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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelaporan keuangan menurut International Accounting Standard Board 

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

bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna 

informasi dalam membuat berbagai keputusan. Pengguna Informasi yang dimaksud 

salah satunya adalah investor dan calon investor. Investor dan calon investor 

melakukan berbagai keputusan seperti pembelian, penjualan, atau penahanan 

ekuitas dan instrumen utang untuk mendapatkan dividen atau peningkatan harga 

pasar. 

Informasi keuangan dikatakan berguna apabila memenuhi beberapa 

karakteristik kualitatif. Berdasarkan conceptual framework for financial reporting 

(IASB, 2010), salah satu karakteristik kualitatif yang fundamental adalah relevan. 

Informasi keuangan disebut relevan ketika informasi tersebut mampu 

mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh investor dan calon investor. 

Menurut Harahap (2003), agar informasi relevan maka informasi tersebut harus 

memiliki predictive value  dan feedback value yaitu mampu membuat investor dan 

calon investor membuat prediksi mereka sendiri dan mengkonfimasi atau 

mengubah ekspetasi yang sudah lalu. 
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Keharusan informasi keuangan memiliki karakteristik relevan agar dapat 

membantu investor maupun calon investor dalam membuat keputusan mendorong 

beberapa peneliti melakukan penelitian mengenai topik ini. Konsep relevansi nilai 

informasi akuntansi merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam 

penelitian-penelitian tersebut. Dalam studi akuntansi, informasi akuntansi 

merupakan salah satu informasi keuangan. 

Konsep relevansi nilai informasi akuntansi menjelaskan tentang 

bagaimana informasi akuntansi dapat membuat investor dan calon investor bereaksi 

(Puspitaningtyas, 2012). Reaksi yang dimaksudkan seperti pembelian dan 

penjualan saham. Reaksi dari investor dan calon investor akan membuktikan bahwa 

kandungan informasi akuntansi merupakan isu yang sangat penting dan menjadi 

pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan investasi sehingga 

dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi berguna bagi investor dan calon 

investor (Scott dalam Puspitaningtyas, 2012).  

Beberapa studi empiris akuntansi telah berusaha untuk menemukan 

relevansi nilai informasi akuntansi dengan tujuan mempertinggi analisis laporan 

keuangan (Puspitaningtyas, 2012). Analisis laporan keuangan digunakan investor 

dan calon investor untuk menentukan keputusan yang akan diambil dimana 

keputusan tersebut selanjutnya akan merefleksikan nilai perusahaan. Pinasti (2004) 

menemukan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi mengalami penurunan dari 

waktu ke waktu. Hal ini membuktikan bahwa investor kurang memperhatikan 

informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan investasinya.  
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Istilah pengungkapan informasi dalam studi akuntansi merupakan salah 

satu jawaban di saat investor dan calon investor sudah mulai kurang memperhatikan 

informasi akuntansi dalam pembuatan keputusan investasinya. Menurut 

Suwardjono (2005), tujuan pengungkapan informasi adalah untuk menyajikan 

informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yaitu 

menyediakan informasi yang berguna untuk investor dan calon investor dalam 

membuat keputusan.  Berdasarkan jenisnya, pengungkapan informasi terdiri atas 

pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela (Suwardjono: 2005). 

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang diatur oleh 

peraturan yang berlaku (Chandra, 2011). Pengungkapan wajib dilakukan 

perusahaan dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan yang 

terdaftar di 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. 

Menurut Suwardjono (2005), pengungkapan sukarela adalah 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar dari yang diwajibkan standar 

akuntansi atau peraturan badan pengawas pasar modal. Pengungkapan sukarela 

juga dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan dan 

untuk membantu investor dan calon investor dalam memahami strategi bisnis 

manajemen (Chandra, 2011). 
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 Salah satu bentuk dari pengungkapan informasi sukarela adalah 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan. Menurut Redman (dalam 

Ashbaugh et al., 1999) berbagai industri sudah mempromosikan website 

perusahaan sebagai cara untuk menyebarkan informasi termasuk di dalamnya 

siaran pers yang berkaitan dengan operasi perusahaan dan environmental reports. 

