai laba rugi yang diperoleh atas penjumlahan Laba 

Rugi Bersih (Net Income) dengan Pendapatan Komprehensif Lain (Other 

Comprehensive Income). 

Sebelum adanya revisi PSAK 1, informasi jumlah pendapatan komprehensif 

lain hanya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Dengan berlakunya PSAK 

1 para pengguna laporan keuangan diharapkan dapat mengetahui semua informasi 

yang berkaitan dengan perubahan ekuitas perusahaan yang bukan berasal dari 
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kontribusi dan distribusi pemilik di dalam satu laporan, yaitu pada laporan laba rugi 

komprehensif. 

Pendapatan komprehensif lain berisi perubahan-perubahan yang disebabkan 

penggunaan nilai wajar, maka dari itu pos-pos dalam pendapatan komprehensif lain 

bukan merupakan pendapatan dan beban yang berbentuk uang karena keuntungan 

maupun kerugian atas perubahan nilai wajar tersebut belum terealisasi (unrealized). 

Namun dengan diakuinya nilai tersebut dalam laporan keuangan dapat 

mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, utamanya para investor,  hal 

tersebut akan dicerminkan melalui harga saham (Ball dan Brown, 1968). Saat suatu 

informasi dapat mempengaruhi keputusan ekonomi, informasi tersebut dikatakan 

memiliki relevansi nilai. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kandungan 

informasi auntansi merupakan isu yang sangat penting dan menjadi pertimbangan 

penting dalam proses pengambilan keputusan investasi.  

Ball dan Brown juga (1968) membuktikan bahwa informasi akuntansi 

bermanfaat bagi investor untuk mengestimasi nilai yang diharapkan (expected 

value) dari tingkat return dan tingkat risiko dari sekuritas. Apabila informasi 

akuntansi tidak memiliki kandungan informasi maka tidak akan ada revisi 

kepercayaan satelah diterimanya informasi tersebut, akibatnya tidak memicu 

keputusan beli dan (atau) jual. Tanpa adanya keputusan investasi  berupa tindakan 

beli dan (atau) jual, tidak akan ada volume perdagangan atau perubahan-perubahan 

dalam harga saham. Pada intinya, informasi akan bermanfaat jika menyebabkan 

investor mengubah kepercayaan pada keputusan investasi mereka. Lebih jauh lagi, 
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tingkat manfaat bagi investor tersebut dapat diukur dengan besarnya perubahan 

harga dan (atau) volume setelah adanya publikasi informasi yang bersangkutan. 

Relevansi nilai dari informasi jumlah pendapatan komprehensif lain 

disimpulkan berbeda-beda berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Biddle dan 

Choi (2006) menyatakan bahwa laba rugi komprehensif yang dihasilkan dari laba 

rugi bersih dan pendapatan komprehensif lain memiliki pengaruh terhadap return 

saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dhaliwal et al. (1999) 

menyatakan bahwa pendapatan komprehensif lain memiliki hubungan yang sangat 

kecil terhadap return saham. O’Hanlon dan Pope (1999) juga menemukan bukti 

bahwa investor tidak mempertimbangkan informasi nilai pendapatan komprehensif 

lain, karena pada umumnya jumlah pendapatan komprehensif lain dinilai konsisten 

yang berarti jumlah tersebut tidak mengalami perubahan secara signifikan disetiap 

tahunnya.  

Sementara penelitian lainnya menyatakan hal yang berbeda, Chambers et 

al. (2007) menjelaskan bahwa hanya komponen pendapatan komprehensif lain 

seperti keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atas penjualan aset 

keuangan yang tersedia untuk dijual, dan keuntungan atau kerugian atas 

penyesuaian translasi mata uang memiliki pengaruh terhadap return saham. 

Keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atas penjualan aset keuangan 

yang tersedia untuk dijual (unrealized gains and losses on marketable securities) 

dianggap sebagai komponen dengan tingkat subjektivitas yang lebih rendah 

dibandingkan komponen pendapatan komprehensif lain lainnya. 
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Menurut Lee dan Park (2013) marketable securities pada komponen 

keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atas penjualan aset keuangan yang 

tersedia untuk dijual merupakan jumlah yang diukur menggunakan nilai wajar 

berdasarkan nilai pasar aktif yang dapat diobservasi secara langsung. Walaupun 

tidak semua marketable securities memiliki nilai pasar aktif yang dapat diobservasi 

secara langsung, akan tetapi secara umum nilai marketable securities lebih mudah 

diobservasi. Sementara empat komponen lainya dari pendapatan komprehensif lain 

memiliki tingkat subjektivitas yang lebih tinggi akibat tidak tersedianya informasi 

nilai berdasarkan pasar aktif sehingga sulit untuk mengobservasinya.  

