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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi seluruh 

perusahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga akhir periode 2013 

sebanyak 485 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan secara probability sampling 

dimana dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan tingkat tingkat 

kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10% dan mendapatkan jumlah sampel sebanyak 

83 perusahaan. Selanjutnya dikarenakan populasi mempunyai anggota yang 

heterogen dan berstrata secara proposional maka digunakan metode proportionate 

stratified random sampling. Adapun proses pemilihan sampel dilakukan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No. Sektor Industri (Jumlah perusahaan) Jumlah Sampel 

1 Agriculture (20 perusahaan) 20/485 x 83   = 3 

2 Trade, Services & Investment (110 perusahaan) 110/485 x 83 = 19 

3 Finance (78 perusahaan) 78/485 x 83   = 14 

4 Property, Real Estate, and Building 

Construction (54 perusahaan) 

54/485 x 83   = 9 

5 Consumer Good Industry (37 perusahaan) 37/485 x 83   = 6 

6 Miscellaneous Industry (42 perusahaan) 42/485 x 83   = 7 

7 Mining (37 perusahaan) 37/485 x 83   = 6 

8 Basic Industry and Chemical (61 perusahaan) 61/485 x 83   = 11 

9 Infrastructure, Utilities & Transportation (46 

perusahaan) 

46/485 x 83   = 8 

 Total Sampel 83 Perusahaan 

Sumber: Olahan peneliti, 2014 
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Selanjutnya untuk menjawab hipotesis ketiga dan keempat maka sampel 

dibagi menjadi subsampel IDI tinggi sebagai proksi dari perusahaan yang 

mengungkapkan lebih banyak informasi di website perusahaannya dan subsampel 

IDI rendah sebagai proksi dari perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit 

informasi di website perusahaannya. Pengelompokkan ini dilakukan dengan cara 

mengukur Internet Disclosure Index (IDI) setiap sampel dan dicari nilai mediannya 

dimana selanjutnya apabila sampel memiliki nilai IDI di atas median maka akan 

dikelompokkan kedalam subsampel IDI tinggi. 

Sedangkan apabila sampel memiliki nilai IDI di bawah median maka akan 

dikelompokkan ke dalam subsampel IDI rendah. Metode pengelompokkan ini telah 

digunakan oleh Bae & Jung (2007) dan Subekti (2012) namun dengan berbeda 

variabel. Berdasarkan hal tersebut maka di dapatkan jumlah perusahaan yang 

mengungkapkan lebih banyak informasi di website perusahannya (IDI tinggi) 

sebanyak 45 perusahaan dan  jumlah perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit 

informasi di website perusahaanya (IDI rendah) sebanyak 38 perusahaan. 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk 

mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data kuantitatif secara 

deskriptif. Secara khusus, statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah 

data dan menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, nilai median, dan nilai 

deviasi standar dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. 
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Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

Variabel Penelitian N Min Maks Rata-rata Median 
Deviasi 

Standar 

A. Sampel        

Harga Saham 83 102.88 28089.84 3410.33 1613.36 5322.68 

Laba per Saham 83 4.20 1361.02 195.66 99.60 279.53 

Nilai Buku per Saham 83 60.71 16715.55 1199.38 622.50 2025.92 

IDI (%) 83 10.00 74.00 47.54 48.00 15.57 

Ln Harga Saham 83 4.63 10.24 7.40 7.39 1.19 

Ln Laba per Saham 83 1.44 7.22 4.48 4.60 1.13 

Ln Nilai Buku per Saham 83 4.11 9.72 6.47 6.43 1.10 

 

B. Subsampel IDI Tinggi   

Harga Saham 45 311.44 28089.84 4792.38 2054.53 6349.64 

Laba per Saham 45 4.20 1361.02 250.75 119.95 309.74 

Nilai Buku per Saham 45 155.54 6241.85 1366.19 949.43 1271.47 

IDI (%) 45 48.00 74.00 59.47 58.00 8.35 

Ln Harga Saham 45 5.74 10.24 7.87 7.63 1.06 

Ln Laba per Saham 45 1.44 7.22 4.85 4.79 1.22 

Ln Nilai Buku per Saham 45 5.05 8.74 6.83 6.86 0.92 

 

