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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Definisi Aset 

 Menurut FASB (SFAC No. 6): Aset adalah manfaat 

ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh, dikuasai atau 

dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa 

lalu. 

Dalam Statement of Accounting Concepts No. 4, Australian 

Accounting Standard Board (AASB) mendefinisikan aset sebagai berikut: 

Assets are service potential or future economic benefits controlled 

by the reporting entity as a result of past transaction or other past events. 

(Aset adalah potensial jasa atau manfaat ekonomis yang dikendalikan oleh 

pelaporan entitas sebagai hasil transaksi masa lalu atau kejadian masa lalu 

lainnya.) 

Definisi FASB dan AASB cukup dibanding definisi yang lain luas 

karena aset dinilai mempunyai sifat sebagai manfaat ekonomik (economic 

benefits) dan bukan sebagai sumber ekonomik (resources) karena manfaat 

ekonomik tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomik yang dapat 

dimasukkan sebagai aset. 

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah 

potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung 
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maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. 

Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan 

bagian dari akt ivitas operasional perusahaan. Mungkin pula berbentuk 

sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk 

kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya 

akibat penggunaan proses produksi alternatif. 

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat 

mengalir ke dalam perusahaan dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat: 

1. digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi 

barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan; 

2. dipertukarkan dengan aset lain; 

3. digunakan untuk menyelesaikan kewajiban; atau 

4. dibagikan kepada para pemilik perusahaan. 

Menurut Hendriksen (2002) terdapat beberapa ciri dan sifat aset, 

yaitu: 

• Harus ada hak tertentu atas manfaat dan jasa potensial di masa 

yang akan datang. Hak-hak ini harus mempunyai manfaat positif 

dan apabila hak-hak ini mempunyai manfaat lain atau negative 

maka hak-hak tersenut tidak disebut aset. 

• Ketidakpastian mengenai nilai di kemudian atas suatu aset 

janganlah digunakan untuk mengenayampingkannya dari 

pengertian aset, karena walaupun ketidakpastian  mempengaruhi 

penilaian tetapi hal ini tidak mengubah sifat dari aset  
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• Hak tersebut harus dapat diperoleh atau dikendalikan oleh orang 

atau kesatuan usaha tertentu. 

• Harus ada klaim yang dapat dipaksakan secara legal atas hak atau 

jasa atau bukti lain bahwa bukti penerimaan manfaat di masa yang 

akan datang adalah mungkin. 

• Manfaat ekonomi tersebut haruslah sebagai akibat atau peristiwa 

yang telah terjadi.  

 

2.1.2 Penggolongan Aset 

Aset / Aset juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Aset Lancar / Aset Lancar / Current Assets 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 01 (PSAK No. 

01) menyatakan suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset 

tersebut: 

1) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan 

dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. 

2) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan 

diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal 

neraca. 

3) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. 

Contoh : piutang dagang, biaya atau beban dibayar di muka, surat 

berharga, kas, emas batangan, persediaan barang dagang, pendapatan yang 
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akan diterima, dan lain sebagainya (termasuk disini adalah investasi 

jangka pendek). 

2. Aset Investasi / Aset Ivestasi / Investment Assets 

Aset Investasi adalah harta yang diinvestasikan pada produk-

produk investasi untuk mendapatkan keuntungan. Contoh : Reksadana, 

saham, obligasi, dan lain-lain (termasuk disini adalah investasi jangka 

panjang). 

3. Aset Tak Berwujud / Intangible Assets 

Aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk tetapi 

sah dimiliki perusahaan dan dapat menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. Contoh : Merk dagang, hak paten, hak cipta, hak pengusahaan 

hutan / hph, franchise, goodwill, dan lain sebagainya. 

4. Aset Tetap / Aset Tetap / Fixed Assets 

Aset tetap adalah harta yang menunjang kegiatan operasional 

perusahaan yang sifatnya permanen kepemilikannya. Contoh : Gedung, 

mobil, mesin, peralatan dan perlengapan kantor, dan lain-lain. 

