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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Indonesia membutuhkan sistem perekonomian yang meliputi semua 

proses dan aktivitas masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan 

pencapaian kemakmukran rakyat. Kinerja tersebut didukung dengan adanya badan 

usaha yang memiliki legalitas perizinan yang sah dan tetap untuk mendukung 

kinerja operasional serta pelaku ekonomi yang menggunakan modal, sumber daya 

manusia, dan sumber daya alam dalam memperoleh laba atau keuntungan yang 

menimbulkan proses kegiatan ekonomi. Hasil keuntungan sebuah perusahaan 

dapat berlanjut secara efektif, tidak efektif atau menguntungkan, kurang 

menguntungkan yang mana berkaitan erat dengan laporan keuangan (Fahmi, 

2011). 

Laporan keuangan merupakan fragmen dari informasi yang diperlihatkan 

perusahaan kepada pengguna dan berkontribusi dalam keseimbangan informasi 

antara manajer dan investor. Proses elaborasi untuk laporan keuangan termasuk 

manajemen melakukan serangkaian perhitungan dan pertimbangan berdasarkan 

penguraian operasi dan memilih peraturan akuntansi yang akan digunakan 

(Grecco et al., 2014). Laporan keuangan menyajikan informasi yang dapat 

membantu penilaian kinerja perusahaan pada saat menjalankan bisnis yang 

digunakan bagi para pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut 

Subekti (2010) relevansi nilai dalam akuntansi mempunyai arti kapasitas penilaian 

sebuah perusahaan. Hal yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menilai 

kinerja perusahaan adalah laporan laba rugi yang mendukung pengguna dalam 

penyusunan anggaran, perencanaan, mengevaluasi, dan menganalisa 

perkembangan dalam suatu periode. 

Informasi yang berkaitan akan mempermudah pemakai laporan finansial 

memprediksikan sebuah hasil untuk tindakan selanjutnya yang memiliki nilai 

prediktif. Penelitian mengenai relevansi nilai dalam akuntansi berperan penting 

dalam 
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laporan keuangan yang mana berbasis historical cost yang mengakibatkan kehilangan 

sebagian besar nilai relevan bagi para investor, sehingga dalam penerbitan laporan 

keuangan perusahaan wajib mengungkapkan kondisi perusahaan yang relatif dan 

konsisten, serta mengurangi risiko sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

investor. Penerbitan laporan keuangan tersebut dapat juga mempengaruhi pengambil 

keputusan untuk memaksimalkan pencapaian maksud dan tujuan perusahaan serta 

meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga 

data-data informasi keuangan sebuah perusahaan berperan penting dalam elektabilitas 

pelaku ekonomi dan stabilitas aktivitas ekonomi yang berkelanjutan (Temile, 

Mohammed & Jatmiko, 2018). 

Akhir-akhir ini muncul tuntunan mengenai para investor telah kehilangan 

sebagian keterkaitan laporan finansial yang menghasilkan informasi akuntansi dalam 

perekonomian. Penyediaan kegunaan informasi akuntansi khususnya laba, arus kas 

dan nilai buku menjadi buruk karena konsekuensi penurunan operasional dalam 

pelaporan keuangan dan rendahnya tingkat kesadaran tanggungjawab sosial yang ada 

di perusahaan (Tshipa et al., 2018). Kepentingan publik atau public utility 

mempunyai tujuan dan maksud dalam perkembangan ekonomi yang pesat, 

mendorong arus industrialisasi dalam meningkatkan efisiensi ekonomi melalui 

penciptaan persaingan usaha yang sehat, pengendalian terhadap ekternalitas, serta 

penyediaan berbagai barang atau jasa. Kepastian dalam memberikan proteksi secara 

khusus bagi pelaku usaha sebagai pemakai laporan finansial, diwajibkan untuk 

menerapkan dasar kualifikasi akuntansi yang benar dalam penyajiannya. Salah satu 

ciri khas laporan finansial yaitu harus memiliki nilai yang relevan (Grecco et al., 

2014). 

Relevan merupakan kualitatif dalam laporan keuangan yang mempunyai 

hubungan erat tentang arus kas keuangan yang beredar dengan stabilitas informasi 

yang dihasilkan oleh laporan keuangan bagi para penguna informasi untuk memenuhi 

standarisasi format laporan keuangan. Meminimalisir kecerobohan dalam penyajian 

laporan keuangan perusahaan yang bersumber pada standar akuntansi keuangan dan 
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mengurangi pihak manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan diperlukan 

beberapa proses, cara dan metode yang didasari dengan intrinsik yang sewajarnya 

sebagai harapan untuk meningkatkan keterkaitan nilai dari laporan finansial sebuah 

perusahaan (Omokhudu & Ibadin, 2015). 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berminat untuk menindaklanjuti 

penelitian atas relevansi nilai yang berjudul: “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan 

terhadap Relevansi Nilai pada Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI).” 

