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ABSTRACT

This  research  reexamines  the  ability  of  Ohlson  (1995)  valuation  model  in  
predicting  stock  return.  Empirical  specifications  of  the  model  in  previous  
researches  violate  the  model  assumptions  regarding  the  nature  of  model’s  
parameters,  discount  factor,  and  the  clean  surplus  relation.  Those  violations  
undermine the validity of the researches’ conclusions regarding the model.

Two portfolios are formed based on the ratio between stock values as calculated  
by  Ohlson  Model  and  market  prices,  both  in  relative  and  absolute  terms.  In 
relative term, stocks with relatively high ratio are considered to be undervalued  
and therefore command a higher return, and vice versa. In absolute term, a stock  
is considered to be undervalued if the ratio is greater than one. 

Return prediction  is  based on a buy-and-hold strategy  for  one to  eight  years  
investment  periods.  Using  a  sample  of  96 companies  listed  in  the  Indonesian  
Stock Exchange, providing a total of 768 firm-year observations, it is found the  
Ohlson Model can predict return only in relative term but not in absolute term.  
Consequently,  an  investor  who  wishes  to  utilize  the  model  in  forming  stock  
portfolio must calculated the value of each company listed in the stock market,  
and buy those stocks  that  are relatively  undervalued  compared to  the  overall  
market valuation. 
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I. LATAR BELAKANG

Model valuasi berdasarkan data akuntansi yang dikemukakan oleh Ohlson (1995; 

selanjutnya  disebut  dengan  Model  Ohlson)  dan  Feltham  dan  Ohlson  (1995; 

selanjutnya  disebut  dengan  Model  Feltham-Ohlson)  merupakan  salah  satu 

perkembangan  penting  dalam  penelitian  akuntansi  sampai  saat  ini.  Kekuatan 

kedua  model  tersebut  terletak  pada  kemampuannya  untuk  menghasilkan  nilai 

yang secara teoretis identik dengan nilai sekarang aliran kas bersih ekspektasian. 

Kedua penelitian tersebut mengetengahkan kembali perspektif pengukuran yang 

sempat ditinggalkan sejak terbitnya Ball dan Brown (1968). 

Validitas kedua model tersebut pada umumnya diuji secara empiris dengan 

cara  membandingkan  hasil  valuasinya  dengan  harga  atau  return.  Berbagai 

penelitian yang telah dilakukan secara umum menunjukkan bahwa Model Ohlson 

cukup  memiliki  validitas  empiris,  dalam  arti  mampu  menjelaskan  harga  atau 

return  (Dechow  dkk,  1999;  McCrae  dan  Nilsson,  2001),  sementara  Model 

Feltham-Ohlson terindikasi mengandung kesalahan spesifikasi, khususnya dalam 

memperhitungkan dampak konservatisma akuntansi (Myers, 1999; Ahmed dkk., 

2000; Morel, 2003).

Dechow dkk.  (1999)  menguji  kemampuan  Model  Ohlson  memprediksi 

return satu tahun ke depan dengan cara membagi sampel penelitiannya menjadi 

sepuluh kelompok berdasarkan rasio antara hasil valuasi model dan harga pasar. 

Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa return kelompok dengan rasio terbesar 

rata-rata  lebih  tinggi  dari  return  kelompok  dengan  rasio  terkecil.  Dengan 

menggunakan data pasar modal Swedia, McRae dan Nilsson (2001) memberikan 
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hasil  serupa  melalui  pembagian  sampel  menjadi  lima  kelompok.  Namun 

demikian,  kedua  penelitian  tersebut  menerapkan  Model  Ohlson  tanpa 

mengindahkan asumsi model dalam hal sifat parameter model, tingkat diskonto 

dalam perhitungan laba abnormal, dan hubungan surplus bersih antara neraca dan 

laporan laba rugi, sehingga melemahkan simpulan yang diambil mengenai Model 

Ohlson.  Di  samping itu,  metoda  pengujian  yang terlalu  longgar  dengan relatif 

banyaknya  pengelompokan  sampel  dalam  kedua  penelitian  tersebut  juga 

cenderung semakin mengurangi kekuatan simpulan bahwa Model Ohlson mampu 

memprediksi return. 

Penelitian  ini  menguji  kembali  kemampuan  Model  Ohlson  dalam 

menjelaskan  dan  memprediksi  return  dengan  (1)  sedapat  mungkin  memenuhi 

seluruh  asumsi  model  dan  (2)  membagi  sampel  pengujian  menjadi  hanya  dua 

kelompok,  yaitu  kelompok  yang  cenderung  terharga-kurang (underpriced)  dan 

terharga-lebih  (overpriced).  Pengujian  dilakukan  dengan  asumsi  buy-and-hold 

untuk masa investasi satu sampai delapan tahun. Metoda yang diterapkan dalam 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan simpulan yang lebih kuat mengenai 

kemampuan Model Ohlson dalam menjelaskan return. Di samping itu, manfaat 

bagi  investor  juga  cenderung  lebih  besar  mengingat  bahwa,  jika  mereka 

bermaksud  menggunakan  model  tersebut  sebagai  dasar  penyusunan  strategi 

investasi,  mereka cukup memilih  perusahaan yang memiliki  rasio valuasi  yang 

relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar.
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II. KAJIAN LITERATUR

