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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan menguraikan teori- teori dan penjelasan lebih mendalam yang 

berguna untuk perumusan hipotesis yang akan diuji. Hipotesis ini nantinya 

merupakan jawaban sementara dari adanya relevansi nilai dari pengungkapan 

informasi melalui website perusahaan yang masih memerlukan pengujian secara 

empiris untuk memperoleh kebenarannya, karena jawaban sementara ini diperoleh 

melalui penelaahan kepustakaan sekaligus hasil pengujian- pengujian empiris oleh 

peneliti terdahulu. 

2.1 Laporan Keuangan 

Definisi laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang 

diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2009) adalah 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga 

merupakan bentuk tanggung jawab manajemen dalam melaporkan penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan investor kepada manajemen. 

Untuk tercapainya tujuan tersebut, berdasarkan PSAK No. 1 (IAI, 2009) 

laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang terdiri dari: (1) aset; 

(2) liabilitas; (3) ekuitas; (4) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan 

kerugian; (5) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 
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sebagai pemilik; dan (6) arus kas. Selanjutnya, informasi-informasi tersebut beserta 

informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, dapat membantu 

pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan. 

 

2.2 Pelaporan Keuangan 

Pelaporan keuangan menurut International Accounting Standard Board 

(IASB) yang diatur dalam conceptual framework for financial reporting (2010) 

bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna 

informasi yaitu investor dan calon investor, pemberi pinjaman dan kreditur lainnya 

dalam membuat keputusan untuk menyediakan sumber daya kepada entitas. 

Keputusan yang dilakukan oleh investor dan calon investor seperti membeli, 

menjual atau menahan saham yang dimiliki tergantung dari pengembalian yang 

diharapkan oleh masing-masing investor dan calon investor. 

Hal serupa juga dilakukan oleh pemberi pinjaman dan kreditur lainnya 

dalam membuat keputusan.  Pemberi pinjaman, calon pemberi pinjaman, maupun 

kreditur lainnya membuat keputusan untuk memberi pinjaman kepada entitas 

tergantung dari pembayaran pinjaman pokok dan bunga yang diharapakan bisa 

dilakukan entitas. Pengembalian yang diharapkan oleh investor dan calon investor, 

pemberi pinjaman dan calon pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya bisa di 

prediksi apabila pihak-pihak tersebut mendapatkan informasi keuangan dan 

informasi-informasi berguna lainnya terkait entitas dan lingkungan entitas yang 

dapat membantu mereka memprediksi arus kas masa depan entitas. 
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2.3 Karakteristik Kualitatif Dari Informasi Akuntansi 

Kriteria yang menjadi pedoman kebijakan akuntansi sangat erat kaitannya 

dengan kebermanfaatan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan bagi 

pengguna informasi. Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya 

dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, 

pengguna, dan keyakinan pengguna terhadap informasi (Suwarjono, 2005). 

Berdasarkan hal tersebut, kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif 

dari Informasi akuntansi. Menurut Ikhsan dan Suprasto (2008), karakteristik 

kualitatif terdiri dari: 

1. Relevansi (Relevance) 

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat membantu 

pengguna informasi dalam membedakan beberapa keputusan yang dapat diambil 

sehingga pengguna informasi dapat menentukan pilihan. Apabila dikaitkan dengan 

tujuan pelaporan keuangan maka relevansi adalah kemampuan informasi untuk 

membantu investor dan calon investor, pemberi pinjaman dan calon pemberi 

pinjaman, dan kreditur lainnya dalam membuat prediksi-prediksi tentang 

kemungkinan-kemungkinan dari kejadian masa lalu, masa kini, masa datang. 

Nilai prediksi (predictive value) dan nilai umpan balik (feedback value) 

adalah dua komponen yang harus dimiliki agar informasi tersebut relevan (Ikhsan 

dan Suprasto, 2008). Nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu 

pengguna informasi dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan-harapan 

pengguna informasi atas outcomes dari kejadian masa lalu atau masa datangakan 
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terjadi. Senada dengan hal tersebut, Suwarjono (2005) menjelaskan bahwa nilai 

prediktif adalah kemampuan informasi dalam memperbaiki kapasitas pembuat 

keputusan untuk melakukan prediksi. 

