
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

Relevansi informasi laporan keuangan untuk penilaian ekuitas perusahaan di 

pasar keuangan adalah salah satu masalah inti penelitian di bidang akuntansi. 

Relevansi Nilai dimana pasar menggunakan nilai-nilai sampel pada tanggal yang 

berbeda relatif terhadap fiskal akhir tahun. 

Menurut (Barth et al, 2009) mengemukakan bahwa informasi akuntansi 

dikatakan relevan jika informasi tersebut memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan dengan harga saham, informasi akuntansi memiliki relevansi nilai jika 

informasi tersebut mampu memprediksi atau mempengaruhi harga saham, 

sehingga dapat dijadikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. 

Suatu informasi laba akuntansi dikatakan relevan jika laba akuntansi 

tersebut mampu menjelaskan perubahan saham (Carolina, 2012). Relevansi nilai 

laba akuntansi diukur dengan melihat besarnya hubungan antara laba dengan 

tingkat return saham perusahaan (Haris, 2013). 

Menurut Naimah (2008), relevansi nilai laba akuntansi dapat bermanfaat 

dalam pengambilan keputusan investasi. Dimana, Reaksi pemodal pada saat 

diumumkannya suatu informasi akuntansi yang dapat diamati dari adanya 

pergerakan harga saham. Menurut Carolina (2012), reaksi investor atas kandungan 

informasi yang diwakili oleh laba akuntansi dapat dilihat dari pergerakan return 

saham. 

 



2 
 

 
 

Mengenai relevansi nilai muncul karena adanya kebutuhan para investor 

untuk mengetahui nilai suatu perusahaan. Relevansi nilai informasi laporan 

keuangan sangat penting jika dilihat dari sisi akuntansi. Semakin tinggi relevansi 

nilai dari infomasi laporan keuangan maka semakin besar kontribusi laporan 

keuangan dalam menjelaskan nilai perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang 

memiliki relevansi nilai dapat membantu para investor di pasar modal dalam 

pengambilan keputusan investasinya. 

Mengenai relevansi nilai dirancang untuk menetapkan manfaat nilai-nilai 

akuntansi terhadap penilaian ekuitas perusahaan. Relevansi nilai merupakan 

pelaporan angka-angka akuntansi yang memiliki suatu model prediksi berkaitan 

dengan nilai-nilai pasar sekuritas. Konsep relevansi nilai tidak terlepas dari 

kriteria relevan dari standar akuntansi keuangan karena jumlah suatu angka 

akuntansi akan relevan jika jumlah yang disajikan merefleksikan informasi-

informasi  yang  relevan dengan penilaian suatu perusahaan. 

Salah satu indikator bahwa suatu informasi akuntansi relevan adalah adanya 

reaksi pemodal pada saat diumumkannya suatu informasi yang dapat diamati dari 

adanya pergerakan harga sekuritas. Pasar yang bereaksi terhadap pengumuman 

laba menunjukkan bahwa laba yang diumumkan oleh perusahaan mengandung 

informasi. Hal ini menandakan adanya relevansi nilai laba akuntansi terhadap 

harga saham sebagai bentuk reaksi pasar tersebut. 

Untuk mengkaji secara teoritis relevansi nilai informasi akuntansi dan 

perkembangan penelitian tentang relevansi nilai informasi akuntansi. Relevansi 

nilai informasi akuntansi meliputi relevansi nilai laba akuntansi, relevansi nilai 

aktiva dan kewajiban, juga mengkaji secara teoritis faktor-faktor yang 
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mempengaruhi relevansi nilai laba akuntansi (informasi akuntansi). (Naimah, 

2014) 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan atau 

ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku 

bersangkutan. Laporan keuangan digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain, 

salah satunya yaitu sebagai laporan kepada pihak di luar perusahaan. Kinerja 

perusahaan tercermin pada laba yang terkandung dalam laporan laba rugi. 

Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No 1, Earnings atau 

laba merupakan komponen keuangan yang menjadi pusat perhatian sekaligus 

dasar pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya 

digunakan untuk menilai kinerja perusahaan ataupun kinerja manajer dan dasar 

ketentuan dividen.  

Informasi yang mempunyai manfaat bagi pengambilan keputusan harus 

memiliki kualitas relevansi dan reliabilitas. Salah satu indikator bahwa suatu 

informasi akuntansi relevan adalah adanya reaksi pemodal pada saat 

diumumkannya suatu informasi yang dapat diamati dari adanya pergerakan harga 

sekuritas. 

Dimana, laba merupakan informasi dalam laporan keuangan yang paling 

sering dipakai oleh para investor dalam penilaian perusahaan. Laba perusahaan 

yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan di mata para investor. Ketika informasi laba dapat 

dipakai sebagai pengukur dalam menangkap atau merangkum seluruh peristiwa 

ekonomi yang berpengaruh terhadap harga saham atau nilai perusahaan, maka 

laba tersebut dipandang memiliki relevansi nilai. 
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Relevansi nilai laba menjelaskan bahwa bagaimana seluruh informasi yang 

membentuk harga saham perusahaan pada suatu jangka waktu tertentu dan dapat 

dijelaskan oleh laba dalam laporan keuangan. Relevansi nilai dari laba dapat 

dilihat pada persentase kekuatan penjelas (R
2
), Semakin besar persentase R

2
 dari 

persamaan regresi antara laba dengan return saham maka akan semakin tinggi 

pula relevansi nilainya. R
2
 juga dapat diartikan sebagai besarnya persentase 

kemampuan laba dalam menjelaskan varians dari return saham. Menurut 

penelitian Collins, et al. (1997) menemukan bahwa relevansi nilai laba mengalami 

penurunan dari waktu ke waktu akibat dari meningkatnya pelaporan laba negatif 

dan meningkatnya proporsi pos-pos laba tidak berulang dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan tabel laba bersih sebagai berikut : 

Tabel I.1 

Data Laba Bersih Indofood CBP pada Perusahaan Makanan dan Minuman 

Tahun 2013-2014 

No. Kode emiten 2013 2014 Pertumbuhan 

1 AISA 9% 8% -1% 

2 ALTO 8% 5% -3% 

3 DLTA 32% 32% 0% 

4 ICBP 10% 8% -2% 

5 INDF 8% 9% 1% 

6 MLBI 31% 26% -5% 

7 MYOR 8% 4% -2% 

8 PSDN 1% 1% 0% 

9 ROTI 11% 11% 0% 

10 SKBM 2% 3% 1% 

11 SKLT 2% 3% 1% 

12 STTP 8% 7% -2% 

13 ULTJ 13% 7% -6% 

Jumlah rata-rata 11% 9,5% 

Sumber : www.idx.co.id 

Fenomena dari permasalahan relevansi nilai laba yang ditemukan saat ini 

adalah terlihat pada kasus yang terjadi dalam Perusahaan Indeks Kompas 100, 

dimana Indofood mengalami pelemahan kinerja sepanjang tahun 2015 karena 
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terkena dampak penurunan nilai tukar rupiah. Indofood mencatatkan penurunan 

laba bersih sebesar 24,7 persen menjadi Rp2,97 triliun dari capaian 2014 sebesar 

Rp3,95 triliun. Dari sisi penjualan bersih konsolidasi, sebenarnya Indofood 

mengalami pertumbuhan sebesar 0,7 persen menjadi Rp64,06 triliun pada 2015, 

dari Rp63,59 triliun sepanjang tahun 2014.  

Laba usaha Indofood CBP tumbuh 25,3 persen menjadi Rp3,99 triliun pada 

2015, dari Rp3,19 triliun di tahun sebelumnya. Sementara laba bersih perseroan 

juga naik 13,5 persen menjadi Rp3 triliun pada 2015, dari Rp2,64 triliun pada 

tahun sebelumnya. Adapun marjin laba bersih Indofood CBP naik menjadi 9,5 

persen dari sebelumnya 8,8 persen. (Sumber : www.cnnindonesia.com, 03 Juni 

2016). Selain itu PT. Bumi Serpong damai Tbk (BSDE) merupakan  perusahaan 

yang mengantisipasi penurunan kinerja perusahaan melalui kebijakan utang. 