C. Subsampel IDI Rendah   

Harga Saham 38 102.88 18842.19 1848.29 757.50 3196.87 

Laba per Saham 38 4.70 1340.79 130.42 54.82 225.84 

Nilai Buku per Saham 38 60.71 16715.55 1001.85 427.54 2664.53 

IDI (%) 38 10.00 46.00 33.42 35.00 8.76 

Ln Harga Saham 38 4.63 9.84 6.85 6.63 1.10 

Ln Laba per Saham 38 1.55 7.20 4.04 4.00 1.35 

Ln Nilai Buku per Saham 38 4.11 9.72 6.04 6.06 1.14 

Sumber: Lampiran 2 

 

Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif dari data penelitian yang 

digunakan dalam analisis. Berdasarkan tabel di atas, semua data mentah yang 

disajikan menujukkan distribusi yang tidak normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

deviasi standar yang lebih tinggi daripada nilai rata-rata. Menurut Ghozali (2006), 

jika variabel tidak berdistribusi normal maka hasil uji statistik akan terdegradasi. 

Oleh sebab itu, data ditransformasikan ke dalam bentuk Logaritma Natural (Ln) 
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agar diperoleh data yang berdistribusi normal dan selanjutnya penelitian ini 

menggunakan data yang sudah ditransormasikan ke dalam bentuk Ln tersebut untuk 

di analisis. 

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.2 menunjukkan nilai minimum, 

maksimum, rata-rata, median dan deviasi standar dari variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. Jumlah data yang diolah semuanya adalah 83 yang 

ditunjukkan dari nilai N. Sedangkan untuk masing-masing subsampel jumlah data 

yang diolah adalah 45 untuk subsampel perusahaan yang mengungkapkan lebih 

banyak informasi di website perusahaannya atau selanjutnya disebut kepemilikan 

Internet Disclosure Index (IDI) tinggi dan 38 untuk subsampel perusahaan yang 

mengungkapkan lebih sedikit informasi di website perusahaannya atau selanjutnya 

disebut kepemilikan Internet Disclosure Index (IDI) rendah. 

Pada variabel harga saham untuk total keseluruhan sampel memiliki nilai 

terendah sebesar 4,63 dan nilai tertinggi sebesar 10,24. Rata-rata harga saham 

sebesar 7,40 dengan deviasi standar sebesar 1,19. Variabel harga saham untuk 

subsampel IDI tinggi memiliki nilai terendah sebesar 5,74 dan nilai tertinggi 

sebesar 10,24. Rata-rata harga saham sebesar 7,87 dengan deviasi standar 1,06. 

Sedangkan variabel harga saham untuk subsampel IDI rendah memiliki nilai 

terendah sebesar 4,63 dan nilai tertinggi 9,84. Rata-rata harga saham sebesar 6,85 

dengan deviasi standar 1,10.  

Variabel laba per saham untuk total keseluruhan sampel memiliki nilai 

terendah sebesar 1,44 dan nilai tertinggi sebesar 7,22. Rata-rata laba per saham 

sebesar 4,48 dengan deviasi standar sebesar 1,13. Variabel laba per saham untuk 
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subsampel IDI tinggi memiliki nilai terendah sebesar 1,44 dan nilai tertinggi 

sebesar 7,22. Rata-rata laba per saham sebesar 4,85 dengan deviasi standar 1,22. 

Sedangkan variabel laba per saham untuk subsampel IDI rendah memiliki nilai 

terendah sebesar 1,55 dan nilai tertinggi 7,20. Rata-rata laba per saham sebesar 4,04 

dengan deviasi standar 1,35.  