Nilai umpan balik adalah kemampuan informasi untuk membantu 

pengguna informasi dalam mengkonfirmasi dan mengkoreksi harapan-harapan 

pengguna informasi di masa lalu. Suwarjono (2005) menjelaskan bahwa nilai 

umpan balik merupakan kemampuan informasi untuk dijadikan basis dalam 

mengevaluasi apakah keputusan-keputusan masa lalu adalah tepat dengan 

datangnya informasi tersebut. 

Dalam mendukung karakteristik relevansi, selain memiliki nilai prediksi 

dan nilai umpan balik, informasi tersebut juga harus tepat waktu (timeliness). 

Informasi tersebut harus tepat waktu untuk pengguna informasi pada saat 

dibutuhkan untuk pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan 

kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (Ikhsan dan Suprasto, 

2008). 

2. Sifat dapat diandalkan (Reliability) 

Informasi akuntansi dikatakan dapat diandalkan apabila informasi tersebut 

secara nyata menyatakan apa yang dimaksud, apa yang diungkapkan dan dapat diuji 

kebenarannya (Ikhsan dan Suprasto, 2008). Oleh sebab itu, reliability bertumpu 

pada kejujuran penyimbolan fenomena yang memang dimaksudkan untuk 

disimbolkan (Representational Faithfulness) dan jaminan bagi pemakai akan 
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kualitas penyimbolan melalui pengujian atau verifikasi data (veriviability) 

(Suwarjono, 2005). 

Representational Faithfulness merupakan kesesuaian antara satu ukuran 

keuangan atau penjelas (representasi) dengan fenomena yang ingin direpresentasi. 

Fenomena yang dimaksudkan adalah kondisi fisik, kondisi keuangan, dan kegiatan 

ekonomik yang terdiri dari sumber-sumber ekonomi, kewajiban keuangan, dan 

kejadian-kejadian yang membawa perubahan sumber-sumber dan kewajiban 

tersebut. 

Verifiability merupakan kemampuan suatu informasi untuk memberikan 

keyakinan kepada pengguna informasi karena informasi tersebut dapat diuji 

kebenarannya. Keterujian ini berkaitan dengan kebenaran informasi yang 

dihasilkan bukan ketepatan dari metode pengukuran/pengujian yang digunakan 

(Ikhsan dan Suprasto, 2008). 

Selain memiliki sifat representational faithfulness dan verifiability, 

terdapat kenetralan (neutrality) sebagai unsur sekunder dari reliability. Kenetralan 

yang dimaksud adalah bahwa informasi tersebut tidak memihak kelompok tertentu 

baik dalam penyususan laporan keuangan maupun penyusunan standar akuntansi 

itu sendiri (Suwarjono, 2005). 

3. Sifat dapat dibandingkan (Comparability) 

Comparability yang dimaksud adalah bahwa informasi akuntansi memiliki 

kemampuan untuk menjadi pembanding dalam mengidentiifkasi antara laporan 
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keuangan berbeda entitas maupun laporan keuangan sama entitas namun berbeda 

tahun. Comparability ini merupakan unsur tambahan yang menjadikan informasi 

bermanfaat. 

 

2.4 Relevansi Nilai Informasi Akuntansi 

 Teori dasar pada istilah relevansi nilai informasi akuntansi berasal dari 

Clean Surplus Theory. Teori ini menyatakan terdapat hubungan antara nilai 

perusahaan dengan data-data akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan 

(Ohlson, 1995). Clean Surplus Theory mengasumsikan bahwa investor memiliki 

keyakinan dan pilihan yang sama serta terdapat hubungan surplus bersih antara 

ekuitas dan laba (Subekti, 2012). Teori ini memberikan rerangka yang konsisten 

dengan perspektif pengukuran dengan menunjukkan bagaimana nilai pasar dari 

perusahaan dapat dilihat dari neraca dan komponen laba rugi (Scott, 2009). 

Kemampuan informasi akuntansi ini yang selanjutnya dikenal dengan relevansi 

nilai informasi akuntansi (Scott dalam Subekti, 2012). 