Ketika pasar aktif untuk sekuritas tersedia, penggunaan harga pasar adalah 

sumber terbaik dalam penentuan nilai wajar dan kemudian harus digunakan  sebagai 

dasar untuk pengukuran nilai dalam laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan 

karena investor dan kreditur secara teratur mengandalkan informasi nilai tersebut 

untuk membuat keputusan investasinya. Fargher dan Zhang (2014) 

mengungkapkan bahwa penggunaan nilai wajar dalam mengukur jumlah nilai 

pendapatan komprehensif lain dapat meningkatkan praktik manajemen laba akibat 

dari penggunaan estimasi, asumsi, dan judgement dari manajemen.  

Terdapat beberapa anggapan apabila subjektivitas estimasi nilai wajar akan 

mengakibatkan manajer cenderung memiliki insentif secara substansial dalam 

melaporkan kebijakan atas penilaian laporan keuangan, sehingga sulit bagi auditor 

untuk mengujinya. Hal tersebut terjadi karena dalam menentukan kebijakan 

akuntansi dan melakukan penilaian, mereka melibatkan keberpihakan manajemen 

secara disengaja maupun tidak disengaja. Kerentanan suatu estimasi akuntansi atas 
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keberpihakan manajemen meningkat saat estimasi dibuat secara subjektif. Oleh 

karena itu, muncul kebutuhan terhadap jasa audit untuk memberikan assurance atas 

estimasi nilai wajar yang dibuat oleh manajemen.  Berdasarkan hal tersebut muncul 

tantangan bagi auditor yang diwajibkan untuk melakukan evaluasi penggunaan 

estimasi, asumsi, dan judgement yang dilakukan oleh manajemen secara rasional 

serta menentukan konsistensi pengukuran dalam penggunaan konsep nilai wajar. 

Maka dari itu, informasi pendapatan komprehensif lain memerlukan jaminan yang 

lebih dari auditor. 

Reaksi pasar atas pelaporan informasi pendapatan komprehensif lain dapat 

ditanggapi berbeda antara satu investor dengan investor lainnya. Perbedaan reaksi 

pasar tersebut dapat disebabkan oleh kualitas informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam hal 

ini khususnya pada pos-pos pendapatan komprehensif lain yang memiliki unsur 

subjektivitas akibat adanya estimasi, asumsi, dan judgement dalam pelaporannya. 

Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa kepercayaan atas laporan 

keuangan perusahaan bergantung pada kecakapan dan independensi auditor. 

Kecakapan auditor dapat tercermin melalui kualitas audit dalam menentukan 

relevansi dan keandalan dari suatu laporan keuangan. 

Menurut DeAngelo (1981) kualitas audit merupakan kemampuan auditor 

untuk menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam proses akuntansi pada 

perusahaan yang diaudit. Kualitas audit akan tercermin dari kemampuan auditor 

dalam memahami proses bisnis dan sistem akuntansi perusahaan. Pemahaman 

auditor akan hal tersebut didasari oleh pemahaman atas standar akuntansi yang 
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berlaku. Pada berbagai penelitian sebelumnya kualitas audit sering dikaitkan 

dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana pada umumnya KAP yang 

tergolong Big 4 memiliki kualitas audit yang lebih tinggi daripada Non-Big 4. 

Menurut Khurana dan Raman (2004) auditor Big 4 memberikan jaminan 

kualitas yang lebih tinggi terhadap kredibilitas pelaporan laba rugi komprehensif 

dibandingkan dengan hasil audit oleh auditor Non-Big 4. Lee dan Park (2013) 

menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan relevansi nilai berdasarkan 

kualitas audit atas informasi pendapatan komprehensif lain yang diaudit oleh KAP 

Big 4 dan KAP Non-Big 4. Penelitian tersebut memiliki premis dasar bahwa kualitas 

audit mencerminkan perbedaan reaksi pasar modal dalam menilai informasi 

pendapatan komprehensif lain. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul 

“RELEVANSI NILAI PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN DALAM 

KEPUTUSAN INVESTASI DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI 

PEMODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 dan 2014)”. Penelitian ini merupakan replikasi 

dari penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Park (2013) yang bertujuan untuk 

menguji relevansi nilai informasi pendapatan komprehensif lain di Indonesia 

dengan menjadikan kualitas audit sebagai pemoderasi. 