PT.Bumi Serpong Damai Tbk mengalami penurunan laba bersih menjadi Rp1,79 

triliun hingga desember 2016 dibandingkan laba bersih Rp2,13 triliun di periode 

sama tahun sebelumnya. Laba kotor diraih Rp4,68 triliun dari laba kotor Rp4,63 

triliun.  Dimana laba usaha turun menjadi Rp2,47 triliun dari laba usaha Rp2,54 

triliun. Laba sebelum pajak turun menjadi Rp2,06 dari laba sebelum pajak Rp2,36 

triliun diperiode sama tahun sebelumnya (Sumber : bnisecurities.co.id, 2016). 

Maka dari informasi tersebut kinerja pembukuan keuangan ICBP dalam relevansi 

nilai laba akan memperkuat posisi ICBP di pasar atau sektor makanan dan 

minuman didalam Perusahaan publik Indeks Kompas 100 di Indonesia. 

Menurut Naimah (2008), Hubungan antara laba dengan tingkat return 

saham dapat ditunjukan dengan pengujian koefisien respon laba (earning respon 

coefficient). Fokus penelitian ini adalah pengujian koefisien yang berhubungan 

http://www.cnnindonesia.com/
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dengan informasi laba akuntansi. Dimana, Naimah (2014) untuk mengkaji secara 

teoritis relevansi nilai informasi akuntansi dan perkembangan penelitian tentang 

relevansi nilai informasi akuntansi. Relevansi nilai informasi akuntansi meliputi 

relevansi nilai laba akuntansi diukur dengan melihat besarnya hubungan antara 

laba dengan tingkat return saham perusahaan. Besaran yang menunjukkan 

hubungan antara laba dengan tingkat return saham ini disebut dengan Koefisien 

Respon Laba (Earnings Respon Coefisient). Earnings Respon Coefisient 

merupakan ukuran besaran abnormal return suatu sekuritas sebagai respon dari 

komponen laba kejutan (unexpected earnings) yang dilaporkan oleh perusahaan 

yang mengeluarkan sekuritas tersebut. 

Penelitian yang relevan mengenai relevansi nilai laba akuntansi yang diukur 

dengan earnings response coefficient telah banyak dilakukan sebelumnya, 

diantaranya adalah Sri dan Nur (2007) juga meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi earnings response coefficient. (Sri, 2008) dan (Haris, 2013) hasil 

penelitiannya yaitu earnings respons coefficient dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu beta, struktur modal, persistensi laba dan growth opportunities. Hasilnya 

penelitiannya faktor-faktor seperti persistensi laba, struktur modal, beta, 

kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan dan kualitas auditor berpengaruh 

signifikan terhadap earnings response coefficient. Penelitian ini menggunakan 

variabel yang memiliki pengaruh terhadap relevansi nilai laba, yaitu Persistensi 

laba, Growth opportunities, dan Leverage. Ketidakkonsistensian hasil penelitian 

di atas menjadi motivasi peneliti untuk dilakukannya kembali. 

Menurut hasil penelitian Margaret (2006), Sri (2008) dan Rizqu (2013) 

Persistensi laba mempunyai pengaruh yang relevan dengan menyatakan 
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persistensi laba berpengaruh terhadap earnings response coefficient. Sedangkan 

menurut Beta (2009) hasil penelitiannya menemukan bahwa secara parsial 

variabel persistensi laba pada pertumbuhan laba tidak terpengaruh terhadap 

koefisien respon laba (Earning Respon Coeficient). Sehingga peneliti masih 

menggunakan variabel ini pada perusahaan Indeks Kompas 100. 