 Menurut Nashih dan Hariani (2006) dengan meningkatnya persaingan 

informasi di pasar modal menyebabkan relative importance laporan keuangan 

menjadi penting untuk diketahui.  Disinilah letak kegunaan relevansi nilai yaitu 

untuk merepresentasikan informasi laporan keuangan bagi investor terhadap 

seluruh informasi yang digunakan oleh investor pada pasar modal (Lev dan 

Zarowin dalam Nashih dan Hariani, 2006).  

 Berdasarkan pendapat Francis dan Schipper (1999), terdapat empat 

pendekatan dalam mempelajari relevansi nilai informasi akuntansi. Keempat 
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pendekatan tersebut, yaitu: (1) pendekatan analisis fundamental; (2) pendekatan 

prediksi; (3) pendekatan perwujudan informasi dari nilai relevansi; (4) pendekatan 

pengukuran relevansi nilai.  

1. Pendekatan Analisis Fundamental 

 Pendekatan ini berkaitan dengan penelitian analisis fundamental di bidang 

akuntansi yang meliputi penentuan nilai intrinsik dari suatu perusahaan tanpa 

mengacu pada harga saham (Bauman dalam Nilsson, 2003). Berdasarkan 

pendekatan ini, informasi akuntansi menyebabkan harga saham berubah dengan 

menangkap nilai-nilai harga pasar yang menyimpang (Francis dan Schipper dalam 

Nilsson, 2003).  

 Menurut Svensson dan Larson (2009), pendekatan analisis fundamental 

berfokus pada kegunaan informasi akuntansi dalam penilaian ekuitas. Svensson dan 

Larsson (2009) menambahkan bahwa informasi laporan keuangan diasumsikan 

memiliki relevansi nilai apabila portofolio dalam informasi tersebut memiliki 

hubungan terhadap abnormal return. Dalam pendekatan ini, pasar cenderung tidak 

efisien setiap saat dimana pasar tersebut tidak mencerminkan semua informasi yang 

tersedia namun tetap terdapat kemungkinan mendapatkan abnormal return hanya 

dengan menggunakan informasi akuntansi. Relevansi nilai diperiksa dengan 

mengukur return yang dihasilkan dengan menerapkan trading strategy berdasarkan  

informasi akuntansi (Nilsson, 2003). 
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2. Pendekatan Prediksi 

 Pendekatan prediksi berfokus pada variabel-variabel yang relevan dan 

dapat dinilai serta bagaimana memprediksinya. Berdasarkan pendekatan ini, 

informasi laporan keuangan dianggap memiliki relevansi nilai jika membantu 

dalam memprediksi atribut nilai yang berasal dari valuation theory (Nilsson, 2003). 

Atribut nilai yang dimaksud adalah laba, dividen, atau arus kas masa depan. 

3. Pendekatan Perwujudan Informasi dari Nilai Relevansi 

 Pendekatan ini memiliki arti bahwa informasi akuntasi memiliki relevansi 

nilai apabila dapat digunakan investor dalam menetapkan harga saham (Francis dan 

Schipper, 1999). Menurut Nillson (2003) pendekatan ini menyiratkan bahwa 

relevansi nilai diukur dari reaksi pasar terhadap informasi baru. Dengan 

menggunakan asumsi bahwa pasar modal efisien, hubungan statistik digunakan 

sebagai indikator untuk mengukur apakah investor benar-benar menggunakan 

informasi ketika membuat keputusan berinvestasi (Nilsson, 2003). Menurut Beaver 

(dalam Nilsson, 2003), penelitian yang menggunakan pendekatan ini biasanya 

meggunakan periode waktu yang singkat. Tujuannya adalah untuk meneliti apakah 

terdapat reaksi pasar ketika terjadi pengungkapan informasi akuntasi disekitar hari 

pengumuman. 

4. Pendekatan Pengukuran Relevansi Nilai 

 Dalam pendekatan ini, relevansi nilai informasi akuntansi yang terkandung 

dalam laporan keuangan diukur oleh kemampuannya dalam meringkas informasi 

bisnis, yang mempengaruhi nilai ekuitas (Francis dan Schipper, 1999). Berbeda 
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dengan pendekatan perwujudan informasi, pendekatan pengukuran relevansi nilai 

tidak menganggap bahwa investor benar-benar menggunakan informasi akuntansi 

yang sudah diperiksa, atau keterkaitannya dengan ketepatan waktu informasi 

(Nilsson, 2003). Menurut Nilsson (2003), apabila item akuntansi memiliki 

hubungan yang reliabel dengan market metric maka akuntansi metrik menangkap 

atau mengumpulkan informasi yang digunakan oleh pelaku pasar untuk 

menentukan harga atau return. 