5. Aset Lainnya / Other Assets 

Aset lainnya adalah perkiraan atau akun yang tidak dapat 

dikategorikan pada harta atau aset di atas baik dalam bentuk aset tetap, 

aset investasi, aset tak berwujud dan aset lancar. Contoh : Mesin rusak, 

uang jaminan, harta yang masih dalam proses kepengurusan yang sah, dan 

lain-lain. 
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2.1.3 Aset Tidak Berwujud 

  Menurut PSAK No. 19 aset tidak berwujud adalah aset 

nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Entitas sering kali 

mengeluarkan sumber daya maupun menciptakan laibilitas dalam 

perolehan, pengembangan, pemeliharaan atau peningkatan sumber daya 

tidak berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan 

implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, 

pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk 

dan judul publisitas). Tidak semua unsur ini memenuhi definisi aset tidak 

berwujud, yakni keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya dan 

adanya keuntungan ekonomis di masa depan. Jika suatu unsur yang 

tercakup dalam Pernyataan ini tidak memenuhi definisi aset tidak 

berwujud, maka pengeluaran untuk memperoleh atau menciptakan aset 

tersebut (secara internal) diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 

Namun, jika unsur tersebut diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis, maka 

unsur tersebut diperlakukan sebagai bagian dari goodwill pada tanggal 

akuisisi.  

 Menurut Kieso, et all (2008) terdapat enam kategori utama dari 

aset tidak berwujud, yaitu: 

1. Marketing-related intangible assets. 

Perusahaan menggunakan marketing-related intangible assets 

dalam mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan. 
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Contohnya trademarks, newspaper mastheads, internet dimain 

names, dan non-competition agreements. 

2. Customer-related intangible assets. 

Customer-related intangible assets adalah hasil interaksi dengan 

pihak luar perusahaan. Contohnya customer list, order, contractual 

customer relationship dan non-contractual customer relationship 

3. Artistic-related intangible assets. 

Artistic-related intangible assets meliputi literary works, musical 

works, pictures, photographs, dan video & audiovisual material. 

4. Contract-related intangible assets. 

Contract-related intangible assets menggambarkan nilai yang 

timbul dari adanya suatu kontrak yang dilakukan perusahaan, 

misalnya hak cipta. 

5. Technology-related intangible assets. 

Technology-related intangible assets berhubungan dengan inovasi 

dan pengembangan teknologi perusahaan. 

6. Goodwill. 

PSAK No. 19 menyatakan bahwa aset tidak berwujud harus diakui 

jika, dan hanya jika: 

1. kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis 

masa depan dari aset tersebut. 

2. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. 
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Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis masa 

depan, entitas harus menggunakan asumsi masuk akal dan dapat 

dipertanggungjawabkan yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas 

kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut. 

Suatu entitas harus mengungkapkan hal–hal berikut untuk setiap 

kelas aset tidak berwujud, dipisahkan antara aset tidak berwujud yang 

dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya: 

1. Apakah masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat 

terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa 

manfaatnya. 

2. Metode amortisasi yang digunakan untuk aset tidak berwujud dengan 

masa manfaat terbatas. 

3. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (secara agregat 

dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai) pada awal dan 

akhir periode. 

4. Unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana 

amortisasi aset tidak berwujud termasuk (didalamnya). 

5. Pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 

menunjukkan: 

• Penambahan, secara terpisah mengindikasikan aset tidak berwujud 

dari pengembangan internal, yang diperoleh secara terpisah, dan 

yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. 
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• Aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau 

termasuk dalam kelompok aset lepasan dan dikelompokan sebagai 

dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): Aset 

Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang 

Dihentikan dan penghapusan lainnya. 

• Peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal 

dari revaluasi sesuai dengan paragraf 75, 85 dan 86 dan dari 

pengakuan kerugian penurunan nilai atau pembalikan dalam 

pendapatan komprehensif lainnya yang sesuai dengan PSAK 48 

(revisi 2009): Penurunan Nilai Aset (jika ada). 

• Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan rugi laba 

selama periode sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan 

Nilai Aset (jika ada). 

• Kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan rugi laba 

selama periode sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan 

Nilai Aset (jika ada). 

• Setiap amortisasi yang diakui selama periode. 

• Selisih kurs neto yang timbul dari nilai translasi laporan keuangan 

ke mata uang penyajian , dan translasi operasi luar negeri dengan 

mata uang asing ke mata uang penyajian yang digunakan entitas. 

• Perubahaan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode. 
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2.1.4 Pengungkapan 

 Menurut Hendriksen dan Van Breda (2002) pengungkapan 

didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan 

untuk pengoperasian secara optimal dalam pasar modal yang efisien. 

Belkaui (2000)  menjelaskan terdapat lima tujuan pengungkapan, 

yaitu: 

1. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk 

menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut. 

2. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan 

ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam 

laporan keuangan. 

3. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar 

dimasa mendatang. 

4. Untuk membantu investor dan kreditor dalam menentukan resiko atas 

item-item tersebut. 

Menurut Hendriksen (2002) secara umum pengungkapan 

informasi keuangan dibagi atas tiga level, yaitu: 

1. Adequate disclosure (pengungkapan yang memadai) yaitu 

pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan 

tidak menyesatkan. 

2. Fair disclosure (pengungkapan yang wajar) yaitu pengungkapan yang 

menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama 

dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. 
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3. Full Disclosure (pengungkapan yang lengkap) yaitu Pengungkapan 

yang mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relavan. 

Terlalu banyak informasi yang disajikan akan membahayakan karena 

penyajian rincian yang tidak penting justru akan mangaburkan 

informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut 

sulit dipahami. 

Hendriksen (2002) menjelaskan bentuk pengungkapan yang 

terdapat dalam laporan keuangan yang dibuat untuk mencerminkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya, yaitu: 

1. Ramalan keuangan. 

2. Kebijakan akuntansi. 

3. Perubahan akuntansi. 

4. Pengungkapan peristiwa pasca laporan. 

5. Pengungkapan segmen-segmen perusahaan 

Hendriksen dan Van Breda (2002) menyatakan metode 

pengungkapan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Bentuk dan susunan laporan formal. 

Makin penting sutau informasi maka semakin tepat informasi itu 

disajikan dalam laporan keuangan yang bersangkutan. Perkembangan 

dari laporan keuangan dasar, memperlihatkan perkembangan mengenai 

apa yang dianggap penting oleh dunia usaha untuk di disclosed. Mula-

mula neraca yang diharuskan untuk memberikan disclosure mengenai 
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usaha perusahaan dan pada akhirnya laporan arus kas juga harus di 

disclosed.  

2. Terminologi dan penyajian terinci. 

Deskripsi yang digunakan dalam laporan serta jumlah rincian yang 

diperlihatkan sama pentingnya dengan bentuk laporan pengungkapan. 

Judul dan deskripsi yang tepat untuk pos-pos dalam laporan dapat 

menjadi penjelas bagi pembaca. 

3. Informasi parentis. 

Jika judul pos-pos dalam laporan tidak dapat dibuat secara deskriptif 

tanpa menjadi terlalu panjang, penjelasan atau definisi tambahan dapat 

disajikan sebagai catatan parentesis (dalam tanda kurung) setelah judul 

dalam laporan tersebut. Akan tetapi catatan ini tidak boleh panjang 

atau akan mengganggu data utama yang diikhtisarkan di dalam 

laporan. 

4. Catatan kaki. 

Catatan kaki merupakan sarana untuk menyajikan disclosure yang 

tidak dapat ditempatkan dalam ikhtisar keuangan itu sendiri. Catatan 

kaki tidak boleh dipergunakan sebagai pengganti dari klasifikasi atau 

deskripsi yang seharusnya dilakukan dalam laporan keuangan yang 

bersangkutan, serta tidak bertentangan atau bersifat pengulangan 

terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 
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Keunggulan catatan kaki: 

• Menyajikan informasi non kuantitatif sebagai bagian yang integral 

dari laporan keuangan. 

