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ABSTRACT 

 The purpose of  this study is to determine the impact  of  net  income 

and other comprehensive income to stock  return with audit  quality as 

moderator variable. The data used in this study is secondary data which is 

taken from companies annual f inancial statemen t for the period 2011-2015. 

 This study used certain criteria for the sampling method, including 

company which is reporting their other comprehensive income and company 

which doesn’t  has 0 number for their stock return. Population for this study 

are non f inancial companies which is listed in Indonesia Stock  Exchange 

for the period 2011-2015, with number of  sample is 837 sample. This study 

used Mult iple Linear Regression Analysis for hypothesis test ing. 

 The result  of  this study shows that  other comprehensive income is 

not  posit ively signif icant inf luence on stock  return, while net  income is  

posit ively signif iacant  inf luence on stock  return, and  audit  quality can 

moderated impact  between net  income to stock  return, but  can’t  moderated 

impact  between other comprehensive income to stock  return.  

 

Keywords: Net  Income, Other Comprehensive Income, Stock Return, and 

Audit  Quality 
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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laba rugi dan 

penghasilan komprehensif lain terhadap return saham dengan kualitas audit  

sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2011-

2015. 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kriteria  

tertentu, yaitu: Perusahaan melaporkan penghasilan komprehensif lain dan 

return saham tidak bernilai 0. Populasi penelitian ini adalah perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015, 

dengan Total sampel berjumlah 837 buah. Penelitian ini menggunakan 

pengujian analisis regresi berganda untuk membuktikan hipotesis.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghasilan komprehens if 

lain tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham,  

sedangkan laba rugi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham, serta kualitas audit dapat memoderasi pengaruh antara laba rugi 

terhadap return saham, tetapi  tidak dapat memoderasi pengaruh antara 

penghasilan komprehensif lain terhadap return saham. 

 

Kata Kunci: Laba Rugi, Penghasilan Komprehensif Lain, Return Saham, 

dan Kualitas Audit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Be lakang 

Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa dalam menyediakan 

informasi kuantitatif khususnya informasi keuangan mengenai entitas-

entitas ekonomi kepada stakeholder baik dari internal maupun eksternal 

(Stice, Stice dan Skousen, 2009). Pemakai internal adalah pihak yang secara 

langsung melaksanakan aktivitas internal perusahaan, sedangkan pemakai 

eksternal merupakan pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan, 

sehingga menggunakan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. 

Para Stakeholder dalam pengambilan keputusan adalah berdasarkan 

informasi akuntansi, dengan melakukan analisis laporan keuangan 

perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Prinsip Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 revisi 2014 bahwa laporan keuangan 

merupakan laporan yang terstruktur dari kinerja finansial serta posisi 

finansial perusahaan yang ditujukan kepada para stakeholder. Laporan 

keuangan tersebut mempunyai lima komponen, yaitu : laporan laba rugi dan 

penghasilan komprehensif lain,  laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, 

laporan posisi keuangan, serta catatan atas laporan keuangan.   

Informasi akuntansi agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan stakeholder harus memilik i relevansi nilai, yaitu kemampuan 
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informasi akuntansi dalam merangkum dan menjelaskan nilai perusahaan 

yang dapat dilihat dari Return Saham (Wiley, 2015). Menurut Suadiye  

(2012) relevansi nilai dapat diteliti dengan menganalis is hubungan laporan 

keuangan dengan return saham. Return saham merupakan tanggapan pasar 

dari informasi akuntansi perusahaan (Omokhudu dan Ibadin, 2015), 

sehingga penelitian mengenai relevansi nilai menganalisis pengaruh angka -

angkat dalam pelaporan akuntansi terhadap return saham sebagai variabel 

dependen. 

IAI sebagai penyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia , telah 

melakukan konvergensi International Financial Report ing Standards  

(IFRS) terhadap PSAK sejak tahun 2008 dan pada tahun 2012 telah 

menyelesaikan proses konvergensi IFRS pada tahap pertama. Menurut  

Weaver (2014), banyak manfaat yang dapat diambil ketika perusahaan 

menggunakan IFRS sebagai standar akuntansi keuangan, antara lain:  

1. Dengan menggunakan IFRS, laporan keuangan yang dibuat oleh 

perusahaan dapat dibandingkan dengan perusahaan di negara la in 

yang juga menggunakan IFRS. Hal ini akan menarik minat investo r  

asing, dikarenakan memudahkan mereka untuk membaca laporan 

keuangan perusahaan.  