 

2.5 Laba 

Dalam bidang akuntansi, laba memiliki definisi sebagai selisih pengukuran 

pendapatan dan biaya secara akrual (Suwarjono, 2005). Senada dengan Suwarjono, 

Harahap (2003) mengartikan laba sebagai selisih antara penghasilan (revenue) yang 

timbul pada periode tertentu dengan biaya-biaya (expense) pada periode tersebut. 

Menurut Belkoui (dalam Harahap 2003) definisi tentang laba akuntansi 

mengandung 5 (lima) sifat sebagai berikut: 

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yaitu timbulnya hasil dan 

biaya untuk mendapatkan hasil tersebut. 

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada 

kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. 

3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memiliki batasan 

tersendiri mengenai pos-pos yang termasuk hasil. 

4. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya 

historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu. 
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5. Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan antara pendapatan 

dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. 

 

2.5.1 Tujuan Pelaporan laba 

Laba sebagai suatu pos dasar dan penting dari ikhitisar laporan keuangan 

diharapkan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Menurut Ikhsan dan 

Suprasto (2008) menjelaskan kegunaan laba sebagai berikut: 

1. Laba sebagai dasar untuk besarnya pengenaan pajak. Biasanya laba ini 

dikenal sebagai laba kena pajak dimana perhitungannya sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan pemerintah. 

2. Laba sebagai pedoman kebijakan dividen perusahaan dan penyimpanan. 

Dimaksudkan bahwa laba yang diakui dijadikan sebagai indikator untuk 

mendistribusikan dividen ataupun ditahan untuk mengembangkan bisnis. 

3. Laba sebagai petunjuk investasi dan pembuatan keputusan. Dimaksudkan 

bahwa laba digunakan sebagai pembuatan keputusan akan pengembalian 

yang diharapkan oleh investor atas modal yang diinvestasikan dan risiko 

yang mungkin terjadi. 

4. Laba sebagai sarana prediksi yang membantu dalam memprediksi laba masa 

mendatang dan kejadian ekonomi di masa mendatang. 

5. Laba sebagai ukuran efisiensi. Dimaksudkan bahwa laba merupakan ukuran 

pengelolaan manajemen atas sumber daya perusahaan dan efisiensi 

manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. 
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2.5.2 Berbagai Pandangan Dalam Perhitungan Laba 

Perhitungan laba menjadi penting karena selain untuk mengukur kinerja 

suatu entitas di periode tertentu, perhitungan laba juga digunakan sebagai informasi 

untuk menentukan pembagian dividen. Selain itu, laba juga merupakan salah satu 

tolak ukur profitabilitas yang menjadi dasar bagi investor dan calon investor untuk 

menilai perusahaan (Fadhliyah, 2008). Menurut Harahap (2003), terdapat empat 

pandangan dalam perhitungan laba, empat pandangan tersebut yaitu: 

1. Pemikiran Klasik 

Pada pemikiran ini dikarakteristikkan dengan ketaatan pada postulat unit 

ukuran dan prinsip biaya historis. Secara umum, pemikiran ini dikenal 

sebagai akuntansi konvensional dan menganggap laba akuntansi sebagai 

accounting income. 

2. Pemikiran Neo Klasik 

Pada pemikiran ini, ketaatan pada postulat unit ukuran diganti dengan 

menerapkan perhitungan perubahan dalam level harga umum dengan tetap 

mempertahankan prinsip biaya historis.  Pemikiran ini umumnya dikenal 

sebagai General Price Level Adjusted Historical Cost Accounting (GPLA 

Historical Accounting) dimana perhitungan labanya disebut sebagai GPLA 

accounting income. 