Menurut Lai et al. (2009), informasi yang diberikan perusahaan melalui website 

perusahaan terdiri dari informasi profil dasar, berita terbaru, informasi saham, dan 

yang terpenting informasi keuangan itu sendiri yang terdiri dari analisis dan 

prediksi keuangan, laporan tahunan, dan laporan keuangan.  

Pemberian informasi mengenai laporan keuangan melalui website 

perusahaan menjadi sesuatu yang penting karena laporan keuangan merupakan 

cerminan dari hasil bisnis perusahaan tersebut. Dengan memberikan informasi 

tentang hasil bisnis maka menjadi sebuah kesempatan paling penting dalam 

berkomunikasi dengan investor dan calon investor serta menjadi bukti bahwa 

perusahaan telah mencapai tujuan-tujuannya serta ekspetasi pasar (Đorđević et al., 

2012). 

Di Indonesia, pengungkapan informasi melalui website perusahaan 

membuat pengguna informasi diduga sering mengunjungi website tersebut. Hal ini 

terlihat dari data yang terdapat pada Tabel 1.1. Berdasarkan Tabel 1.1, website 

perusahaan PT. Bank Negara Indonesia selama bulan Juni 2014 telah dikunjungi 

sekitar 3.737.900 kali. Www.bri.co.id yang merupakan alamat website dari PT. 

Bank Rakyat Indonesia telah dikunjungi sekitar 2.809.600 kali. Website perusahaan 

dari industri komunikasi juga sering dikunjungi, terlihat dari data Tabel 1.1 dimana 

http://www.bri.co.id/
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website milik PT. XL Axiata, PT. Telekomunikasi Indonesia, dan PT. Indosat 

masing-masing telah dikunjungi sekitar 1.913.700, 1.297.000, dan 1.073.000 kali. 

Angka-angka tersebut tentu saja memberikan arti mengingat jumlah investor dalam 

pasar modal di Indonesia hingga bulan Mei 2014 disekitaran 350 ribu orang 

(finance.detik.com, 2014).  

Tabel 1.1 

Website Perusahaan yang Sering Dikunjungi Pada Bulan Juni 2014 

No. Perusahaan Alamat Website 

Jumlah 

dikunjungi 

(+/-)  

 

1 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk www.bni.co.id 3.737.900 

2 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk www.bri.co.id 2.809.600 

3 PT. XL Axiata Tbk www.xl.co.id 1.913.700 

4 PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk www.telkom.co.id  1.297.000 

5 PT.Indosat Tbk www.indosat.com 1.073.000 

*data di atas merupakan olahan peneliti 

Sumber: www.alexa.com dan www.trafficestimate.com 

 

Menurut Hargyantoro (2010), pengungkapan berbagai informasi melalui 

website memiliki tujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara perusahaan 

dengan investor dan calon investor. Selain itu, dapat dikatakan pengungkapan 

informasi pada website merupakan suatu sinyal dari perusahaan kepada pihak 

investor dan calon investor untuk berbagi informasi penting termasuk informasi 

keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak perusahaan dan dapat 

digunakan pihak investor dan calon investor untuk mengetahui sustainability 

perusahaan tersebut. 

http://www.finance.detik.com/
http://www.bni.co.id/
http://www.bri.co.id/
http://www.xl.co.id/
http://www.telkom.co.id/
http://www.indosat.com/
http://www.alexa.com/
http://www.trafficestimate.com/
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Sesuai dengan tujuan dari pengungkapan informasi itu sendiri, 

pengungkapan informasi melalui website juga dapat membantu investor dan calon 

investor mengambil keputusan dalam melakukan transaksi perdagangan saham. Hal 

ini senada dengan pendapat Jogiyanto (dalam Hargyantoro, 2010) yang menyatakan 

bahwa para pelaku pasar modal akan mengevaluasi setiap pengumuman yang 

diterbitkan oleh emiten, sehingga dapat menyebabkan beberapa perubahan pada 

transaksi perdagangan saham, perubahan pada harga saham, bid/ask spread, 

proporsi kepemilikkan, dan lain-lain. Pendapat ini serupa dengan pendapat Ball dan 

Brawn (1968) yang menyatakan saham akan bergerak ketika informasi yang 

berguna memasuki pasar modal. 