Menurut penelitian Rizqu (2013) Growth oppurtunities juga memiliki 

pengaruh terhadap relevansi nilai laba, sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Sri 

dan Nur (2007) dan penelitian ini konsisten dengan temuan Collins dan Khotari 

(1989) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kesempatan 

bertumbuh yang lebih besar akan memiliki ERC (Earning Respon Coeficient)  

yang tinggi. Maka peneliti masih ingin menggunakan variabel karena mempunyai 

pengaruh yang signifikan. 

Menurut pengertian leverage ini merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu 

perusahaan tersebut dilikuidasi. Menurut Haris (2013) leverage juga digunakan 

untuk menjelaskan penggunaan utang untuk membiayai sebagian dari pada aktiva 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, informasi laba tidak 

terlalu direspon oleh pemegang saham sehingga ERC (Earning Respon 

Coeficient) perusahaan tersebut rendah dan memiliki pengaruh signifikan pada 

relevansi nilai laba yang diukur dengan ERC (Earning Respon Coeficient). 

Namun sebaliknya hasil penelitian Carolina (2012), leverage sebagai variabel 

pemoderasi tidak mampu menjelaskan pengaruh relevansi nilai laba terhadap 

return saham. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Darmanengsih (2011) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap 

earnings respon coefisient.  

Menurut penelitian Anggraini (2014), Secara umum dapat ditarik simpulan 

bahwa persistensi laba, leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas akrual 

berpengaruh positif terhadap ERC (Earning Respon Coeficient). Menurut Ana 

(2011) dalam hasil penelitiannya membuktikan juga bahwa variabel leverage dan 

size tidak berpengaruh signifikan terhadap ERC (Earning Respon Coeficient). Hal 

ini yang ingin peneliti kaji kembali atas ketidakkonsistenan hasil tersebut. 

Sementara resiko perusahaan tidak mempengaruhi dan juga memperlemah 

relevansi nilai laba akuntansi terhadap return saham. Hal ini terjadi karena 

investor di Indonesia belum memanfaatkan secara maksimal informasi keuangan 

yang telah dipublikasikan dalam pengambilan keputusan berinvestasinya, karena 

diyakini bahwa sebagian besar investor Indonesia merupakan investor spekulan 

yang mempunyai dana lebih tanpa disertai dengan pengetahuan dan keterampilan 

dalam berinvestasi.  

Dengan demikian, ICBP masuk kedalam perusahaan Indeks Kompas 100, 

dimana peneliti memilih perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Kompas 100 

dikarenakan perusahaan terkemuka di Indonesia, dengan tingkat likuiditas yang 

baik, kapitalisasi pasar yang tinggi, fundamental yang kuat, serta kinerja 

perusahaan yang baik (Hartono, 2015:159). Saham-saham yang termasuk dalam 

Kompas 100 diperkirakan mewakili sekitar 70-80% dari total Rp 1.582 triliun 

nilai kapitalisasi pasar seluruh saham yang tercatat di BEI, maka dengan demikian 

investor bisa melihat kecenderungan arah pergerakan indeks dengan mengamati 

pergerakan indeks Kompas 100. Akan tetapi, ini bisa saja berlawanan arah dengan 
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indeks harga saham gabungan (IHSG) maupun indeks lainnya. (Sumber : 

www.sahamok.com, 26 Juli 2016) 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui dan 

beranggapan bahwa mengenai relevansi nilai laba akuntansi masih menjadi objek 

penelitian yang penting dan menarik karena relevansi nilai laba akuntansi pada 

laporan keuangan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dalam proses 

pengambilan keputusan berinvestasi.  