3. Pemikiran Radikal 

Pada pemikiran ini dikarakteristikkan dengan pilihan current value sebagai 

dasar penilaian. Secara umum pemikiran ini dikenal sebagai current value 

accounting dengan perhitungan labanya disebut current income. 
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4. Pemikiran Neo Radikal 

Dalam pemikiran ini current value disesuaikan dengan perubahan tingkat 

harga umum. Pemikiran ini dikenal sebagai GPLA current value accounting 

dengan perhitungan labanya adjusted current income. 

 

2.6 Nilai Buku Ekuitas 

Nilai buku ekuitas menggambarkan jumlah aktiva bersih (net assets) yang 

dimiliki oleh pemegang saham dikurangi oleh saham preferen dan dilaporkan dalam 

laporan posisi keuangan perusahaan. Cara menghitung nilai buku ekuitas adalah 

dengan dengan menjumlahkan akun ekuitas saham biasa dikurangi klaim yang 

didahulukan, seperti dividen saham preferen (Fadhliyah, 2008).  

Menurut Fadhliyah (2008), nilai buku ekuitas memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. Modal dasar untuk memulai perusahaan ditambah dengan jumlah saham 

tambahan dikurangi biaya atas saham yang diperoleh kembali. 

2. Akumulasi laba ditahan 

3. Penyesuaian akuntansi. 

Nilai buku ekuitas yang dihasilkan dalam laporan keuangan memiliki 

peranan yang penting dalam memberikan informasi yang relevan terkait 

peranannya dalam menjelaskan nilai ekuitas perusahaan. Menurut Fadhliyah 

(2008), informasi nilai buku ekuitas bisa menjadi lebih relevan dibandingkan 

informasi laba ketika perusahaan sedang dalam kondisi financial distress. Hal 

tersebut karena perusahaan akan mencari alternatif yang lebih baik dalam 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki (Pramesti dalam Fadhliyah, 2008). 
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2.7 Harga Saham 

Harga saham merupakan cerminan dari nilai pasar yang terdapat di pasar 

modal pada saat tertentu yang pergerakannya ditentukan oleh perilaku investor. 

Perilaku yang dimaksud seperti permintaan dan penawaran saham bersangkutan di 

pasar modal.   

Twelves dan Bradley (dalam Fadhliyah, 2008) menyebutkan bahwa 

terdapat 2 teori dalam menjelaskan pergerakan harga saham, yaitu teori 

konvensional dan teori confidence. Teori konvensional yang dimaksudkan adalah 

harga saham bergerak disebabkan antisipasi investor terhadap perubahan 

pendapatan perusahaan. Sedangkan teori confidence merupakan teori yang 

menjelaskan bahwa harga saham bergerak disebabkan oleh faktor keyakinan 

investor terhadap harga saham, pendapatan, dan dividen di masa mendatang akan 

bergerak naik atau turun. 

 

2.8 Pengungkapan Informasi 

Pengungkapan informasi merupakan bagian integral dari pelaporan 

keuangan (Suwarjono, 2005). Pengungkapan informasi sering juga dimaknai 

sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk 

laporan keuangan. Wolk, Tearney, dan Dodd (dalam Suwarjono, 2005) 

mendefinisikan pengungkapan informasi sebagai berikut: 

“Broadly interpreted, disclosure is concerned with information in both the 

financial statements and supplementary communications including 

footnotes, post-statement events, management’s discussion and analysis of 

operations for the fortcoming year, financial and operating forecasts, and 

additional financial statements covering segmental disclosure and 

extentions beyond historical cost.” 
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Menurut Wolk, Tearney, dan Dodd (dalam Suwarjono, 2005), 

pengungkapan informasi tidak hanya sebatas hal-hal yang menyangkut laporan 

keuangan, namun juga tentang analisa manajemen, ramalan keuangan dan operasi, 

sekaligus informasi-informasi penting lainnya. Oleh sebab itu, pengungkapan 

informasi bisa saja ditampilkan di koran, majalah, atau website perusahaan. 

Secara umum, tujuan pengungkapan informasi adalah menyajikan 

informasi yang berguna untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yaitu 

menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna informasi termasuk 

didalamnya investor dan calon investor dalam membuat keputusan. Sedangkan 

secara khusus, pengungkapan informasi dapat memiliki tujuan untuk melindungi 

(proactive), memberikan informasi (informative), atau untuk melayani kebutuhan 

khusus (differential) (Suwarjono, 2005). 