Model Ohlson

Model  Ohlson  tergolong  dalam model  valuasi  berdasarkan  laba  residual  yang 

telah dikenal lama sebelumnya (misalnya Peasnel, 1982). Model valuasi tersebut 

merupakan  penjabaran  konsep  nilai  dalam  teori  ekonomi  neoklasik,  yang 

menyatakan  bahwa  nilai  perusahaan  adalah  sebesar  nilai  sekarang  aliran  kas 

bersih  yang  diterima  pemilik.  Dalam  penelitian  empiris,  aliran  kas  bersih 

umumnya diproksi dengan dividen. Dengan demikian maka

∑
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τ

ttF DERNP        (1)

Keterangan: NP = Nilai perusahaan; RF = 1 + tingkat bunga bebas risiko; dan
E[D] = dividen ekspektasian.

Untuk  dapat  merumuskan  sebuah  model  valuasi  maka  harus  diasumsi 

bahwa investor memiliki keyakinan dan preferensi yang homogen. Asumsi kedua 

dalam pendekatan  laba  residual  adalah  adanya  hubungan surplus  bersih  antara 

neraca  dan  laporan  laba  rugi.  Hubungan  surplus  bersih  berarti  bahwa  seluruh 

perubahan ekuitas  selain  yang berasal  dari  transaksi  modal,  berupa pembagian 

dividen atau penambahan modal, berasal dari laba perusahaan. Dengan kata lain, 

laba  dalam  Model  Ohlson  adalah  laba  komprehensif,  yang  memuat  seluruh 

perubahan ekuitas  selain  yang berasal  dari  transaksi  modal.  Hubungan surplus 

bersih dapat dinyatakan dalam bentuk notasi sebagai berikut.

tttt DLNBNB −+= − 1        (2)

Keterangan: NB = nilai buku ekuitas; L = laba komprehensif; dan D = dividen.
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Model  Ohlson mengandung  penggunaan  laba  abnormal  (serupa  dengan 

laba residual), yaitu laba komprehensif dikurangi laba pada tingkat bunga bebas 

risiko. Jadi, laba abnormal (LA) adalah

1)1( −−−= tFtt NBRLLA        (3)

Penggabungan persamaan (2) dan (3) menghasilkan 

ttFtt NBNBRLAD −+= − 1                                                         (4)

Dengan menggantikan dividen (Dt) pada persamaan (1) dengan sisi kanan 

persamaan (4)  dan dengan asumsi  bahwa tidak ada selisih  valuasi  antara  nilai 

buku  dan  harga  pasar  pada  saat  aset  dibeli  dan  dijual  (atau  saat  perusahaan 

didirikan dan dilikuidasi), maka

][
1

∑
∞

=
+

−+=
τ

τ
τ

ttFtt LAERNBNP                                                          (5)

Persamaan (5) menyatakan bahwa nilai  perusahaan adalah sebesar nilai 

buku  ekuitas  ditambah  nilai  sekarang  laba  abnormal  ekspektasian.  Komponen 

kedua dalam formula valuasi di atas disebut dengan  goodwill. Hubungan antara 

nilai  perusahaan  dengan  data  akuntansi  tersebut  telah  lama  diketahui,  namun 

kurang  mendapat  perhatian  karena  sulit  untuk  diterapkan  secara  empiris 

mengingat masih adanya  keharusan untuk melakukan ramalan ke depan sampai 

waktu  tak  terhingga.  Jika  model  dividen  ekspektasian  memerlukan  ramalan 

dividen, maka model laba abnormal memerlukan ramalan laba abnormal.

Kontribusi  terbesar Ohlson (1995) adalah asumsinya  mengenai  perilaku 

laba  abnormal,  yang,  sesuai  dengan  teori  ekonomi,  dalam  jangka  panjang 
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diasumsi nol. Dengan demikian maka laba abnormal memiliki tingkat persistensi 

dengan  nilai  di  antara  minus  satu  dan  satu.  Selain  itu,  Ohlson  (1995)  juga 

merumuskan  dampak  informasi  lain  pada  nilai  perusahaan.  Dalam  hal  ini, 

informasi  lain  mempengaruhi  nilai  perusahaan  melalui  laba  abnormal.  Logika 

yang  mendasari  perlakuan  perumusan  tersebut  adalah  bahwa semua  informasi 

yang memiliki relevansi nilai lambat laun pasti akan tercatat oleh akuntansi.

Dalam bentuk notasi, kedua asumsi yang diberi istilah linear information  

dynamic (disingkat LID) tersebut adalah sebagai berikut.

111 ++ ++= tttt VLLALA εω                                    (6a)

121 ++ += ttt VLVL εγ                                                (6b)

Keterangan: ω = tingkat persistensi laba abnormal; VL = dampak informasi lain pada nilai 
perusahaan; dan γ = tingkat persistensi dampak informasi lain tersebut.