Pada variabel nilai buku per saham untuk total keseluruhan sampel 

memiliki nilai terendah sebesar 4,11 dan nilai tertinggi sebesar 9,72. Rata-rata nilai 

buku per saham sebesar 6,47 dengan deviasi standar sebesar 1,10. Variabel nilai 

buku per saham untuk subsampel IDI tinggi memiliki nilai terendah sebesar 5,05 

dan nilai tertinggi sebesar 8,74. Rata-rata nilai buku per saham sebesar 6,83 dengan 

deviasi standar 0,92. Sedangkan variabel nilai buku per saham untuk subsampel IDI 

rendah memiliki nilai terendah sebesar 4,11 dan nilai tertinggi 9,72. Rata-rata nilai 

buku per saham sebesar 6,04 dengan deviasi standar 1,14. 

Variabel Internet Disclosure Index (IDI) untuk total keseluruhan sampel 

memiliki nilai terendah sebesar 10% dan nilai tertinggi sebesar 74%. Rata-rata IDI 

sebesar 47,54% dengan deviasi standar sebesar 15,57%. Adapun nilai median dari 

IDI sebesar 48%. Variabel IDI untuk subsampel IDI tinggi memiliki nilai terendah 

sebesar 48% dan nilai tertinggi sebesar 74%. Rata-rata IDI sebesar 59,47% dengan 

deviasi standar 8,35%. Sedangkan variabel IDI untuk subsampel IDI rendah 

memiliki nilai terendah sebesar 10% dan nilai tertinggi 46%. Rata-rata IDI sebesar 

33,42% dengan deviasi standar 8,76%. 
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4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis regresi 

berganda, dilakukan pengujian terhadap data yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan agar taksiran parameter 

memiliki sifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Adapun asumsi yang harus 

dipenuhi agar diperoleh estimasi yang tidak bias meliput uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Sedangkan untuk uji autokorelasi 

tidak dilakukan karena penelitian ini menggunakan data cross section. Autokorelasi 

biasanya ditemukan pada data time series dimana terdapat gangguan pada individu 

atau kelompok yang mempengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang 

sama pada periode berikutnya (Ghozali, 2006). 

 

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual 

berdistribusi normal atau tidak. Apabila asumsi ini dilanggar maka dapat dikatakan 

uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Hal tersebut karena uji 

t mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2006). 

Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov, didapatkan nilai signifikansi untuk 

semua variabel baik untuk total sampel dan subsampel lebih besar daripada α = 

0,05. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.3. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil yang 

didapat maka dapat disimpulkan bahwa data yang di uji telah berdistribusi normal. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

  
Unstandardized 

Residual 

A. Sampel   

N 83 

Kolmogorov-Smirnov Z .475 

Asymp. Sig. (2-tailed) .978 

   

B. Subsampel IDI Tinggi  

 

N 45 

Kolmogorov-Smirnov Z .589 

Asymp. Sig. (2-tailed) .878 

   

C. Subsampel IDI Rendah 

 

N 38 

Kolmogorov-Smirnov Z .692 

Asymp. Sig. (2-tailed) .724 

Sumber: Lampiran 3 

 

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini, 

untuk menguji gejala heteroskedastisitas digunakan Uji Glejser. Suatu model 

regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila probabilitas 

signifikansi (ρ-value)  > 0.05. 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel Statistik t Nilai ρ 

A. Sampel    

Ln LPS 0.494 0.623 

Ln NBPS -1.072 0.287 

     

B. Subsampel IDI Tinggi 

 

Ln LPS -0.134 0.894 

Ln NBPS -0.859 0.395 

     

C. Subsampel IDI Rendah 

 

Ln LPS -0.906 0.371 

Ln NBPS 0.584 0.563 

Variabel Dependen: AbsRes_1 

Sumber : Lampiran 4 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa variabel Ln LPS dan variabel Ln 

NBPS baik dari keseluruhan sampel maupun subsampel tidak ada yang signifikan 

secara statistik terhadap variabel dependen, yaitu nilai absolut residual (AbsRes_1). 