2. Dengan bertambahnya investor maka jumlah investasi yang masuk  

pun bertambah, dikarenakan peningkatan kualitas informasi akan 

menurunkan risiko investasi dan modal perusahaan pun meningkat.  
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3. IFRS juga dapat menghilangkan hambatan bagi perusahaan untuk  

dapat bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Perusahaan 

dapat membuat kontrak kerjasama dengan perusahaan sejenis, para 

supplier dan mengembangkan jangkauan pasar di negara lain yang 

menggunakan IFRS sebagai standar.    

Laporan laba rugi mengalami perubahan menjadi laporan laba rugi 

dan penghasilan komprehensif lain yang menyajikan penghasilan 

komprehensif, terdiri dari laba rugi serta total penghasilan komprehens if 

lain (PSAK 1, 2009). Laba rugi adalah laba atau rugi tahun berjalan yang 

merupakan jumlah antara laba usaha dan penghasilan serta beban lain- la in 

perusahaan dalam satu periode akuntansi. Sedangkan penghasilan 

komprehensif lain adalah seluruh laba dan rugi yang tidak dikelompokan 

pada laporan laba rugi tetapi mempengaruhi ekuitas pemilik saham (Kieso, 

2013). Penghasilan komprehensif lain dikelompokkan ke dalam dua 

kelompok, yaitu: yang dapat dimasukkan ke laporan laba rugi di periode 

selanjutnya dan yang tetap disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ernstberger (2008), laba 

rugi berpengaruh signifikan serta positif terhadap Return saham pada 

penelitian yang dilaksanakan di Jerman.  Demikian pula penelitian yang 

dilakukan oleh Utomo (2011) di Indonesia dengan menggunakan data tahun 

2006-2008, terdapat pengaruh antara laba rugi terhadap Return saham.  

Sedangkan penelitian yang dilakukakan oleh Haryanto (2012) menunjukkan 

tidak ada pengaruh antara laba rugi terhadap Return saham karena 
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menggunakan data tahun 2008-2010 dimana pada periode tersebut terjadi 

krisis keuangan di Indonesia.  

Secara analogi, penghasilan komprehensif lain juga memengaruhi 

return saham karena merupakan bagian dari laporan laba rugi dan 

penghasilan komprehensif lain (Wiley, 2015). Penghasilan komprehens if 

lain disajikan berdasarkan pada konsep fair value.  

Menurut Jones (1999), fair value adalah harga jual (ex it  price) dari 

suatu aset ketika laporan keuangan dibuat. Fair Value memiliki beberapa 

kelebihan dalam penggunaannya,  antara lain: kualitas laporan akuntans i 

akan meningkat dikarenakan lebih memperlihatkan keadaan yang 

sesungguhnya, fair value juga membantu para stakeholder dalam membua t  

keputusan karena mempresentasikan harga pasar untuk aset dan liabilita s .  

Hal ini menyebabkan fair value memperlihatkan karakteristik ekonomi dari 

aset atau liabilitas dibandingkan dengan historical cost  karena fair value 

merupakan wujud dari asumsi pasar.  Untuk  itu, membutuhkan upaya besar 

dalam menjelaskan kepada para pelaku bisnis sebagai kewajiban dalam 

pelaporan akuntansi. Dengan adanya perubahan ini menjadi tanggung jawab 

manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan yang berlaku.  

PSAK 68 revisi 2014 memuat mengenai metode pengukuran fair 

value dalam rangka meningkatkan konsistensi dan keterbandingan yang 

terdiri dari tiga tingkatan input  dalam teknik penilaiannya, yaitu: 
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1.  Input  level 1 adalah mengukur nilai aset atau liabilitas sesuai harga  

pasar aktif di bursa efek.  

2. Input  level 2 mengukur dari pasar selain pasar aktif di bursa efek 

yang dapat diamati. 

3. Input  level 3 adalah input untuk komponen yang tidak mampu diamati 

secara langsung.  