Berdasarkan  persamaan  (5)  ditambah  asumsi  LID maka  Ohlson  (1995) 

merumuskan sebuah formula tertutup untuk menghitung nilai perusahaan sebagai 

berikut.

tttt VLLANBNP 21 αα ++=                                            (7)

dengan 0
)(1 ≥

−
=

ω
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FR  dan 0
))((2 >
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=
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α
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F
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R

Formula di atas sekarang dikenal dengan sebutan Model Ohlson.
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Harga Pasar, Anomali, dan Strategi Investasi

Harga saham merupakan  konsensus  investor  mengenai  nilai  wajar  perusahaan. 

Dalam  pasar  efisien  setengah  kuat,  konsensus  tersebut  telah  mencerminkan 

seluruh  informasi  publik.  Namun  demikian,  adakalanya  pasar  melakukan 

kesalahan dalam menetapkan  harga  suatu  sekuritas  tertentu  pada  saat  tertentu. 

Sebagai  contoh,  Lakonishok  dkk.  (1994)  menunjukkan  adanya  kecenderungan 

investor  untuk  melakukan  ekstrapolasi  (bereaksi)  secara  berlebihan  atas  baik 

berita baik maupun berita buruk. Reaksi yang berlebihan tersebut menyebabkan 

harga  menyimpang  dari  nilai  wajar  perusahaan,  dan  penyimpangan  tersebut 

lambat laun terkoreksi kembali.

Fenomena  yang  terkait  dengan  ketidakefisienan  pasar  lazim  disebut 

dengan  istilah  anomali  pasar.  Adanya  anomali  bahkan  telah  terindikasi  dalam 

temuan  Ball  dan Brown (1968)  di  mana  reaksi  pasar  atas  informasi  akuntansi 

terjadi  sampai  beberapa  bulan  setelah  informasi  tersebut  diumumkan,  padahal 

hipotesis  pasar  efisien  menyatakan  bahwa pasar  merefleksi  informasi  baru  ke 

dalam  harga  secara  segera.  Salah  satu  penelitian  awal  yang  secara  khusus 

ditujukan  untuk  menemukan  anomali  adalah  Ou  dan  Penman  (1989),  yang 

menemukan  bahwa  return  abnormal  dapat  diperoleh  melalui  strategi  investasi 

berdasarkan hasil analisis atas rasio-rasio keuangan. 

Penelitian  Ou  dan  Penman  (1989)  kemudian  disusul  oleh  penelitian-

penelitian lain dengan tujuan memprediksi return (misalnya Lev dan Thiagarajan, 

1993; Abarbanell dan Bushee, 1997; 1998; Frankel dan Lee, 1998). Hasil prediksi 

tersebut  diharapkan  dapat  digunakan  untuk  menyusun  strategi  investasi  yang 
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menghasilkan  return  yang  relatif  tinggi.  Metoda  yang  lazim  digunakan  dalam 

penelitian-penelitian tersebut adalah dengan membentuk portofolio saham yang 

memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan topik penelitian,  dan membandingkan 

return portofolio tersebut selama satu tahun ke depan dengan return pasar atau 

portofolio pembanding.

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, dua penelitian yang secara langsung 

menggunakan Model Ohlson dalam penyusunan portofolio adalah Dechow dkk. 

(1999) yang menggunakan data  pasar  modal  Amerika  Serikat  dan McRae dan 

Nilsson (2001) yang menggunakan data pasar modal Swedia. Namun demikian, 

sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, selain masalah pembagian sampel 

kedua penelitian tersebut memiliki beberapa kelemahan lain berupa pelanggaran 

asumsi Model Ohlson sebagai berikut.

Tabel 1
Pelanggaran Asumsi Model dalam Penelitian Sebelumnya

Keterangan Asumsi Model Dechow dkk.
(1999)

McRae dan Nilsson 
(2001)

Parameter ω dan γ Firm-specific dan 
tetap

Sama untuk
semua
perusahaan dan
berubah tiap
tahun

Sama untuk
semua
perusahaan dalam 
satu industri
dan tetap

Tingkat diskonto Tingkat bunga bebas 
risiko

Rata-rata ROE
di AS (12%)

Tingkat bunga bebas 
risiko ditambah 
premi sebesar 4%

Laba akuntansi Laba surplus bersih 
(laba komprehensif)

Laba sebelum
pos luar biasa

Laba sebelum
pos luar biasa



8

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  simpulan  yang  lebih  kuat 

mengenai  manfaat  Model  Ohlson  sebagai  dasar  penyusunan  strategi  investasi 

melalui  pembagian sampel  secara lebih sederhana dan pemenuhan asumsi  atau 

persyaratan  model  dalam  hal  parameter  ω dan  γ,  tingkat  diskonto,  serta 

penggunaan laba komprehensif dalam perhitungan laba abnormal. 