• Mengungkapkan pengecualian dan pembatasan terhadap pos-pos 

didalam laporan. 

• Mengungkapkan jumlah rincian lebih banyak daripada yang dapat 

disajikan dalam laporan. 

• Menyajikan bahan-bahan kuantitatif atau deskriptif yang tidak 

begitu penting. 

Kelemahan catatan kaki 

• Catatan kaki cenderung sukar dibaca dan dipahami tanpa meneliti 

secara mendalam sehingga mungkin diabaikan. 

• Deskripsi tekstual lebih sukar dipergunakan dalam pengambilan 

keputusan daripada ikhtisar data kuantitatif dalam laporan. 

• Karena semakin kompleksnya perusahaan, terdapat bahaya catatan 

kaki terlalu banyak digunakan dan bukan berusaha 

mengembangkan prinsip-prinsip yang tepat untuk memasukan 

hubungan dan peristiwa baru ke dalam laporan itu sendiri. 

Jenis catatan kaki yang paling umum dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

• Penjelasan teknik atau perubahan metode. 

• Penjelasan hak-hak kreditor atas aset tertentu atau prioritas 

hak-hak. 
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• Pengungkapan aset kontinjen atau kewajiban kontinjen. 

• Pengungkapan pembatasan atau pembayaran deviden. 

• Deskripsi transaksi yang mempengaruhi saham modal dan hak-

hak pemegang ekuitas. 

• Deskripsi kontak-kontak perusahaan. 

5. Laporan dan daftar lengkap. 

Agar data keuangan dapat disajikan secara ringkas dan dapat 

dimengerti oleh pembaca yang cukup berpengetahuan, sebagian dari 

informasi terinci yang signifikan harus dikeluarkan dari laporan dan 

disajikan dalam daftar pelengkap. Laporan pelengkap menjalankan 

fungsi yang berbeda dengan daftar pelengkap. Biasanya laporan 

pelengkap menyajikan informasi tambahan atau informasi yang 

disusun dalam gaya yang berbeda, dan bukan hanya informasi yang 

lebih terinci. Contoh laporan pelengkap yang direkomendasikan untuk 

dimasukkan dalam laporan keuangan adalah laporan yang 

mengungkapkan dampak perubahan tingkat harga atau perubahan 

harga spesifik pada kondisi keuangan dan operasi keuangan 

perusahaan. 

6. Laporan auditor. 

Laporan auditor bukanlah tempat untuk mengungkapkan informasi 

keuangan yang signifikan mengenai perusahaan, tetapi laporan ini 

berfungsi untuk mengungkapkan informasi sebagai berikut: 
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• Dampak yang material dari penggunaan metode akuntansi yang 

berbeda dengan yang lazim digunakan. 

• Dampak yang material dari peubahan suatu metode akuntansi yang 

lazim ke metode yang lazim lainnya. 

• Perbedaan pendapat antara auditor dan klien mengenai kelaziman 

metode akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. 

Menurut Ainun dan Fuad (2000) terdapat dua jenis pengungkapan 

dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar, 

yaitu: 

1. Mandatory disclosure (pengungkapan wajib) 

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan 

oleh standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia 

untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, maka pengungkapan 

wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya. 

2. Voluntary disclosure (pengungkapan sukarela) 

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh 

perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. 

Pengungkapan sukarela dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan 

dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. 

 

 

 

 



25 

 

2.1.5 Harga Saham 

Menurut Arifin (2001) faktor – faktor yang mempengaruhi harga 

saham adalah sebagai berikut : 

1. Kondisi fundamental emiten  

Faktor fundamental merupakan faktor yang erat kaitannya dengan 

kondisi perusahaan yaitu kondisi manajemen organisasi sumber daya 

manusia, kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja 

keuangan perusahaan. 