Hal ini dapat dilihat dari ρ-value seluruh variabel independen yang melebihi tingkat 

kepercayaan 5% (ρ > 0,05). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa model 

regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

4.3.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Apabila terjadi kasus 

multikolinearitas maka koefisien regresi tidak menunjukkan pengaruh murni dari 

variabel independen dalam model. Metode yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor 
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(VIF) atau tolerance. Nilai cutoff yang digunakan untuk menunjukkan adanya 

masalah multikolinearitas adalah nilai VIF > 10 atau tolerance < 0,10 (Ghozali, 

2006). 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

A. Sampel    

Ln LPS .278 3.592 

Ln NBPS .278 3.592 

     

B. Subsampel IDI Tinggi 

 

Ln LPS .402 2.491 

Ln NBPS .402 2.491 

     

C. Subsampel IDI Rendah 

 

Ln LPS .215 4.645 

Ln NBPS .215 4.645 

Sumber : Lampiran 5 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel Ln LPS maupun 

variabel Ln NBPS baik dari keseluruhan sampel maupun subsampel menunjukkan 

nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah 

multikolinearitas.    

 

4.4 Hasil Analisis Data 

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu 
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variabel independen, variabel dependen, dan variabel pembeda. Adapun fungsi dari 

variabel pembeda disini untuk membagi sampel menjadi masing-masing subsampel 

dan selanjutnya akan dicari perbandingan antara subsampel satu dengan subsampel 

lainnya. 

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi laba per saham (LPS) 

dan nilai buku per saham (NBPS). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah harga saham (P). Internet Disclosure Index (IDI) merupakan variabel 

pembeda dalam penelitian. Dalam hal ini IDI membagi sampel menjadi subsampel 

IDI tinggi dan subsampel IDI rendah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari 

bukti empiris bahwa laba per saham (LPS) dan nilai buku per saham (NBPS) 

memiliki relevansi nilai terhadap harga saham (P) dan juga pengaruh Internet 

Disclosure Index (IDI) terhadap relevansi nilai itu sendiri yang dapat dilihat dari 

perbandingan hasil analisis regresi berganda pada subsampel. 

 

4.4.1 Hasil Uji Signifikansi (Uji t) 

Uji statistik t digunakan untuk untuk menguji apakah variabel independen 

yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan ρ-value dari t 

statistik dengan level signifikansi yang ditetapkan yaitu α : 5%. Hipotesis diterima 

apabila nilai probabilitas lebih kecil dari α : 5% (ρ ≤ 0,05) atau thitung > ttabel. Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

H1: Informasi laba adalah relevan untuk menilai perusahaan  

H2: Informasi nilai buku adalah relevan untuk menilai perusahaan 
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Tabel 4.6 

Regresi Relevansi Nilai atas Laba dan Nilai Buku Berdasarkan Keseluruhan 

Sampel dan Masing-Masing Subsampel 

  Model I Model II Model III 

A. Sampel       

Konstanta (koefisien) 

Konstanta (t hitung) 

2.471*** 3.957*** 1.440*** 

6.026 17.038 3.426 

LPS (koefisien) 

LPS (t hitung) 

0.461*** 0.769*** - 

5.378 15.466 - 

NBPS (koefisien) 

NBPS (t hitung)  

0.443*** - 0.921*** 

4.231 - 14.380 

t tabel 1.664 1.664 1.664 

Adj. R2 0.788 0.744 0.715 

Sig. F Change 

B. Subsampel IDI Tinggi 

 

.000 

 

 .000 .000 

      

Konstanta (koefisien) 

Konstanta (t hitung) 

3.033*** 4.258*** 1.816** 

4.748 12.428 2.346 

LPS (koefisien) 

LPS (t hitung) 

0.565*** 0.744*** - 

5.465 10.861 - 

NBPS (koefisien) 

NBPS (t hitung) 

0.307** - 0.887*** 

2.235 - 7.890 

t tabel 1.682 1.681 1.681 

Adj. R2 

Sig. F Change 

0.750 

.000 

0.727 

.000 

0.582 

.000 

C. Subsampel IDI Rendah 
      

      

Konstanta (koefisien) 

Konstanta (t hitung) 

2.341*** 4.044*** 1.723*** 

4.279 13.258 3.654 

LPS (koefisien) 

