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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk laporan yang disajikan 

perusahaan kepada para penggunanya atas pengoperasian sumber daya alam 

yang dimiliki. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

cenderung menginginkan laporan keuangan dalam kondisi yang sehat sehingga 

publik dapat mempercayai perusahaan sebagai sasaran investasi. Agar 

informasi laporan keuangan perusahaan dapat diterima publik dengan baik, 

laporan keuangan harus disajikan secara jelas atau relevan. Kejelasan informasi 

akuntansi inilah yang nantinya akan menjadi dasar pengukuran apakah 

informasi yang disajikan relevan dengan keadaan saat ini. Kecocokan informasi 

keuangan dengan keadaan masa kini disebut dengan relevansi nilai informasi 

akuntansi. 

Secara definisi relevansi nilai informasi akuntansi adalah kemampuan 

informasi akuntansi dalam menjelaskan atau menjabarkan nilai perusahaan 

terkini yang akan membantu para pemakai informasi dalam memahami dan 

membuat keputusan keuangan. Pengukuran nilai relevansi dapat dilakukan 

dengan mengestimasikan hubungan statistik antara nilai informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai saham emiten di pasar (harga 

saham / return saham). Oyerinde (2009) mendefinisikan relevansi nilai
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akuntansi dari empat perspektif: (1) Pandangan prediktif relevansi nilai, 

angka akuntansi dikatakan relevan jika dapat digunakan untuk memprediksi 

pendapatan masa depan, dividen, atau arus kas masa depan. (2) Pandangan 

informasi tentang relevansi nilai, dimana relevansi nilai informasi akuntansi 

diukur dalam hal reaksi pasar terhadap informasi baru. (3) Menurut 

pendekatan ini, relevansi nilai berfokus pada kegunaan informasi akuntansi 

dalam penilaian ekuitas. (4) Berkenaan dengan pandangan pengukuran 

relevansi nilai, penulis (Oyerinde) menetapkan bahwa laporan keuangan 

diukur dengan kemampuannya untuk menangkap atau meringkas informasi 

yang mempengaruhi nilai ekuitas. 

Pengujian hubungan antara informasi akuntansi dengan nilai saham 

memerlukan suatu model penilaian. Terdapat dua tipe model penilaian yang 

umumnya digunakan untuk menginvestigasi hubungan tersebut, yaitu 

dengan nilai saham emiten di pasar yang dapat diproksikan menggunakan 

model harga (price model) dan model return (return model). Kedua model 

tersebut diderivasi dari fondasi teoritis yang sama yaitu yang dikenal 

sebagai model informasi linier (linier information model) yang 

dikembangkan oleh Ohlson (1995). Menurut Barth (2001) dan 

Karunarathne & Rajapakse (2010) model harga lebih tepat digunakan untuk 

menentukan relevansi nilai dari informasi akuntansi, sedangkan model 

return lebih tepat digunakan untuk menjelaskan perubahan dari nilai dalam 

suatu waktu. Berbeda dengan pendapat diatas, menurut Dwi (2007) model 

return dianggap lebih tepat dalam menentukan relevansi nilai informasi 
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akuntansi karena semakin tinggi nilai laba akuntansi, maka akan 

menimbulkan reaksi positif yaitu return saham meningkat karena 

perusahaan dianggap mempunyai kinerja yang baik dan mampu 

memberikan return yang baik pula kepada investor. 

Sehubungan dengan definisi nilai akuntansi yang dinyatakan dalam 

empat perspektif oleh Oyerinde (2009) komponen penting dalam laporan 

keuangan yang seringkali dijadikan sebagai alat untuk mengukur relevansi 

nilai informasi akuntansi perusahaan adalah angka akuntansi yang dapat 

digunakan untuk memprediksi pendapatan masa depan, dividen, arus kas 

masa depan, reaksi pasar, dan nilai ekuitas. Informasi laba dapat digunakan 

untuk memprediksi laba di masa mendatang serta memperkirakan resiko 

investasi maupun kredit. Oleh karena itu, informasi laba sebagai indikator 

kinerja suatu perusahaan merupakan fokus utama dari pelaporan keuangan 

saat ini (Rahmawati, 2005).  