Hipotesis

Saham  yang  memiliki  faktor-faktor  fundamental  yang  kuat  cenderung  lebih 

diminati oleh investor (Scott, 2000). Dalam penelitian ini, saham yang memiliki 

nilai  fundamental  yang  kuat  adalah  saham  yang  memiliki  hasil  valuasi 

berdasarkan  Model  Ohlson  yang  relatif  tinggi  dibandingkan  dengan  harga 

pasarnya.  Jadi, rasio antara hasil valuasi Model Ohlson dan harga pasar, diberi 

sebutan Rasio Ohslon, diduga dapat memprediksi return. Hipotesis yang diajukan 

adalah bahwa portofolio saham dengan Rasio Ohlson yang tinggi menghasilkan 

return yang lebih tinggi dari portofolio saham dengan Rasio Ohlson yang rendah.

III. METODA PENELITIAN

Data dan Sampel

Sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sepanjang tahun 2000 sampai 2008, yang memenuhi kriteria berikut ini.

1. Aktif diperdagangkan. Syarat ini diterapkan karena saham yang tidak 

aktif  diperdagangkan  kemungkinan memiliki  informasi  khusus  yang 

menyebabkan  harga  pasar  tidak  sepenuhnya  mencerminkan  nilai 
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fundamentalnya.  Saham  dianggap  aktif  diperdagangkan  jika  terjadi 

transaksi setidaknya satu kali dalam setahun.

2. Laporan keuangan triwulanan tersedia lengkap.

3. Tidak melakukan penerbitan  saham baru dengan hak memesan efek 

terlebih  dahulu  (HMETD,  atau  lebih  dikenal  dengan  right  issue). 

Syarat  ini  diterapkan  untuk  menyederhanakan  perhitungan  return 

karena return untuk perusahaan yang menawarkan saham baru dengan 

HMETD memerlukan  informasi  mengenai  apakah,  kapan,  dan  pada 

harga berapa HMETD dilaksanakan atau dijual.

4. Tidak  memiliki  ekuitas  negatif.  Syarat  ini  diterapkan  karena 

perusahaan dengan ekuitas negatif berpotensi memiliki risiko khusus 

yang dapat mempengaruhi hasil penelitian (Ahmed dkk., 2000).

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder bersifat  archival. 

Data  akuntansi  dikutip  langsung  dari  laporan  keuangan  yang  disediakan  oleh 

Pusat Data Pasar Modal-PPA Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan 

situs web BEI.  Suku bunga sertifikat  Bank Indonesia  diperoleh dari  situs web 

Bank Indonesia. Data harga saham untuk perhitungan return disediakan oleh PT 

Sarijaya Permana Sekuritas dan PT BNI Securities.

Variabel Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel, yaitu (1) rasio antara hasil valuasi 

Model Ohlson dan harga, diberi notasi ROHL dan (2) return, diberi notasi RTRN. 
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ROHL adalah hasil valuasi Model Ohlson pada akhir tahun t dibagi harga 

penutupan pada hari  perdagangan terakhir  pada bulan Maret  tahun  t+1.  Harga 

penutupan pada akhir Maret tahun berikutnya dipergunakan dengan pertimbangan 

bahwa  sebagian  besar  laporan  keuangan  perusahaan  untuk  tahun  sebelumnya 

diterbitkan di sekitar tanggal tersebut.

RTRN adalah  return  yang  terdiri  atas  komponen  perubahan  harga  dan 

dividen, yang dihitung selama masa investasi satu sampai delapan tahun. Untuk 

masa  investasi  lebih  dari  satu  tahun  digunakan  rata-rata  return  tahunan  yang 

dihitung secara geometris.

Spesifikasi Empiris Model Ohlson

Sebagai  bagian  dalam  perhitungan  variabel  ROHL,  perlu  dibuat  spesifikasi 

empiris  Model  Ohlson.  Sebagaimana  dipaparkan  sebelumnya,  Model  Ohlson 

memiliki  empat  variabel,  yakni  nilai  buku  ekuitas  (NB),  tingkat  bunga  bebas 

risiko (r), laba abnormal (LA), dan dampak variabel lain (VL).

NB untuk  suatu  tahun  tertentu  adalah  nilai  buku  ekuitas  sebagaimana 

tercantum dalam neraca akhir tahun.

r adalah rata-rata  suku bunga SBI-3 bulan yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia sepanjang tahun 2000-2008.

LA adalah  laba  komprehensif  dikurangi  (r *  NB).  Laba  komprehensif 

adalah laba bersih disesuaikan dengan by-passing item yang tersaji dalam laporan 

perubahan ekuitas.