LPS (t hitung) 

0.270* 0.694*** - 

2.013 9.674 - 

NBPS (koefisien) 

NBPS (t hitung) 

0.565*** - 0.848*** 

3.559 - 11.054 

t tabel 1.690 1.688 1.688 

Adj. R2 

Sig. F Change 

0.784 

.000 

0.714 

.000 

0.766 

.000 
*** Signifikan pada level 1%    Model I    : Pi = α0 + β1LPSi + β2NBPSi + εi 

** 
Signifikan pada level 5%    Model II  : Pi = α0  + β1LPSi  + εi  

* 
Signifikan pada level 10% (marjinal)   Model III : Pi = α0  + β2NBPSi + εi 

Sumber: Lampiran 5 

 

 

Tabel 4.6 menyajikan koefisien konstanta, laba per saham, dan nilai buku 

per saham dari model persamaan regresi pada sampel dan masing-masing 

subsampel dengan menggunakan uji statistik t. Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui 
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bahwa variabel Laba Per Saham (LPS) dan Nilai Buku Per Saham (NBPS) pada 

sampel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Hal ini dapat 

dilihat dari t-hitung LPS dan NBPS yang lebih besar daripada t-tabel yaitu 5,378 > 

1,664 dan 4,231 > 1,664. Selain itu dapat dilihat juga bahwa nilai probabilitas yang 

menunjukkan (ρ ≤ 0,01) untuk masing-masing variabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel LPS dan NBPS pada sampel memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham sehingga H1 dan H2 dalam penelitian ini diterima. 

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui juga bahwa koefisien dari konstanta, laba 

per saham, dan nilai buku per saham memiliki nilai yang positif. Dengan demikian 

maka dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan LPS maupun NBPS secara 

parsial akan mengakibatkan peningkatan terhadap harga saham. Adapun variabel 

independen yang memilik pengaruh yang lebih dominan terhadap variabel 

dependen adalah variabel LPS. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien variabel 

LPS yang lebih besar dari nilai koefisien NBPS.  

 

 

4.4.2 Hasil Koefisien Determinasi ( Adjusted R2 ) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk melihat sejauh mana 

keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 

2006). Dalam hal ini koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai adjusted 

R2 digunakan sebagai metrik untuk mengukur relevansi nilai laba per saham dan 

nilai buku per saham terhadap harga saham baik pada keseluruhan sampel maupun 

subsampel yang selanjutnya digunakan untuk menjawab hipotesis 3 dan 4 
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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. 

Tabel 4.7 

Adjusted R2 Berdasarkan Regresi untuk Keseluruhan Sampel dan Masing-

Masing Subsampel 

  Model I Model II Model III 

A. Sampel .788 .744 .715 

        

B. Subsampel IDI Tinggi .750 .727 .582 

        

C. Subsampel IDI Rendah 

 

D. Selisih Adjusted R2 (B-C) 

.784 

 

(.034) 

.714 

 

.013 

.766 

 

(.184) 

Model I   : Pi = α0 + β1LPSi + β2NBPSi + εi 

Model II   : Pi = α0  + β1LPSi  + εi  

Model III : Pi = α0  + β2NBPSi + εi 

Sumber : Lampiran 5 

 
Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui nilai adjusted R2 untuk Model I 

pada total keseluruhan sampel sebesar 0,788. Hal ini menunjukkan bahwa 78,8% 

relevansi nilai (harga saham) dapat dijelaskan oleh dua variabel independen yaitu 

LPS dan NBPS secara bersama-sama. Sedangkan sisanya 21,2% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain yang tidak masuk ke dalam model regresi.  