2. Hukum permintaan dan penawaran 

Setelah faktor fundamental faktor permintaan dan penawaran 

menjadi faktor kedua yang mempengaruhi harga saham. Dengan asumsi 

bahwa begitu investor mengetahui kondisi fundamental perusahaan 

mereka akan melakukan transaksi jual beli. Tranasaksi–transaksi inilah 

yang akan mempengaruhi fluktuasi harga saham.  

3. Tingkat suku bunga 

Dengan adanya perubahan suku bunga, tingkat pengembalian hasil 

berbagai sarana investasi akan mengalami perubahan. Bunga yang tinggi 

akan berdampak pada alokasi dana investasi pada investor. Investor 

produk bank seperti deposito atau tabungan jelas lebih kecil resikonya jika 

dibandingka dengan investasi dalam bentuk saham, karena investor akan 

menjual saham dan dananya akan ditempatkan dibank. Penjualan saham 

secara serentak akan berdampak pada penurunan harga saham secara 

signifikan.  
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4. Valuta asing 

Mata uang amerika ( US Dolar) merupakan mata uang terkuat 

diantara mata uang yang lain. Apabila dolar naik maka investor asing akan 

menjual sahamnya dan ditempatkan di bank dalam bentuk dolar sehingga 

menyebabkan harga saham akan naik.  

5. Dana asing dibursa 

Mengamati jumlah dana investasi asing merupakan hal yang 

penting, karena demikian besarnya dana yang ditanamkan, hal ini 

menandakan bahwa kondisi investasi di Indonesia telah kondusif yang 

berarti pertumbuhan ekonomi tidak lagi negatif, yang tentu saja akan 

merangsang kemampuan emiten untuk mencetak laba. Sebaliknya jika 

investasi asing berkurang, ada pertimbagan bahwa mereka sedang ragu 

atas negeri ini, baik atas keadaan sosial politik maupun keamanannya. Jadi 

besar kecilnya investasi dana asing di bursa akan berpengaruh pada 

kenaikan atau penurunan harga saham. 

6. Indeks harga saham 

Kenaikan indeks harga saham gabungan sepanjang waktu tertentu, 

tentunya mendatangkan kondisi investasi dan perekonomian negara dalam 

keadaan baik. Sebaliknya jika turun berarti iklim investasi sedang buruk. 

Kondisi demikian akan mempengaruhi naik atau turunnya harga saham di 

pasar bursa.  
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7. News and rumors 

Berita yang beredar di masyarakat yang menyangkut beberapa hal 

baik itu masalah ekonomi, sosial, politik keamanan, hingga berita seputar 

reshuffle kabinet. Dengan adanya berita tersebut, para investor bisa 

memprediksi seberapa kondusif keamanan negeri ini sehingga kegiatan 

investasi dapat di laksanakan. Ini akan berdampak pada pergerakan harga 

saham di bursa.  

 

2.2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat 

diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset moneter adalah kas yang dimiliki 

dan aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau 

dapat ditentukan. (PSAK No. 19 (Revisi 2009) Aset Tidak Berwujud, 

2009).Oleh karena itu, salah satu dari ciri yang membedakan aset tidak 

berwujud dengan aset lainnya adalah adanya ketidakpastian dalam 

perhitungan jumlahnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh 

Bhasin (2008) 

“Unlike tangible resources, where 1 + 1 = 2, the nature of intellectual 

capital is such that 1 + 1 could equal 5. Different combinations, therefore, 

may result in much higher value than the sum of individual elements.” 

 
 Oleh karena itu, tidak diungkapkannya intangible assets dalam 

laporan keuangan perusahaan akan mengakibatkan adanya kekurangan 

informasi aset yang disampaikan kepada calon investor dengan jumlah 

yang cukup besar. Kekurangan informasi yang disampaikan ini dapat  
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mengakibatkan adanya perubahan harga saham pada pasar modal. Hal ini 

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hartono (2008) 

“Jika suatu informasi baru yang relevan masuk ke pasar yang 
berhubungan dengan suatu aset, informasi ini akan digunakan untuk 
menganalisis dan menginterpretasikan nilai dari aset 
bersangkutan.Akibatnya adalah kemungkinan pergeseran ke harga 
ekuilibrium yang baru”. 