VL dihitung berdasarkan LID 111 ++ ++= tttt VLLALA εω  (persamaan 6a).
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Parameter  ω dan  γ diestimasi dengan regresi autoregresif  order pertama 

(lag  = 1)  dengan menggunakan  data  triwulanan  sepanjang tahun 2000 sampai 

2008  (36  triwulan).  Untuk  mengurangi  dampak  fluktuasi  laba  maka  estimasi 

dilakukan dengan teknik “rolling-window” masing-masing dengan data sebanyak 

32 triwulan. Dengan demikian maka diperoleh empat hasil estimasi. Estimat yang 

digunakan  dalam  perhitungan  nilai  perusahaan  adalah  rata-rata  hasil  estimasi 

tersebut.1

                                         

Perhitungan Return

Investasi dilakukan dengan membeli satu saham, dan pengaruh pemecahan (split) 

dan  penggabungan  (reverse  split)  saham  diperhitungkan  secara  manual.  Jadi, 

formula return adalah sebagi berikut.

1)_1( −+= n TotalRTRNRTRN                                                            (8a)

0

011 )()(
_

t

ttt

HP
DHPHPJS

TotalRTRN
+−×

=                                             (8b)

Keterangan:  RTRN adalah return tahunan rata-rata geometris.  RTRN_Total adalah return 
total selama masa investasi (1 sampai 8 tahun). JSt1 adalah jumlah saham pada akhir masa 
investasi,  yaitu  setelah  disesuaikan  dengan,  jika  ada,  pemecahan  atau  penggabungan 
saham.  HPt1 adalah  harga  penutupan  pada  akhir  masa  investasi.  HPt0 adalah  harga 
penutupan pada awal masa investasi.  D adalah dividen yang terakumulasi selama masa 
investasi (hasil penginvestasian kembali dividen diabaikan).

Teknik Analisis

1 Serupa dengan teknik yang digunakan oleh Fama dan MacBeth dalam perhitungan beta (Fama 
dan MacBeth, 1973).
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Sampel  dibagi  ke  dalam  dua  kelompok  berdasarkan  nilai  variabel  ROHL. 

Kelompok sampel dengan  ROHL tinggi adalah kelompok dengan saham-saham 

yang cenderung terharga-kurang, sehingga diprediksi memiliki return yang lebih 

tinggi, dan sebaliknya kelompok dengan ROHL rendah cenderung terharga-lebih, 

sehingga diprediksi memiliki return yang lebih rendah. Hipotesis diuji dengan uji-

t atas rata-rata return kedua kelompok untuk masa investasi selama satu sampai 

delapan tahun.

Amatan yang memiliki  Z-score kurang dari minus 3,3 atau lebih dari 3,3 

dianggap sebagai  outlier dan  dikeluarkan dari  sampel  (Tabachnick  dan  Fidell, 

1996). Agar  outlier dapat diidentifikasi secara akurat maka pengujian dilakukan 

secara  terpisah  untuk  masing-masing  masa  investasi.  Hipotesis  dinyatakan 

terdukung jika kelompok sampel dengan ROHL tinggi memiliki return yang lebih 

tinggi daripada kelompok sampel dengan  ROHL rendah dengan perbedaan yang 

secara statistis signifikan.

IV. HASIL ANALISIS

Sampel

Sampel dipilih secara  purposive dari emiten BEI sepanjang tahun 2000 sampai 

2008.  Hasil  penyaringan  perusahaan yang  digunakan sebagai  sampel  disajikan 

dalam Tabel 2. 



13

Tabel 2
Penentuan Sampel

Terdaftar di BEI sejak awal 2000 sampai akhir 2008 223
Tidak aktif diperdagangkan 10
Data tidak tersedia secara lengkap 13
Melakukan right issue 44
Memiliki ekuitas negatif dalam salah satu triwulan 59
Jumlah perusahaan dalam sampel 97

Hasil Estimasi Parameter ω dan γ 

Salah satu perusahaan dalam sampel memiliki hasil estimasi parameter ω dengan 

nilai lebih dari satu, yaitu sebesar 1,0129. Karena Model Ohlson mensyaratkan 

bahwa  nilai  parameter  model  kurang  dari  satu  maka  perusahaan  tersebut 

dikeluarkan dari sampel, sehingga sampel yang dianalisis lebih lanjut terdiri atas 

96  perusahaan.  Statistik  deskriptif  hasil  estimasi  parameter  ω dan  γ disajikan 

dalam Tabel  3.  Daftar  perusahaan dalam sampel  dan  hasil  estimasi  parameter 

untuk tiap-tiap perusahaan disajikan dalam Lampiran.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Parameter ω dan γ

Parameter Minimum Maksimum Mean Deviasi Standar
ω -0,4881 0,8210 0,0595 0,2649
γ -0,2779 0,1587 -0,0339 0,0683

Hasil Valuasi Model Ohlson

Dengan  data  yang  dimulai  dari  tahun  2000  sampai  2008  dapat  dihitung  nilai 

perusahaan  berdasarkan  Model  Ohlson  selama  delapan  tahun  berturut-turut, 

masing-masing  per  31  Desember  2000  sampai  2007.  Sebagai  catatan,  Model 
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Ohlson memerlukan data laba abnormal satu tahun ke depan untuk menghitung 

dampak variabel lain (lihat persamaan 6a). Dengan 96 perusahaan dalam sampel 

maka  tersedia  amatan  sebanyak  768  perusahaan-tahun.  Tabel  4  menyajikan 

statistik deskriptif harga pasar, nilai buku, dan valuasi Model Ohlson.