Alasan inilah yang menjadi motivasi untuk melakukan penelitian yang sama 

dan mengetahui sejauh mana kekuatan dari relevansi nilai laba pada perusahaan 

dalam laporan keuangannya, dimana mendapatkan hasil dari perbedaan penelitian 

ini juga terletak dengan penelitian sebelumnya yang merupakan pengembangan 

penelitian Rizqu (2013) yang menggunakan variabel persistensi laba, growth 

opportunities dan ukuran perusahaan, Haris (2013) yang menggunakan variabel 

leverage, risiko sistematis dan kualitas auditor adalah penelitian yang 

membandingkan pengaruh dengan menggabungkan variabel yang memiliki 

pengaruh, yaitu Persistensi laba, Growth opportunities dan leverage terhadap 

relevansi nilai laba, dan Naimah (2014) yang mengkaji relevansi informasi 

akuntansi pada relevansi nilai laba, karena ketika investor akan berinvestasi, 

investor perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan terutama menyangkut 

tentang kelangsungan hidup perusahaan tersebut dengan menambahkan variabel 

selain dari peneliti terdahulu untuk meningkatkan laba.  

Hal ini dikarenakan adanya perbedaan hasil dalam penelitian (research gap) 

yang merupakan perusahaan indeks kompas 100 yang terdaftar yaitu dari saham 

masuk pada perusahaan Indeks kompas 100 tersebut. 

http://www.sahamok.com/
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Peneliti tertarik dengan menuangkannya kedalam suatu penelitian ini yang 

berjudul “Pengaruh Persistensi Laba, Growth Opportunities, dan Leverage 

terhadap Relevansi Nilai Laba Pada Perusahaan Indeks Kompas 100” 

 

1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini  

dapat di identifikasi beberapa masalah, yaitu : 

1. Apakah Persistensi laba berpengaruh terhadap relevansi nilai laba pada 

Perusahaan Indeks Kompas 100 ? 

2. Apakah Growth opportunities berpengaruh terhadap relevansi nilai laba pada 

Perusahaan Indeks Kompas 100 ? 

3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap relevansi nilai laba pada Perusahaan 

Indeks Kompas 100 ? 

4. Apakah Persistensi Laba, Growth opportunities, dan Leverage berpengaruh 

terhadap relevansi nilai laba pada Perusahaan Indeks Kompas 100 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian. 

Tujuan penelitian ini adalah akan memberikan bukti dari pengujian yang 

dilakukan, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Persistensi laba terhadap relevansi nilai laba 

pada Perusahaan Indeks Kompas 100. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Growth opportunities terhadap relevansi nilai 

laba pada Perusahaan Indeks Kompas 100. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap relevansi nilai laba pada 

Perusahaan Indeks Kompas 100. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Persistensi Laba, Growth opportunities, dan 

Leverage terhadap relevansi nilai laba pada Perusahaan Indeks Kompas 100. 

 

1.4    Manfaat Penelitian. 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain, yaitu : 

1. Bagi penulis. 

Bagi penulis akan menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan 

khususnya dalam jurusan akuntansi mengenai Persistensi Laba, Growth 

Opportunities dan Leverage terhadap Relevansi Nilai Laba Akuntansi. 

2. Bagi perusahaan. 

Bagi perusahaan memberikan pedoman dan manfaat yang berarti kepada 

ekspektasi investor terhadap relevansi nilai laba tersebut. 

3. Bagi Praktisi dan Akademisi. 

Bagi Parktisi dan Akademisi memberikan referensi untuk penambahan dan 

pengembangan dalam penelitian dimasa yang akan datang.  

 

1.5 Sistematika Penulisan. 

Adapun sistematika penulisan yang akan di buat pada skripsi, yaitu : 

BAB I  :  Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat Penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II   :  Bab ini merupakan tinjauan pustaka dan hipotesis yang menguraikan 

tentang telaah teori, pandangan islam terhadap angka akuntansi 

relevansi nilai laba serta yang mempengaruhi dari hipotesis yang 

diteliti. 

BAB III :  Bab ini merupakan metode penelitian yang menguraikan tentang ada 

Sampel dan populasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, operasional variabel penelitian, teknik analisis 

data, dan uji hipotesis. 

BAB IV :  Bab ini merupakan hasil analisis penelitian dan pembahasan. 

BAB V    :  Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan hasil penelitian ini yang 

memuat kesimpulan atas hasil penelitian, dan saran-saran untuk 

perbaikan penelitian berikutnya untuk penelitian yang sama di masa 

yang akan datang.  

 

 

 

 

 