Jumlah kelas dalam level hirarki sebaiknya lebih banyak karena 

pengukuran tersebut mempunyai tingkat ketidakpastian serta  subjektivita s  

yang tinggi (PSAK 68, 2014). Hal ini membuktikan bahwa memang 

pengukuran fair value memiliki subjektivitas tinggi khususnya selain input  

level 1 yang tidak melandaskan pengukuran dari data pasar aktif di bursa 

efek. Sehingga ada pemikiran yang tersebar luas dimana terdapat 

subjektivitas manajemen dalam membuat keputusan estimasi fair value, dan 

hal ini sulit bagi para auditor dalam menghadapinya.  

Menurut Catty (2010)  dalam proses valuasi komponen penghasilan 

komprehensif lain manajemen menggunakan jasa appraiser dalam menila i 

dan menentukan harga, dan secara umum estimasi harga yang mereka 

tentukan kurang tepat. Dengan demikian, Auditor sebagai pihak pemeriksa 

harus dapat memastikan, apakah metode valuasi yang dilakukan oleh 

appraiser tersebut telah sesuai dengan konsep fair value  dalam standar 

akuntansi keuangan. Ketepatan auditor dalam melakukan pemeriksaan 
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terhadap metode valuasi tersebut, merupakan salah satu faktor yang 

menunjukkan kualitas audit yang telah dilaksanakan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Menon dan William 

(1991) bahwa klien Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Eight  mempunya i 

Return saham lebih stabil daripada klien Non Big Eight . Dopuch dan 

Simunic (1980) membuktikan bahwa ada perbedaan kualitas audit antara 

KAP Big Eight  dan KAP Non Big Eight . Hasil penelitian Dopuch dan 

Simunic adalah bahwa KAP Big Eight  memberikan pelayanan dengan 

kualitas yang lebih baik dikarenakan mereka memilik i reputasi besar dan 

harus mempertahankan kualitasnya dalam melakukan jasa pemeriksaan.  

Dengan demikian kualitas auditor dapat berfungsi sebagai stabilisator pada 

Return saham. Untuk itu tentunya fungsi kualitas auditor dapat memoderas i 

pengaruh antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terhadap 

Return saham. 

Berkaitan dengan permasalahan laba rugi, penghasilan komprehens if 

lain, kualitas audit dan subjektivitas manajemen diatas, Lee dan Park (2013) 

telah melakukan penelitian pada perusahaan non keuangan di Amerika  

Serikat mengenai apakah ada perbedaan kualitas audit KAP Big four (hasil 

merger dari Big Eight  ke Big Six , Big Six  ke Big Five, dan Big Five ke Big 

four) dan Non big four dalam penilaian laba rugi dan penghasilan 

komprehensif lain, serta apakah komponen penghasilan komprehensif lain 

yang subjektif lebih diutamakan dalam proses audit karena resikonya lebih 

besar. Hasil penelitian Lee dan Park menunjukkan bahwa laba rugi dan 
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penghasilan komprehensif lain yang diaudit oleh KAP Big four memilik i 

relevansi nilai lebih baik dibandingkan klien Non big four, dan komponen 

penghasilan komprehensif lain yang subjektif lebih diutamakan dalam 

proses audit dibandingkan dengan komponen yang tidak subjek tif. 

Penelitian lain telah dilakukan oleh Dhaliwal et al (1999) yang 

meneliti apakah penghasilan komprehensif lain dan laba bersih 

memperlihatkan kinerja perusahaan seperti yang tercermin dalam Return 

saham. Penelitian Dhaliwal menemukan bahwa komponen penghasilan 

komprehensif lain yang memilik i hubungan dengan Return saham hanya  

satu, yaitu aset keuangan yang tersedia untuk dijual.  Kanagaretnam et al 

(2009) meneliti pengaruh laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 

terhadap Return saham. Hasil penelitian Kanagaretnam et al adalah laba 

rugi mempunyai pengaruh signifikan serta positif terhadap Return saham,  

sedangkan komponen penghasilan komprehensif lain yang memilik i 

pengaruh terhadap Return saham hanya komponen aset keuangan tersedia 

dijual.  