Tabel 4
Statistik Deskriptif Harga Pasar, Nilai Buku, dan Valuasi Model Ohlson

Keterangan Minimum Maksimum Mean Deviasi Standar
Harga Pasar 20 129.000 3.684 9.856
Nilai Buku 8 38.539 2.513 4.523
Valuasi Ohlson 9 43.061 2.806 5.107

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata harga pasar lebih tinggi dari baik 

nilai  buku ekuitas  maupun  hasil  valuasi  Model  Ohlson.  Dibandingkan  dengan 

nilai buku, valuasi Ohlson 11,66 persen lebih tinggi dan sekitar 25 persen “lebih 

dekat” dari harga pasar.

Hasil Perhitungan Return

Dengan asumsi bahwa investasi dimulai  dengan membeli satu saham pada hari 

perdagangan terakhir  pada bulan Maret dan diakhiri  dengan menjual  pada hari 

perdagangan  terakhir  bulan  Maret  tahun-tahun  berikutnya  sesuai  dengan  masa 

investasi,  maka  sampel  dengan  96  perusahaan  menghasilkan  return  rata-rata 

tahunan sebagaimana tersaji dalam Tabel 5.
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Tabel 5
Statistik Deskriptif Return

Statistik R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6 R_7 R_8
Minimum -0,859 -0,750 -0,461 -0,325 -0,347 -0,307 -0,215 -0,266
Maksimum 3,721 1,777 1,254 1,050 0,984 0,798 0,641 0,478
Mean 0,189 0,158 0,174 0,174 0,166 0,161 0,130 0,106
Deviasi Std. 0,574 0,373 0,277 0,247 0,213 0,185 0,159 0,145
Na 768 672 576 480 384 288 192 96
Outlier 17 18 13 10 11 10 6 2
N 751 654 563 470 373 278 186 94
Keterangan: R_1 sampai R_8 adalah rata-rata geometris return tahunan investasi dengan membeli 
satu saham dan ditahan selama berturut-turut satu sampai delapan tahun. Na adalah jumlah amatan 
sebelum outlier dikeluarkan. 

Hasil Analisis Data

Sesuai  dengan  metoda  pengujian,  sampel  dibagi  menjadi  dua  kelompok 

berdasarkan rasio antara hasil valuasi Model Ohlson dan harga pasar. Kelompok 

dengan rasio tinggi memiliki  rata-rata rasio sebesar 2,743 sedangkan kelompok 

dengan rasio rendah memiliki rata-rata rasio sebesar 0,677. Hasil perhitungan dan 

pengujian  statistis  perbedaan  return  kedua  kelompok  tersebut  untuk  masa 

investasi selama satu sampai delapan tahun disajikan dalam Tabel 6. 

Tabel  6  menunjukkan  bahwa,  sesuai  hipotesis,  kelompok  rasio  tinggi 

memiliki  rata-rata  return yang lebih tinggi  dari  kelompok rasio rendah.  Secara 

rata-rata, return kelompok rasio tinggi 43 persen di atas return kelompok rasio 

rendah. Perbedaan return kedua kelompok tersebut secara statistis signifikan pada 

tingkat  keyakinan  95  persen,  kecuali  untuk  return  investasi  selama  tujuh  dan 

delapan tahun.
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Tabel 6
Deskripsi Return dan Hasil Uji-t Dua Kelompok Sampel

Keterangan R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6 R_7 R_8

Kelompok 
ROHL 
Tinggi

Min. -0,779 -0,571 -0,345 -0,325 -0,264 -0,163 -0,215 -0,218
Maks. 2,762 1,777 1,254 1,050 0,984 0,798 0,641 0,478
Mean 0,232 0,192 0,200 0,212 0,199 0,192 0,143 0,112
Dev. Std. 0,594 0,409 0,299 0,268 0,235 0,204 0,175 0,142

Kelompok 
ROHL 
Rendah

Min. -0,859 -0,750 -0,461 -0,322 -0,347 -0,307 -0,205 -0,266
Maks. 3,721 1,752 1,151 0,934 0,607 0,495 0,606 0,404
Mean 0,146 0,124 0,147 0,136 0,132 0,131 0,118 0,100
Dev. Std. 0,551 0,329 0,250 0,218 0,184 0,159 0,140 0,148

tstatistik 2,058 2,332 2,247 3,351 3,074 2,804 1,060 0,404
p-value 0,040 0,020 0,025 0,001 0,002 0,005 0,291 0,687
N 751 654 563 470 373 278 186 94

Keterangan:  R_1 sampai  R_8 adalah  rata-rata  geometris  return  tahunan.  tstatistik adalah  nilai  t 
perbedaan antara rata-rata return kelompok ROHL tinggi  dan rendah.  N adalah jumlah amatan 
setelah dikurangi outlier.