Tujuan proactive dilakukan untuk melindungi para pengguna laporan 

keuangan, termasuk didalamnya adalah investor dan calon investor. Tujuan 

informative dilakukan agar informasi yang disediakan dapat membantu efisiensi 

dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Sedangkan tujuan 

differential merupakan gabungan dari tujuan proactive dan tujuan informative yang 

dimaksudkan bahwa pengungkapan informasi harus dibatasi pada apa yang 

dipandang bermanfaat bagi penggunanya. 
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2.8.1 Jenis Pengungkapan Informasi 

Berdasarkan jenisnya, pengungkapan informasi terbagi kedalam dua jenis 

terkait hubungannya dengan persayaratan yang ditetapkan oleh standar dan 

regulasi. Adapun dua jenis pengungkapan informasi adalah sebagai berikut : 

1. Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) 

Perusahaan melakukan pengungkapan wajib karena pengungkapan wajib 

merupakan sebuah jenis pengungkapan yang diwajibkan untuk semua perusahaan 

yang terdaftar di pasar modal. Oleh sebab itu, pengungkapan wajib dapat diartikan 

sebagai pengungkapan minimum yang diatur oleh standar akuntansi atau badan 

pengawas pasar modal. Di Indonesia, pengungkapan wajib ini diatur melalui 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 

KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan 

Emiten atau Perusahaan Publik. 

2. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) 

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan diluar dari yang diwajibkan standar akuntansi atau badan pengawas 

pasar modal (Suwarjono, 2005). Pengungkapan sukarela dapat menjadi salah satu 

cara untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan dan juga untuk membantu 

investor dan calon investor dalam memahami strategi bisnis manajemen (Chandra, 

2011). Sedangkan menurut Kusumawardhani (dalam Chandra, 2011), 

pengungkapan sukarela dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Memperbaiki reputasi perusahaan. 
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b. Menyajikan informasi yang dapat menghasilkan keputusan investasi 

yang lebih baik bagi investor. 

c. Memperbaiki akuntabilitas. 

d. Memperbaiki prediksi risiko yang dilakukan oleh investor. 

e. Menyajikan kewajaran harga saham yang lebih baik. 

 

2.8.2 Tingkat Keluasan Pengungkapan Informasi 

Tingkat keluasan pengungkapan informasi merupakan salah satu indikator 

untuk mengukur kualitas pengungkapan informasi tersebut. Menurut Chandra 

(2011), semakin luas tingkat pengungkapan maka semakin valid informasi yang 

diberikan. Oleh sebab itu, tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan 

dengan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi. 

Evans (dalam Suwarjono, 2005) mengidentifikasi tiga tingkat 

pengungkapan informasi, yaitu tingkat memadai (adequate disclosure), wajar atau 

etis (fair or ethical disclosure), dan penuh (full disclosure). Tingkat memadai 

adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara 

keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan. 

Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat 

perlakuan atau pelayanan informasi yang sama. Sedangkan tingkat penuh 

merupakan tingkat yang menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang 

relevan dalam pengambilan keputusan. 

 

 

 



27 
 

2.9 Pengungkapan Informasi Melalui Website Perusahaan 

Kemajuan teknologi informasi membuat investor dan calon investor 

diduga dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi perdagangan saham. Hal ini 

disebabkan karena beberapa perusahaan sekuritas sudah memiliki software 

komputer untuk melakukan transasksi saham yang terintegrasi dengan internet 

sehingga investor dan calon investor dapat melakukan transaksi perdagangan 

saham dimanapun selama tempat tersebut memiliki koneksi internet.  

Tidak hanya sampai disana, dengan adanya kemajuan teknologi informasi 

menyebabkan perusahaan mulai mengembangkan pengungkapan informasi melalui 

website yang dimiliki perusahaan baik terkait pengungkapan informasi keuangan 

perusahaan maupun non-keuangan. Hal ini dilakukan sebagai media komunikasi 

antara perusahaan dengan pengguna informasi termasuk didalamnya adalah 

investor dan calon investor. Selain sebagai media komunikasi, sesuai dengan tujuan 