 

1.2   Urgensi Penelitian 

Relevansi Nilai atau keterkaitan nilai dalam akuntansi, terdapat beberapa 

peristiwa yang terjadi di Indonesia mengungkapkan bahwa peringkat relevansi nilai 

perusahaan tergolong relatif rendah dalam pelaporan keuangan. Peristiwa nyata yang 

terjadi di Indonesia yaitu mengenai organisasi Grup Bakrie dengan 7 anak 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, properti, infrasuktur, dan 

lain sebagainya. Peristiwa masalah muncul dari adanya keberadaan dana triliunan 

rupiah di perusahaan Grup Bakrie yang memiliki pencatatan yang bermasalah 

menjadi sumber dugaan. Grup Bakrie menyatakan dana perusahaan di Bank Capital 

Indonesia dalam keuangan kuartal pertama tahun 2010 sebesar 6,8 triliun rupiah. 

Bank swasta hanya memiliki dana perusahaan sebesar 2,7 triliun rupiah, sehingga 

tidak memungkinkan dana perusahaan yang dimiliki Grup Bakrie sebesar yang 

dinyatakan. Hal yang terjadi mengakibatkan berbagai dugaan yang tidak baik. 

Gagasan utama ditujukan kepada dua anak perusahaan Grup Bakrie yakni Energi 

Mega Persada dan Sumatra Plantation dengan memiliki dana deposito sebesar 4,6 

triliun rupiah (www.tempo.co). 

Penyebab terjadi pada organisasi Bakrie mengakibatkan investor tidak 

mempercayai perusahaan dalam mengelola kinerja perseroan. Kurangnya 

kepercayaan investor mengakibatkan saham perusahaan Bakrie menjadi lemah efek 

pengelolaan perusahaan yang tidak efisien. Pemberian informasi kepada masyarakat 

Vika Novia. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Relevansi Nilai pada Perusahaan yang 
Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020



4 
 

Universitas Internasional Batam 

umum tidak menyatakan yang sebenarnya dan kurang efektif, terutama dalam 

pengelolaan utang. Tertutupnya pengelolaan utang membuat investor menjadi 

khawatir atas kondisi perusahaan yang akan mendatang. Kasus pada Grup Bakrie 

membuat saham-saham perusahaan tertekan (www.economy.okezone.com).  

Peristiwa lain yang mengakibatkan turunnya relevansi nilai pada perusahaan 

yaitu kasus yang terjadi pada perusahaan PT Cipaganti Graha Persada Tbk yang 

bergerak dalam bidang jasa transportasi. Perusahaan Cipaganti membuat tindakan 

penipuan yang mana aktivitas koperasi yang menjalin hubungan kerja sama dengan 

kurang lebih 8.700 mitra usaha yang berkeinginan sebagai penyetor modal. Aktivitas  

koperasi terhimpun dana sebesar 3,2 triliun rupiah, dengan keuntungan membagi 

hasil dari 1,6% hingga 1,95% perbulan. Dana yang terkumpul akan dijadikan dana 

untuk mengelola kegiatan tambang, akomodasi, peralatan konstruksi berat, dan 

transportasi.  

Perolehan himpuan dana akan dipergunakan koperasi untuk mengelola 

aktivitas usaha yang meliputi kegiatan alat berat, pertambangan, perhotelan, dan 

transportasi. Perseroan Terbatas Cipaganti Citra Graha sebesar 200 miliar rupiah, 

Perseroan Terbatas Cipaganti Global Transporindo sebesar 500 miliar rupiah, 

Perseroan Terbatas CGP 885 juta rupiah mempergunakan dana jalinan mitra tersebut 

menurut hasil pemeriksaan. Pembagian hasil dengan kesepakatan antara 1,5% dan 

1,75% yang mana segenapnya merupakan kepemilikan pelaku. Fakta kenyataan 

tersebut tidak berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan investasi karena koperasi 

memiliki kegagalan dalam sistem pembayaran. 

Mitra tersebut tidak memiliki sebuah kejelasan dalam pengaturannya serta  

kecenderungan tidak mampu mempertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan, pembagian hasil bulanan selama ini dana mempergunakan dana mitra  

lainnya yang mana menjalin hubungan mitra yang akhir-akhir ini turut ikut 

berpartisipasi kepada  para investor yang terdahulu menjalin hubungan kemitraan 

tersebut.   
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Berdasarkan kasus tersebut, dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT 

Cipaganti tahun 2013 kebanyakan pemegang saham menerangkan tidak menyepakati 

laporan finansial tersebut. Laporan keuangan tersebut membawa dampak pada saham 

Perseroan Terbatas Cipaganti yang menurun terhadap indeks transaksi jual beli 

saham pada tanggal 16 April 2014, sebab di tengah kesulitan membayar imbal hasil 

kepada penanam modal oleh koperasi Cipaganti Karya Guna Persada membawa 

dampak pandangan negatif terhadap bursa saham CPGT (www.liputan6.com). 

Saham perusahaan menjadi menurun disebabkan oleh kurangnya perhatian 

tata kelola perusahaan dalam mengelola informasi akutansi perusahaan. Kebutuhan 

informasi yang relevan akan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi investor. 