Analisis Sensitivitas

Pengujian  dengan  memenuhi  persyaratan  model  dan  dengan  menggunakan 

metoda yang lebih ketat memberikan hasil yang konsisten dengan hasil penelitian 

sebelumnya.  Namun  demikian,  seorang  investor  yang  bermaksud  menyusun 

portofolio investasi berbasis Model Ohlson tetap harus mengetahui posisi relatif 

masing-masing  saham  yang  ada  di  pasar.  Dengan  kata  lain,  investor  harus 

menghitung nilai  berdasarkan Model Ohlson seluruh saham yang ada. 

Analisis  sensitivitas  dilakukan  untuk  mengeksplorasi  apakah  Model 

Ohlson secara absolut dapat mengidentifikasi saham-saham yang terharga-kurang 

dan cenderung menghasilkan return yang tinggi di masa mendatang. Dalam hal 

ini, pertanyaan yang diajukan adalah apakah portofolio saham dengan rasio antara 

hasil valuasi Model Ohlson dan harga pasar di atas satu menghasilkan return yang 
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lebih tinggi dari portofolio saham dengan rasio kurang dari satu. Hasil analisis 

tersebut disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Analisis Sensitivitas Pembentukan Portofolio

Keterangan R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6 R_7 R_8

Portofolio 
Terharga-
kurang 

Min. -0,830 -0,571 -0,345 -0,325 -0,264 -0,163 -0,215 -0,218
Maks. 3,117 1,777 1,254 1,050 0,984 0,798 0,641 0,478
Mean 0,202 0,165 0,178 0,184 0,170 0,166 0,128 0,101
Dev. Std. 0,594 0,397 0,288 0,261 0,229 0,198 0,170 0,151
N 450 398 347 296 247 189 126 64

Portofolio 
Terharga-
lebih

Min. -0,859 -0,750 -0,461 -0,314 -0,347 -0,307 -0,142 0,266
Maks. 3,721 1,645 1,151 0,934 0,607 0.495 0,606 0,324
Mean 0,168 0,147 0,166 0,158 0,157 0,152 0,136 0,115
Dev. Std. 0,544 0,332 0,259 0,221 0.181 0,155 0,132 0,131
N 301 256 216 174 126 89 60 30

tstatistik 0,796 0,597 0,524 1,105 0,552 0,562 -0,326 -0,425
p-value 0,426 0,550 0,600 0,270 0,581 0,574 0,745 0,672

Keterangan: Portofolio terharga-kurang (lebih) adalah kelompok saham dengan rasio antara hasil 
valuasi Model Ohlson dan harga pasar di atas (di bawah) satu.  R_1 sampai  R_8 adalah rata-rata 
geometris return tahunan investasi dengan membeli satu saham dan ditahan selama berturut-turut 
satu sampai  delapan  tahun.  tstatistik adalah  nilai  t perbedaan  rata-rata  return kedua portofolio.  N 
adalah jumlah amatan setelah dikurangi outlier.

Tabel  7  menunjukkan  bahwa  portofolio  yang  menurut  Model  Ohlson 

terharga-kurang  secara  umum  menghasilkan  return  yang  lebih  tinggi  dari 

portofolio terharga-lebih, kecuali untuk masa investasi tujuh dan delapan tahun. 

Namun  demikian,  tidak  satupun  perbedaan  return  tersebut  signifikan  secara 

statistis. Dengan demikian, penggunaan Model Ohlson sebagai dasar penyusunan 

portofolio saham harus dilakukan secara relatif, yaitu dengan mempertimbangkan 

posisi relatif tiap-tiap saham yang ada dan kemudian membeli saham yang secara 

relatif cenderung terharga-kurang.
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V. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Berdasarkan  analisis  data  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa 

portofolio dengan rasio antara hasil valuasi Model Ohlson dan harga pasar yang 

tinggi memiliki return yang lebih tinggi dari portofolio dengan rasio yang rendah. 

Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Model Ohlson memiliki potensi untuk 

digunakan  sebagai  dasar  penyusunan  strategi  investasi  saham.  Meskipun 

demikian, Model Ohlson tidak secara absolut dapat mengidentifikasi saham yang 

terharga-kurang atau terharga-lebih.

Sampel penelitian ini adalah saham yang memenuhi persyaratan tertentu. 

Salah satu syarat yang berpotensi mengurangi validitas eksternal hasil penelitian 

adalah tidak digunakannya perusahaan yang mengalami delisting dan perusahaan 

yang  memiliki  ekuitas  negatif.  Syarat  tersebut  berpotensi  menimbulkan 

survivorship bias.

Return rata-rata cenderung menurun dengan semakin panjangnya perioda 

investasi. Dalam Tabel 5 terlihat bahwa rata-rata return keseluruhan sampel untuk 

masa  investasi  satu tahun adalah  0,189.  Return  menurun  menjadi  1,161 untuk 

masa investasi  enam tahun,  dan kemudian menurun drastis  menjadi  0,130 dan 

0,106 untuk investasi selama berturut-turut tujuh dan delapan tahun. Salah satu 

penyebab  turunnya  return  rata-rata  tahunan  tersebut  adalah  semakin  kecilnya 

pengaruh  return  maksimum  pada  nilai  rata-rata,  yang  berarti  bahwa  fluktuasi 

return  cenderung  menurun  dengan  semakin  panjangnya  perioda  investasi. 