dari pengungkapan informasi itu sendiri maka dengan mengungkapkan informasi-

informasi yang berguna melalui website perusahaan akan mempermudah pengguna 

informasi khususnya investor dan calon investor dalam memperoleh informasi dan 

pengambilan keputusan. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pasar modal, tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan sebagai indikator keluasan 

pengungkapan informasi melalui website mulai diperkenalkan oleh Ettredge, 

Richardson, Scholz pada tahun 2001 (Lai et al., 2009). Adapun isi dalam model 

tersebut terkait dengan informasi keuangan, informasi saham, dan berita-berita 

terbaru yang terkait dengan perusahaan.  
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Selain Ettredge, Richardson, dan Scholz (2001), Spanos (2006) juga 

mengembangkan model penelitian untuk mengukur tingkat pengungkapan 

informasi melalui website perusahaan yang disebut Internet Disclosure Index (IDI). 

Dalam modelnya, Spanos (2006) memberikan 6 unsur utama yang selanjut tersebar 

kedalam 50 unsur yang menilai kriteria isi dan presentasi. Adapun 6 (enam) unsur 

utama yang termasuk ke dalam IDI yaitu: 

1. Informasi akuntansi dan keuangan. 

2. Informasi Corporate Governance. 

3. Informasi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sumber Daya 

Manusia. 

4. Kontak investor yang dapat dihubungi dan hubungan investor lainnya. 

5. Informasi dalam format yang dapat diproses. 

6. Kecanggihan teknologi dan sarana pendukung bagi pengguna. 

Apabila melihat dari jenis pengungkapan informasi, pengungkapan 

informasi melalui website merupakan jenis pengungkapan sukarela. Sedangkan 

apabila dilihat dari tingkat keluasan pengungkapannya, pengungkapan informasi 

melalui website perusahaan masuk kedalam tingkat yang wajar. Hal ini karena 

semua pengguna informasi website perusahaan mendapat perlakuan atau pelayanan 

informasi yang sama. 

 

2.10 Kerangka Teori dan Perumusan Hipotesis 

Kerangka teori digunakan untuk mengambarkan isi penelitian secara 

keseluruhan. Berdasarkan dari studi pustaka dan tinjauan literatur lainnya maka 

disusunlah kerangka teori yang dijelaskan dalam Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

*Sampel akan dibagi ke dalam dua kelompok subsampel yaitu subsampel IDI 

tinggi dan subsampel IDI rendah 

Sumber: Olahan Peneliti, 2014 

 

2.10.1 Laba dan Nilai Buku Dalam Relevansi Nilai Informasi Akuntansi 

Laba dan nilai buku merupakan dua kompenen dari isi laporan keuangan 

yang menjadi salah satu parameter investor untuk menilai kinerja perusahaan. Efek 

dari penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari fluktuatifnya harga saham yang 

disebabkan atas berubah-ubahnya keputusan investor. Menurut Adhani (2014), laba 

dan nilai buku masih merupakan variabel penting dalam proses penilaian 

perusahaan. Collins, Maydew, dan Weiss (dalam Adhani, 2014) membuktikan 

bahwa terdapat peningkatan relevansi nilai laba dan nilai buku dari waktu ke waktu 

sehingga relevan untuk dijadikan dasar ekspetasi investor dan calon investor di 

masa mendatang. 

Penilaian relevansi nilai muncul dari tuntutan bahwa isi laporan keuangan 

harus relevan dan reliabel. Beaver (dalam Puspitaningtyas, 2012) mengartikan 

relevansi nilai sebagai kemampuan informasi akuntansi dalam menjelaskan nilai 

suatu perusahaan. Relevansi nilai memiliki manfaat untuk mengetahui hubungan 

empiris antara nilai-nilai pasar saham dengan isi laporan keuangan dalam kaitannya 

Laba 

Nilai Buku 

Nilai Perusahaan 
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untuk menilai pengaruh angka-angka akuntansi tersebut kedalam penilaian 

fundamental perusahaan (Adhani, 2014). 