 
 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asmara dan Sylvia 

(2011) berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan antara 

pengungkapan aset tidak berwujud terhadap reaksi investor dalam harga 

saham.Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wicaksana (2011) juga 

berhasil membuktikan bahwa intellectual capital berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap nilai pasar perusahaan. Namun, penelitian yang 

dilakukan oleh Yuniasih, et all (2009) gagal membuktikan adanya 

pengaruh dari intellectual capital terhadap nilai perusahaan pada pasar 

modal. 

 Oleh karena itu, peneliti bermaksud menguji kembali pengaruh 

aset tidak berwujud terhadap nilai perusahaan dalam harga 

saham.Pengungkapan aset tidak berwujud dapat digunakan untuk 

memengaruhi interpretasi para investor terhadap informasi kinerja, dengan 

mengubah belief mereka mengenai kinerja perusahaan emiten pada saat ini 

maupun di masa yang akan datang (Asmara dan Sylvia, 2011), antara lain 

adalah sebagai berikut:  

1. Informasi strategy mengenai perubahan pangsa pasar yang menjadi 

target perusahaan. Informasi ini dapat mengubah persepsi investor, 
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apakah prospek perusahaan akan membaik dan apakah tren earning 

yang ada saat ini cenderung bersifat sementara atau permanen. 

2. Informasi process mengenai model bisnis perusahaan terkait dengan 

sistem dan prosedur yang ada dalam sistem operasi perusahaan. 

Informasi ini dapat memberikan gambaran kepada investor, bagaimana 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas dan 

strukturnya, sebagai dukungan terhadap perusahaan agar mampu 

menghasilkan kinerja bisnis secara optimal. 

3. Informasi customers mengenai siapa pelanggan-pelanggan perusahaan 

dan bagaimana mereka berbeda dari pelanggan yang dimiliki oleh 

pesaing. Informasi ini dapat menjadi referensi bagi investor, dalam 

menilai hal potensial apakah yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggan, mendapatkan pelanggan baru dan 

bahkan mengambil pelanggan dari pesaing. 

4. Informasi human capital mengenai sekumpulan pengalaman, 

keterampilan dan know-how karyawan yang bekerja untuk perusahaan. 

Informasi ini dapat mengubah pandangan investor terhadap 

kemampuan perusahaan, dalam memaksimalkan dan memanfaatkan 

seluruh kapasitas tenaga kerja di setiap tingkat fungsional perusahaan. 

5. Informasi technology mengenai sistem informasi dan aplikasi serta 

infrastruktur pendukung berteknologi terkini yang tersedia di 

perusahaan. Informasi ini dapat memberikan gambaran kepada 

investor, bagaimana peranan teknologi yang tersedia di perusahaan 
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dalam memberikan feedback yang akurat dan cepat untuk melakukan 

continuous process improvement di masa mendatang. 

6. Informasi innovation, research, and development mengenai 

pengembangan produk baru, dapat membantu menjelaskan kepada 

investor mengapa biaya research and development tinggi, sehingga 

meskipun earning saat ini rendah namun prospek di masa yang akan 

datang menjadi lebih baik. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat 

pengungkapan aset berwujud tersebut dalam laporan tahunan terhadap 

nilai perusahaan dalam harga saham. Hipotesis penelitian yang diajukan 

adalah:  

Ho1 : β = 0, Tingkat pengungkapan aset tidak berwujud secara simultan  

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga 

saham (dilihat dari return saham) 

Ha1 : β ≠ 0, Tingkat pengungkapan aset tidak berwujud secara simultan  

mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham 

(dilihat dari return saham) 

Ho2 : β = 0, Tingkat pengungkapan aset tidak berwujud secara parsial  

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga 

saham (dilihat dari return saham) 

Ha2 : β ≠ 0, Tingkat pengungkapan aset tidak berwujud secara parsial  

mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham 

(dilihat dari return saham) 