Beberapa penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa pengungkapan 

informasi melalui website perusahaan memiliki pengaruh terhadap keputusan 

investor dan calon investor yang dapat dilihat dari harga saham maupun frekuensi 

perdagangan saham (Lai et al., 2009; Hargyantoro, 2010; dan Chandra, 2011). 

Hargyantoro (2010) menemukan bahwa pengungkapan informasi melalui website 

perusahaan berpengaruh terhadap frekuensi perdagangan saham.  

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengungkapan 

informasi melalui website perusahaan dapat memperbaiki kembali kepercayaan 

investor dan calon investor. Kepercayaan tersebut terlihat dari keputusan yang 

diambil oleh investor dan calon investor yang didapat dengan cara memperhatikan 

informasi akuntansi dan informasi tambahan lainnya yang terdapat di website 

perusahaan. Oleh sebab itu, berdasarkan studi pustaka dan temuan dari penelitian 

terdahulu, memotivasi peneliti untuk mencari tahu relevansi informasi akuntansi 
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dalam menjelaskan nilai perusahaan dan pengaruh luasnya pengungkapan 

informasi melalui website terhadap relevansi nilai informasi akuntansi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Apakah informasi laba relevan untuk menjelaskan nilai perusahaan? 

2. Apakah informasi nilai buku relevan untuk menjelaskan nilai perusahaan? 

3. Apakah relevansi laba pada perusahaan yang mengungkapkan lebih 

banyak informasi melalui website adalah lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit informasi melalui website 

perusahaannya? 

4. Apakah relevansi nilai buku pada perusahaan yang mengungkapkan lebih 

banyak informasi melalui website adalah lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit informasi melalui website 

perusahaannya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui apakah informasi laba relevan untuk menjelaskan nilai 

perusahaan. 

2. Mengetahui apakah informasi nilai buku relevan untuk menjelaskan nilai 

perusahaan. 
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3. Mengetahui apakah relevansi laba pada perusahaan yang mengungkapkan 

lebih banyak informasi melalui website adalah lebih besar dibandingkan 

dengan perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit informasi melalui 

website perusahaannya. 

4. Mengetahui relevansi nilai buku pada perusahaan yang mengungkapkan 

lebih banyak informasi melalui website adalah lebih besar dibandingkan 

dengan perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit informasi melalui 

website perusahaannya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Memberikan bukti empiris serta pengembangan teori dan pengetahuan 

yang berkaitan dengan relevansi nilai informasi akuntansi dan 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan 

Sebagai dasar pertimbangan untuk melihat pengaruh informasi 

akuntansi terhadap harga saham dan sebagai rujukan untuk 

mengungkapkan informasi selengkap mungkin pada website yang 

dimiliki perusahaan sehingga dapat membantu investor dan calon 

investor dalam mengambil keputusan. 
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b. Bagi Pemerintah 

Sebagai rujukan agar menganjurkan seluruh perusahaan go public untuk 

memiliki website dan memberikan informasi selengkap-lengkapnya 

dalam website tersebut sehinga lebih banyak lagi investor dan calon 

investor yang berinvestasi dan akan berinvestasi di pasar modal 

dikarenakan kemudahan dalam memperoleh informasi sebagai 

pedoman untuk mengambil keputusan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai sumber rujukan apabila terdapat penelitian selanjutnya 

mengenai topik ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam penulisan, 

penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang saling 

berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah 

kesatuan. Pada bab satu berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

Pada bab dua berisi uraian secara teoretis pandangan dan pendapat yang 

berkaitan dengan relevansi nilai dan tingkat pengungkapan informasi pada website 

yang diambil dari beberapa literatur dan jurnal ilmiah sebagai landasan penulis 

dalam melakukan penelitian. Dari uraian tersebut kemudian disusun kerangka 

konsep penelitian dan perumusan hipotesis.  

Bab tiga menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang 

meliputi metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan 
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pengukuran penelitian, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis. Pada bab 

empat berisi tentang hasil penelitian dan analisis data serta pembahasannya dan 

terakhir pada bab lima berisi mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan dari 

penelitian serta saran-saran. 