Laba memiliki nilai relevansi bila secara statistik berhubungan 

dengan harga saham: penurunan dan peningkatan laba berhubungan dengan 

penurunan atau kenaikan harga saham. Demikian halnya dengan nilai buku, 

relevansi nilai buku berasal dari perannya sebagai suatu proksi untuk nilai 

adaptasi dan nilai penolakan (Burgstahler dan Dichev, 1997 dalam Hadri 

Kusuma, 2006). 

Penelitian mengenai relevansi nilai informasi akuntansi telah 

banyak dilakukan namun penelitian yang menggunakan return saham 

sebagai proksi pengukuran relevansi nilai informasi akuntansi masih jarang 
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dilakukan. Penelitian terkait informasi akuntansi terhadap return saham 

sebelumnya telah dilakukan oleh Purwanti dkk (2015) dimana penelitian ini 

menunjukkan tentang hubungan antara informasi akuntansi yaitu laba dan 

arus kas yang memiliki pengaruh simultan signifikan terhadap return 

saham, namun berdasarkan uji t menunjukkan bahwa variabel arus kas 

operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Berbeda 

dengan penelitian lainnya oleh Sopini (2016) dan Ndakudening (2015) 

menunjukkan bahwa laba akuntansi maupun arus kas tidak memiliki 

pengaruh terhadap return saham secara simultan maupun secara parsial, 

juga penelitian oleh Putra dan Widaningsih (2016) yang menyatakan bahwa 

laba akuntansi, arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan 

dividend yield berpengaruh positif terhadap return saham. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam 

beberapa hal. Pertama, penelitian ini menggunakan book value sebagai 

variabel moderasi. Kedua, pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2016-2018, 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya secara sektor perusahaan 

maupun periode tahun pengambilan sampel. 

Sehubungan dengan return, indeks JII dianggap memberikan tingkat 

pengembalian yang cukup tinggi karena saham-saham yang terdaftar dalam 

indeks ini termasuk dalam saham unggulan, dapat dibuktikan dengan return 

yang dihasilkan saham-saham tersebut lebih tinggi dari return indeks 

lainnya. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi 

judul “INFORMASI LABA DAN ARUS KAS TERHADAP 

RELEVANSI NILAI MELALUI BOOK VALUE (Pada Perusahaan 

Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2016-2018)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Laba berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2016-2018? 

2. Apakah Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2016-2018? 

3. Apakah Book Value dapat memperkuat pengaruh Laba terhadap return 

saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 

2016-2018? 

4. Apakah Book Value dapat memperkuat pengaruh Arus Kas Operasi 

terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index tahun 2016-2018? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Laba terhadap return 

saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 

2016-2018. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Arus Kas Operasi 

terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index tahun 2016-2018. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Book Value terhadap 

Laba dan return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index tahun 2016-2018. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Book Value terhadap 

Arus Kas Operasi dan return saham pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index tahun 2016-2018. 

D. Manfaat 

Berdasarkan tujusn di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

1) Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi untuk penelitian 

selanjutnya dan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian 

tentang relevansi nilai. 

2) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan 

wawasan akuntansi bagi masyarakat khususnya relevansi nilai 

informasi akuntansi dengan memberikan bukti empiris tentang 

pengaruh relevansi nilai informasi laba dan arus kas terhadap return 

saham. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan refrensi bagi pihak-pihak yang 

akan melakukan penelitian tentang relevansi nilai. 
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2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam 

mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai relevansi 

nilai informasi, laba, arus kas, book value, dan return saham. 

2) Pihak Praktisi 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukkan untuk 

memberikan bukti empiris mengenai pengaruh relevansi nilai 

informasi laba dan arus kas terhadap return saham. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami penelitian ini lebih jelas, maka materi yang tertera pada 

skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusah masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian yang diambil dari kutipan jurnal 

maupun buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa 

kajian literature yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian, serta menjabarkan langkah-langkah prosedur penelitian skripsi 

secara lengkap. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian diikuti oleh pembahasan, bab ini 

juga menyajikan rangkuman secara ringkas dari awal hingga akhir penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang pernyataan singkat dan akurat yang didasarkan dari hasil 

pembahasan dan pertimbangan penulis bagi peneliti selanjutnya.