Adapun nilai adjusted R2 untuk model II pada total keseluruhan sampel 

sebesar 0,744. Hal ini berarti variabel LPS dapat menjelaskan 74,4% variabel harga 

saham sedangkan sisanya 25,6% dijelaskan oleh variabel lain. Terakhir, untuk 
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model III pada total keseluruhan sampel didapat nilai adjusted R2 sebesar 0,715. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel NBPS dapat menjelaskan 71,5% harga 

saham sedangkan sisanya 28,5% dijelaskan oleh variabel lain. Apabila melihat dari 

hasil yang didapat,  

Hal serupa didapat pada subsampel IDI tinggi. Berdasarkan pada Tabel 4.7 

dapat diketahui nilai adjusted R2 untuk Model I pada subsampel IDI tinggi adalah 

sebesar 0,750. Hal ini menunjukkan bahwa 75% relevansi nilai (harga saham) 

dijelaskan oleh dua variabel independen yaitu LPS dan NBPS secara bersama-

sama. Sedangkan sisanya 25,0% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak 

masuk ke dalam model regresi.  

Adapun nilai adjusted R2 untuk model II pada subsampel IDI tinggi sebesar 

0,727. Hal ini berarti variabel LPS dapat menjelaskan 72,7% variabel harga saham 

sedangkan sisanya 27,3% dijelaskan oleh variabel lain. Dan untuk model III pada 

subsampel IDI tinggi didapat nilai adjusted R2 sebesar 0,582. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel NBPS dapat menjelaskan 58,2% harga saham 

sedangkan sisanya 41,8% dijelaskan oleh variabel lain. 

Sedangkan pada subsampel IDI rendah, untuk model I didapat nilai 

adjusted R2 sebesar 0.784. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa variabel LPS 

dan NBPS secara bersama-sama dapat menjelaskan 78,4% variabel harga saham 

sedangkan sisanya 21,6% dijelaskan oleh variabel lain. Untuk model II pada 

subsampel IDI rendah, didapat nilai nilai adjusted R2 sebesar 0,714. Hal ini 

menunjukkan bahwa 71,4% relevansi  nilai (harga saham) dapat dijelaskan oleh 
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variabel LPS dimana sisanya sebesar 28,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain 

yang tidak masuk model regresi.  

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai adjusted R2 untuk 

model III pada subsampel IDI rendah adalah sebesar 0,766. Hasil tersebut 

memberikan pengertian bahwa variabel NBPS dapat menjelaskan variabel harga 

saham sebesar 76,6% sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar 23,4% dijelaskan oleh 

variabel lain yang yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Terkait dengan penjelasan Tabel 4.7 di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

relevansi nilai laba pada subsampel IDI tinggi adalah lebih besar dibandingkan 

dengan subsampel IDI rendah yaitu 72,7% berbanding dengan 71,4%. Oleh sebab 

itu maka H3 diterima. Sedangkan apabila melihat penjelasan atas Tabel 4.7 

berikutnya maka dapat disimpulkan bahwa relevansi nilai buku pada subsampel IDI 

tinggi adalah lebih kecil dibandingkan dengan susampel kepemilikan IDI rendah 

yaitu 58,2% berbanding dengan 76,6%. Oleh sebab itu maka H4 ditolak. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Bagian ini merupakan penjelasan atas hasil analisis data sebagaimana yang 

telah diuraikan di atas. Pembahasan hasil penelitian disusun secara berurutan 

berdasarkan perumusan hipotesis yang telah diajukan. 

 

4.5.1 Pengaruh Laba Per Saham (LPS) Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap model regresi diketahui bahwa 

variabel Laba Per Saham (LPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. Dengan nilai koefisien dari variabel LPS dan konstanta yang memiliki tanda 
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positif, menunjukkan bahwa setiap peningkatan LPS akan mengakibatkan 

peningkatan terhadap harga saham. Hasil ini memberikan bukti empiris 

bahwasanya informasi laba pada perusahaan go public di Indonesia masih 

digunakan untuk membantu investor dalam menilai perusahaan yang tercermin dari 

harga saham perusahaan tersebut.  

Dalam hasil pengujian juga didapatkan bahwa nilai koefisien variabel LPS 

lebih besar daripada nilai koefisien variabel Nilai Buku Per Saham (NBPS). Hasil 

tersebut memberikan bukti empiris bahwa informasi laba lebih digunakan oleh 

investor dalam menilai perusahaan dibandingkan dengan informasi nilai buku. 