Penelitian  lanjutan dapat  dilakukan untuk mengeksplorasi  kemungkinan bahwa 
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penurunan return tersebut merupakan indikasi bahwa masa investasi  optimal di 

pasar modal Indonesia adalah satu tahun. 

Penelitian  lebih  lanjut  dapat  pula  dilakukan  untuk  memperkuat 

kemampuan prediktif  Model  Ohlson,  khususnya  dalam mengidentifikasi  saham 

yang sedang terharga-kurang. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah 

membuat teknik yang lebih baik dalam mengestimasi parameter model, yaitu  ω 

dan γ, yang oleh Ohslon (1995) diasumsi diketahui.
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LAMPIRAN
Kode Perdagangan Saham dalam Sampel dan Hasil Estimasi ω dan γ

Kode ω γ Kode ω γ Kode ω γ
 ALMI -0,1033 0,0160  IGAR 0,0319 0,0060  MTSM 0,1798 0,0176 
 AMFG 0,2155 -0,0559  IKBI 0,4334 -0,1815  MYOR 0,0817 -0,0393 
 ANTM 0,7462 -0,2063  INAI 0,3623 0,0189  NIPS -0,0722 -0,0041 
 AQUA 0,2984 -0,0151  INCF -0,0047 -0,0025  PLIN 0,0697 -0,0078 
 ASDM -0,2232 0,0479  INCI 0,1857 -0,0822  PNSE -0,0135 -0,0287 
 ASGR -0,1646 -0,0084  INCO 0,5474 -0,0806  PRAS 0,1816 -0,0010 
 ASRM -0,2375 -0,1476  INDF -0,0934 0,0074  PTRO -0,0673 -0,0084 
 AUTO 0,2489 -0,0487  INDS -0,0407 -0,0082  PUDP -0,2180 -0,0095 
 BATA -0,0225 -0,0059  INKP -0,1190 -0,0239  RALS -0,3014 -0,1525 
 BATI 0,3567 -0,0019  INTA -0,4881 -0,1018  RBMS -0,1448 -0,0160 
 BAYU -0,2186 0,0044  ISAT -0,4842 -0,1159  RICY -0,2123 -0,0171 
 BDMN -0,1448 0,0042  JECC 0,1858 0,0475  RIGS 0,0436 -0,0154 
 BRAM 0,0337 0,0058  JIHD -0,1824 -0,0635  SCCO -0,1941 -0,0077 
 BRNA 0,2008 -0,0429  JPRS 0,2109 0,0683  SHID -0,1508 -0,0701 
 BUMI 0,1132 -0,0048  JRPT 0,1595 -0,0045  SIIP 0,2900 -0,0916 
 CEKA 0,0610 0,0139  KICI 0,1138 -0,0211  SIMA -0,0804 -0,0133 
 CMNP -0,1437 0,0107  KKGI 0,0008 -0,0170  SMDR -0,1144 0,0175 
 CMPP -0,0010 -0,0044  KLBF 0,0420 -0,0162  SMGR 0,4961 -0,2478 
 CTBN 0,1205 -0,0070  KONI -0,0815 -0,0186  SMSM 0,1031 -0,0122 
 CTRS 0,1079 0,0182  LION 0,1719 -0,0041  SONA -0,4759 0,0294 
 DLTA -0,0041 0,0234  LMPI -0,0345 0,0162  SPMA -0,0650 -0,0130 
 DPNS -0,0764 -0,0668  LMSH 0,3825 -0,0109  SSIA -0,1853 -0,0174 
 DVLA 0,0504 -0,0507  LPCK -0,0852 -0,0269  TBMS -0,1294 -0,0328 
 DYNA 0,4183 -0,1085  LPGI 0,0651 -0,0265  TGKA 0,1096 -0,0183 
 EPMT 0,1586 -0,0550  LPIN -0,0629 0,0257  TKGA -0,4675 0,0161 
 FAST 0,6850 -0,2192  LPLI 0,4046 -0,0622  TKIM -0,0538 -0,0107 
 FASW -0,1355 -0,0270  LTLS 0,8210 0,1587  TLKM -0,0504 0,0059 
 GDYR 0,0806 -0,0025  MDRN -0,1484 0,0001  TOTO -0,2550 -0,0967 
 GGRM 0,5680 -0,2779  MEDC 0,1864 0,0248  TSPC 0,0737 -0,0145 
 HEXA 0,4143 -0,1283  MERK 0,0488 -0,0125  TURI 0,5370 -0,1339 
 HITS 0,0013 0,0396  MLBI 0,4126 -0,0535  UNIC -0,2354 -0,0317 
 HMSP 0,3379 -0,1190  MRAT -0,1529 -0,0444  UNVR 0,5046 -0,2071 