Dwimulyani (2010) melakukan penelitian atas relevansi nilai informasi 

akuntansi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2003-

2007. Pada penelitian tersebut digunakan model yang dipakai oleh Francis dan 

Schipper (1999) dan Brown et al. (1999) dengan tujuan untuk menguji relevansi 

nilai informasi akuntansi yang dicerminkan dalam nilai R2. Adapun hasil yang 

didapat nilai R2 rata-rata dari analisis regresi berganda antara nilai pasar perusahaan 

dengan aktiva bersih sebesar 0,5637. Hasil tersebut memiliki arti bahwa nilai 

informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan posisi keuangan mempunyai 

relevansi informasi dengan ukuran sedang terhadap nilai pasar perusahaan.  

 Selanjutnya, Dwimulyani (2010) melakukan pengujian kekuatan hubungan 

antara nilai pasar perusahaan dengan nilai buku ekuitas dan laba berjalan 

perusahaan. Pada pengujian kedua ditemukan nilai R2 rata-rata dari regresi nilai 

buku ekuitas dengan laba operasi sebesar 0,8458. Hasil ini menunjukkan bahwa 

nilai buku ekuitas ketika ditambah dengan variabel laba maka relevansi nilai 

informasi akuntansi akan membaik. 

Andriantomo dan Yudianti (2013) dengan menggunakan price model 

menemukan bahwa laba dan nilai buku secara simultan memberikan informasi yang 

relevan untuk menjelaskan harga saham pada sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2000-2009. Temuan lain dari penelitian 

tersebut adalah laba dan nilai buku secara parsial juga memiliki relevasi nilai 



31 
 

informasi akuntansi yang berarti secara terpisah variabel laba maupun variabel nilai 

buku juga mampu memberikan informasi yang relevan dalam menjelaskan harga 

saham. 

Di lain sisi, Pinasti (2004) menemukan bahwa relevansi nilai informasi 

akuntansi di pasar modal Indonesia mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Hal 

ini disebabkan karena terjadi perubahan respon investor terhadap informasi 

akuntansi yang dikarenakan tersedianya informasi-informasi alternatif dalam 

peniliaian perusahaan saat ini. 

Hal serupa juga ditemukan oleh Subekti (2012) dalam penelitiannya akan 

tetapi hanya untuk perusahaan yang berafiliasi dalam kelompok bisnis. Subekti 

(2012) menemukan bahwa  informasi laba dan nilai buku dari perusahaan yang 

berafiliasi dengan kelompok bisnis memiliki relevansi nilai yang lebih rendah 

dibandingkan dengan informasi laba dan nilai buku yang dari perusahaan tunggal. 

Hal ini karena investor minoritas kurang memperhatikan angka-angka akuntansi 

dari perusahaan kelompok bisnis dalam pembuatan keputusan investasinya.  

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini memiliki hipotesis pertama 

dan kedua sebagai berikut: 

H1: Informasi laba adalah relevan untuk menilai perusahaan.  

H2: Informasi nilai buku adalah relevan untuk menilai perusahaan. 

 

2.10.2 Pengungkapan Informasi Melalui Website Perusahaan dan Relevansi 

Nilai Informasi Akuntansi 

Berbagai cara dilakukan perusahaan dalam memberikan informasi yang 

diperkirakan dibutuhkan oleh investor. Adapun salah satu cara tersebut adalah 
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dengan mengungkapkan informasi-informasi melalui website yang dimiliki 

perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi-informasi tersebut diharapkan 

perusahaan dapat menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan investor 

dan mengurangi asimetri informasi yang selanjutnya dapat mempengaruhi 

keputusan investor. 

Hargyantoro (2010) dan Chandra (2011) melakukan penelitian terkait 

pengaruh pengungkapan informasi melalui website terhadap harga saham maupun 

frekuensi perdagangan saham. Kedua penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara pengungkapan informasi melalui website 

perusahaan terhadap harga saham dan frekuensi perdagangan saham. 

Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan 

informasi melalui website perusahaan dapat membuat investor dan calon investor  

kembali memperhatikan informasi akuntansi dan informasi berguna lainnya yang 

terdapat di website perusahaan dalam menilai perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian 

ini memiliki hipotesis ketiga dan keempat sebagai berikut: 

H3: Relevansi laba pada perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak 

informasi melalui website perusahaannya adalah lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit 

informasi melalui website perusahaannya. 

H4: Relevansi nilai buku pada perusahaan yang mengungkapkan lebih 

banyak informasi melalui website perusahaannya adalah lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit 

informasi melalui website perusahaannya. 