Informasi laba lebih digunakan oleh para investor di pasar modal Indonesia karena 

informasi laba dapat dijadikan acuan untuk memprediksi pengembalian yang akan 

didapat oleh investor pada masa mendatang (Adhani, 2014). Informasi laba juga 

dapat dijadikan acuan oleh investor untuk mengukur seberapa baik kinerja 

manajemen perusahaan dalam melakukan efisiensi dan menjadikan hal tersebut ke 

dalam bentuk profitabilitas (Ikhsan dan Suprapto, 2008). 

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa informasi laba masih 

merupakan komponen penting dari isi laporan keuangan yang menjadi salah satu 

parameter investor untuk menilai perusahaan atau dapat dikatakan informasi laba 

masih relevan untuk menilai perusahaan. Adapun besaran kemampuan informasi 

laba dalam menjelaskan nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai adjusted R2 pada 

model regresi yaitu sebesar 0,744 atau 74,4% (lihat Tabel 4.7).  

Berdasarkan penemuan tersebut maka hasil penelitian ini mendukung 

conceptual framework for financial reporting (IASB, 2010) yang mengharuskan 
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informasi keuangan memiliki karaktersitik relevan. Selain itu, hasil penelitian ini 

mendukung penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa informasi laba 

memiliki relevansi nilai (Dwimulyani, 2010; Andriantomo & Yudianti, 2013; 

Adhani, 2014). Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dari Adhani 

(2014) yang menemukan bahwa informasi laba lebih memiliki relevansi nilai 

dibandingkan dengan informasi nilai buku 

 

4.5.2 Pengaruh Nilai Buku Per Saham (NBPS) Terhadap Harga Saham 

Sama halnya dengan variabel Laba Per Saham (LPS), berdasarkan hasil 

pengujian terhadap model regresi diketahui bahwa variabel Nilai Buku Per Saham 

(NBPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Dengan nilai 

koefisien dari variabel NBPS dan konstanta yang memiliki tanda positif, 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan NBPS akan mengakibatkan peningkatan 

terhadap harga saham. Hasil ini memberikan bukti empiris bahwasanya informasi 

nilai buku pada perusahaan yang listing di pasar modal Indonesia masih digunakan 

untuk membantu investor dalam menilai perusahaan yang tercermin dari harga 

saham perusahaan tersebut.  

Dalam hasil pengujian model regresi didapatkan penemuan bahwa LPS 

lebih memiliki pengaruh terhadap harga saham dibandingkan dengan pengaruh 

NBPS terhadap harga saham. Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa 

investor masih beranggapan bahwa informasi nilai buku merupakan salah satu 

komponen penting dari isi laporan keuangan dan dapat dijadikan informasi 

alternatif yang bisa digunakan investor dalam menilai perusahaan. Sedangkan 

untuk mengetahui besaran kemampuan informasi nilai buku dalam menjelaskan 
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nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai adjusted R2 pada model regresi yaitu sebesar 

0,715 atau 71,5% (lihat Tabel 4.7).  

Hasil penelitian ini mendukung conceptual framework for financial 

reporting (IASB, 2010) yang mengharuskan informasi keuangan memiliki 

karaktersitik relevan. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu 

yang membuktikan bahwa informasi nilai buku memiliki relevansi nilai 

(Dwimulyani, 2010; Andriantomo & Yudianti, 2013; Adhani, 2014). 

 

4.5.3 Relevansi Nilai Dari Laba dan Pengungkapan Informasi Melalui 

Website Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap model regresi pada masing-masing 

subsampel, ditemukan bahwa kemampuan informasi laba dalam menjelaskan nilai 

perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak informasi melalui website 

perusahaannya adalah lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang 

mengungkapkan lebih sedikit informasi melalui website perusahaannya. Hasil ini 

tercermin dari nilai adjusted R2 dimana relevansi laba pada subsampel perusahaan 

dengan kepemilikan Internet Disclosure Index (IDI) tinggi adalah sebesar 0,727 

atau 72,7% (lihat Tabel 4.7). Sedangkan nilai adjusted R2 dari relevansi laba pada 

subsampel perusahaan dengan kepemilikan Internet Disclosure Index (IDI) rendah 

adalah sebesar 0,714 atau 71,4% (lihat Tabel 4.7). 

Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa luasnya pengungkapan 

informasi khususnya pengungkapan informasi melalui website perusahaan dapat 

meningkatkan relevansi nilai dari laba. Terbukanya perusahaan dalam 

menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi investor di website 
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perusahaannya menyebabkan investor percaya dan memperhatikan informasi-

informasi yang diberikan. Selain itu, dengan kemudahan dalam mengakses 

informasi yang dibutuhkan dimana informasi dapat diperoleh dengan waktu yang 

singkat dan biaya yang minim menjadikan investor menggunakan informasi-

informasi yang didapat dari website yang disediakan oleh perusahaan untuk menilai 

perusahaan.  

Beberapa alasan tersebut yang selanjutnya mendorong investor 

menggunakan informasi keuangan yang terdapat di website khususnya informasi 

laba untuk melakukan penilaian terhadap perusahaan yang tercermin dari harga 

saham dan pada akhirnya mendorong relevansi nilai dari laba itu sendiri. Hasil ini 

sesuai dengan tujuan pengungkapan informasi yaitu membantu tujuan pelaporan 

keuangan dalam menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi investor dalam 

pengambilan keputusannya. 

 

4.5.4 Relevansi Nilai Dari Nilai Buku dan Pengungkapan Informasi Melalui 

Website Perusahaan 

Berbeda halnya dengan informasi laba, berdasarkan pengujian model 

regresi ditemukan bahwa relevansi nilai buku pada perusahaan yang 

mengungkapkan lebih banyak informasi melalui website perusahaannya adalah 

lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit 

informasi melalui website perusahaannya. Temuan ini didapat setelah hasil adjusted 

R2 dari model regresi pada subsampel perusahaan dengan kepemilikan Internet 

Disclosure Index (IDI) tinggi adalah sebesar 0,582 atau 58,2% berbanding dengan 

nilai adjusted R2 dari model regresi pada subsampel perusahaan dengan 
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kepemilikan Internet Disclosure Index (IDI) rendah yaitu sebesar 0,766 atau 76,6% 

(lihat Tabel 4.7). 

Meskipun perusahaan telah terbuka dalam memberikan informasi-

informasi melalui website perusahannya namun hal tersebut tidak mendorong 

investor untuk memperhatikan informasi nilai buku. Penemuan ini pada akhirnya 

membuktikan bahwa keluasan pengungkapan informasi khususnya pengungkapan 

informasi melalui website perusahaan tidak dapat meningkatkan relevansi nilai dari 

nilai buku. 

Alasan terjadinya perbedaan hasil yang didapat antara relevansi nilai dari 

laba dengan relevansi nilai dari nilai buku karena untuk mengakses informasi nilai 

buku yang di dalam penelitian ini di proksikan dengan Nilai Buku Per Saham 

(NBPS) tidak semudah dalam mengakses informasi laba yang di dalam penelitian 

ini di proksikan dengan Laba Per Saham (LPS). Seperti yang diketahui, informasi 

LPS bisa langsung didapat dari laporan keuangan yang ada di website tanpa harus 

menghitungnya terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan informasi NBPS dimana 

informasi NBPS tidak terdapat di dalam laporan keuangan yang mengharuskan 

investor mencari mencari terlebih dahulu informasi nilai ekuitas dan informasi 

saham yang beredar lalu menghitung sendiri untuk mendapatkan informasi NBPS.  

Alasan tidak praktisnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan ini 

yang selanjutnya membuat investor tidak terlalu memperhatikan informasi nilai 

buku pada perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak informasi melalui 

website perusahaan. Temuan ini bertolak belakang dengan tujuan pengungkapan 
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informasi yaitu membantu tujuan pelaporan keuangan dalam menyajikan informasi 

keuangan yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusannya. 