Indonesia merupakan negara yang baru mengadopsi IFRS secara penuh 

pada tahun 2012, sehingga pelaporan pendapatan komprehensif lain yang diukur 

menggunakan nilai wajar sebagai salah satu penerapan IFRS merupakan hal yang 

masih kompleks untuk diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. 
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Kandungan estimasi, asumsi, dan judgement di dalamnya membutuhkan jaminan 

dari auditor agar informasi tersebut andal dan relevan bagi para pengguna laporan 

keuangan. Pengujian relevansi nilai dilakukan untuk mengetahui apakah investor di 

Indonesia menggunakan informasi nilai pendapatan komprehensif lain dalam 

pengambilan keputusan investasinya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Pelaporan pendapatan komprehensif lain yang merupakan bagian dari 

informasi akuntansi perusahaan diharapkan dapat memiliki relevansi nilai bagi 

pengguna laporan keuangan salah satunya adalah investor. Nilai pendapatan 

komprehensif lain sebagian besar berasal dari penerapan nilai wajar yang 

mengandung penilaian dari manajemen yang dikhawatirkan mengandung 

subjektivitas dalam penentuan asumsi dan estimasinya. Namun di sisi lain 

penggunaan nilai wajar dalam standar akuntansi IFRS merupakan wujud dari 

karakteristik relevan serta dapat diandalkan. Oleh karena itu, kecakapan auditor 

dalam menentukan relevansi dan keandalan suatu informasi akuntansi perlu 

dibuktikan. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah nilai laba bersih yang dimoderasi oleh kualitas audit berpengaruh 

positif terhadap dalam keputusan investasi? 

2. Apakah nilai pendapatan komprehensif lain yang dimoderasi oleh kualitas 

audit berpengaruh terhadap keputusan investasi? 
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3. Apakah nilai komponen non-securities pendapatan komprehensif lain yang 

dimoderasi oleh kualitas audit berpengaruh positif terhadap keputusan 

investasi? 

4. Apakah nilai komponen securities pendapatan komprehensif lain yang 

dimoderasi oleh kualitas audit berpengaruh positif terhadap keputusan 

investasi? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara empiris menganilisis apakah kualitas audit dapat memoderasi 

relevansi nilai laba bersih dalam keputusan investasi. 

2. Secara empiris menganalisis apakah kualitas audit dapat memoderasi 

relevansi nilai pendapatan komprehensif lain dalam keputusan investasi. 

3. Secara empiris menganalisis apakah kualitas audit dapat memoderasi 

relevansi nilai komponen non-securities pendapatan komprehensif lain 

dalam keputusan investasi. 

4. Secara empiris menganalisis apakah kualitas audit dapat memoderasi 

relevansi nilai komponen securities pendapatan komprehensif lain dalam 

keputusan investasi. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pembaca maupun pada pihak lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
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1. Manajemen Perusahaan 

Hasil penelitian memberikan informasi bagi pihak manajemen dalam 

menentukan kebijakan akuntansi yang tepat terkait dengan komponen-

komponen pendapatan komprehensif lain dalam rangka meningkatkan 

relevansi nilainya. 

2. Investor 

Hasil penelitian memberikan informasi bagi investor potensial untuk lebih 

memahami informasi laba rugi komprehensif, terdiri dari laba rugi bersih 

dan pendapatan komprehensif lain yang dihasilkan oleh perusahaan 

sehingga dapat digunakan para investor dalam pengambilan keputusan 

investasinya. 

3. Penelitian dan Akademisi 

Hasil penelitian memberikan kontribusi pada literatur-literatur penelitian 

mengenai relevansi nilai pendapatan komprehensif lain pada perusahaan di 

Indonesia sejak penerapan standar akuntansi yang mengadopsi IFRS 

sehingga dapat digunakan sebagai referensi perluasan penelitian 

selanjutnya. 

1.4  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi yang 

meliputi latar belakang  masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II: TELAAH PUSTAKA 

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi 

pustaka dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan masalah penelitian, kerangka pemikiran penelitian, 

serta hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebagai landasan 

pembahasan dan pemecahan masalah penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang definisi operasional yang terdapat dalam 

penelitian, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data, dan interpretasi hasil penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan dalam 

penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya. 