Choi et al (2007) juga meneliti kegunaan dari pengungkapan 

penghasilan komprehensif lain. Hasil dari penelitian Choi adalah pelaporan 

penghasilan komprehensif lain berguna dalam memprediksi laba bersih 

periode satu tahun ke depan. Selanjutnya Chambers (2007) menelit i 

relevansi nilai dari penghasilan komprehensif lain dan membandingkannya  

antara angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan angka 

estimasi pada periode sebelum dan setelah aturan fair value ditetapkan. 



8 

 

 

 

Penelitian Chambers (2007) menemukan bukti bahwa aset keuangan 

tersedia untuk dijual dan selisih kurs akibat penjelasan laporan keuangan 

mempengaruhi Return saham. Mitra dan Hossain (2009) meneliti relevans i 

nilai laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain.  Hasil dari 

penelitian Mitra dan Hossain adalah laba rugi dan komponen penghasilan 

komprehensif lain memiliki hubungan dengan return saham kecuali 

pengukuran kembali atas program imbalan pasti yang memilik i hubungan 

negatif dengan Return saham. 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, penelitian ini menguji 

apakah terdapat pengaruh antara laba rugi dan penghasilan komprehens if 

lain dengan Return saham yang dimoderasi oleh kualitas audit, maka dari 

itu judul penelitian ini adalah “Pengaruh Laba Rugi dan Penghas ilan 

Komprehens if Lain Terhadap Return  Saham Dengan Kualitas  Audit 

Sebagai Variabe l Moderas i di Indones ia”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Stakeholder dalam mengambil kebijakan melihat kinerja perusahaan. 

Kinerja atau kemampuan perusahaan dapat diamati dari laporan keuangan,  

khususnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.  Laba rugi 

adalah laba bersih tahun berjalan, sedangkan penghasilan komprehensif lain 

adalah seluruh laba dan rugi yang tidak dikelompokan dalam laporan laba 

rugi tetapi mempengaruhi ekuitas pemilik saham.  Terdapat perbedaan 

kualitas audit antara laporan keuangan klien big four dan non big four. Hal 

ini dapat dilihat dari return saham klien big four lebih stabil daripada klien 
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non big four, sehingga kualitas audit memoderasi pengaruh laba rugi dan 

penghasilan komprehensif lain terhadap return saham. Berdasarkan hal 

diatas, penelitian ini membuktikan secara empiris apakah laba rugi dan 

penghasilan komprehensif lain mempengaruhi return saham dengan kualita s  

audit sebagai variabel moderasi.  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya ,  

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Apakah terdapat pengaruh positif antara Laba Rugi dengan Return 

Saham? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif antara Penghasilan Komprehensif Lain 

dengan Return Saham? 

3. Apakah kualitas audit memperkuat pengaruh antara Laba Rugi dan 

Penghasilan Komprehensif Lain dengan Return Saham? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Pene litian 

1.3.1 Tujuan Pene litian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah membuktikan secara empiris: 

1.   Pengaruh antara Laba Rugi dengan Return Saham.  

2.  Pengaruh antara Penghasilan Komprehensif Lain dengan Return Saham. 

3.  Kualitas audit memperkuat pengaruh antara Laba Rugi dan Penghasilan 

Komprehensif Lain dengan Return Saham di Indonesia. 
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1.3.2 Manfaat Pene litian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan, adapun manfaat yang 

dapat diberikan dari penelitian ini adalah:  

1.  Praktis 

a. Bagi regulator. Penelitian ini dapat menambah pemahaman 

pelaporan penghasilan komprehensif lain beserta komponennya  

serta tingkat subjektivitasnya sehingga membantu pengembangan 

pembuatan aturan.  

b. Bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

masukan dalam menyajikan laporan keuangan, khususnya laba 

rugi sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan.  

2.  Teoritis 

 Penelitian ini memberikan bukti empiris yang dapat menambah 

literatur mengenai konsep fair value di Indonesia. 

1.4 Sis tematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Bab satu dijelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika  

penulisan penelitian ini.  
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Bab dua dijelaskan tentang teori- teori yang mendasari tulisan ini,  

sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis yang 

dikemukakan dalam penelitian ini.  

Bab tiga memberikan deskripsi tentang variabel penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode pengumpulan 

data, serta metode analisis data.  

Bab empat diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian,  

analisis data, serta pembahasan.  

Bab lima merupakan kesimpulan penelitian, keterbatasan serta saran 

bagi penelitian mendatang. 