Investor hanya dapat mengandalkan informasi dalam laporan keuangan untuk 

memutuskan akan berinvestasi atau tidak. Penelitian mengenai relevansi nilai 

menjadi penting bagi pengguna eksternal maupun internal, pembuat standar, dan 

pembuat kebijakan (Umoren & Enang, 2015). 

 

1.3   Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian dan rumusan permasalahan di atas, menimbulkan 

pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain yaitu:  

1.   Menentukan apakah dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap 

relevansi nilai? 

2.   Menentukan apakah dewan direksi independen berpengaruh signifikan 

positif terhadap relevansi nilai? 

3.   Menentukan apakah kegiatan dewan direksi berpengaruh signifikan positif 

terhadap relevansi nilai? 

4.   Menentukan apakah komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap 

relevansi nilai? 

5.   Menentukan apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif 

terhadap relevansi nilai? 
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6.   Menentukan apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

terhadap relevansi nilai? 

7.   Menentukan apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif 

terhadap relevansi nilai? 

8.   Menentukan apakah profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap 

relevansi nilai? 

9.   Menentukan apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap relevansi nilai? 

 

1.4   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian, 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membahas dan mengkaji pengaruh signifikan positif peran dewan direksi 

terhadap relevansi nilai. 

2. Membahas dan mengkaji pengaruh signifikan positif peran dewan direksi 

independen terhadap relevansi nilai. 

3. Membahas dan mengkaji pengaruh signifikan positif kegiatan dewan direksi 

terhadap relevansi nilai. 

4. Membahas dan mengkaji pengaruh signifikan positif peranan komite audit 

terhadap relevansi nilai. 

5. Membahas dan mengkaji pengaruh signifikan positif kepemilikan 

manajerial terhadap relevansi nilai. 

6. Membahas dan mengkaji pengaruh signifikan positif kepemilikan 

institusional terhadap relevansi nilai. 

7. Membahas dang mengkaji pengaruh signifikan positif konsentrasi 

kepemilikan terhadap relevansi nilai. 

8.  Membahas dan mengkaji pengaruh signifikan positif profitabilitas terhadap 

relevansi nilai. 
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9.  Membahas dan mengkaji pengaruh signifikan positif ukuran perusahaan 

terhadap relevansi nilai. 

1.4.2   Manfaat Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan efisien sehingga menimbulkan manfaat bagi 

akademisi, perusahaan, dan investor. Manfaat penelitian dijelaskan di bawah ini, 

yaitu: 

1.   Bagi Akademisi 

Memberikan masukan bagi para teoritis yang mengampu dan mengkaji 

bidang akuntansi tentang pengaruh relevansi nilai, serta sebagai upaya 

pengembangan ilmu ekonomi khususnya bidang akuntansi di Indonesia 

sebagai sumber pendukung untuk peneliti berikutnya terkait relevansi nilai 

dalam rangka mewujudkan standarisasi akuntansi keuangan. 

2.   Bagi Investor 

Memberikan masukan dan gambaran informasi tentang penyebab yang 

mengakibatkan relevansi nilai yang tersaji dalam laporan finansial serta 

memudahkan investor dalam melakukan analisis untuk membuat keputusan 

yang tepat. 

3.   Bagi Perusahaan 

Memberikan informasi kepada para aktivitis perusahaan untuk meneliti 

pendekatan khusus terhadap pengaruh tata kelola perusahaan pada relevansi 

nilai, serta menyajikan penyebab pengaruh relevansi dalam mewujudkan 

cara pengelolaan perusahaan yang baik. 

 

1.5   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan 

deskripsi umum mengenai konten pada setiap bab yang termasuk dalam persiapan 

penelitian. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian yaitu: 
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Bab I  PENDAHULUAN  

Bab pertama dalam penelitian menjelaskan mengenai latar belakang yang 

membantu dalam penelitian, permasalahan atau urgensi yang timbul, 

pertanyaan yang bersangkutan, serta tujuan dan manfaat dalam penelitian. 

Bab II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab kedua menerangkan teori yang akurat dan bersangkut-paut dengan 

penelitan, menelaah penggunaan variabel dalam penelitian dengan penelitian 

terdahulu, serta menyusun kerangka teoritis penelitian dan perumusan 

hipotesis dalam penelitian. 

Bab III METODE PENELITIAN 

Bab ketiga mendefinisikan pendekatan dan metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari: karakteristik, objek, definisi 

operasional variabel, pengukuran, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data dalam penelitian. Metode analisis data dalam penelitian 

meliputi statistik deskriptif, uji outlier, regresi panel dengan pemilihan 

model terbaik berdasarkan uji Hausman, uji Chow, uji F, uji t, dan model 

Goodness of Fit. 

Bab IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab empat mendefinisikan hasil pengumpulan data, kajian, dan penjelasan 

data atas permasalahan yang dirumuskan pada bab sebelumnya. 

Bab V   KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab terakhir dalam penelitian bertujuan untuk mendefinisikan kesimpulan 

dari penelitian yang merangkum semua penelitian, hasil yang didapatkan 

dalam analisis dan penjelasan bab-bab sebelumnya, keterbatasan yang 

diperoleh dalam penelitian, dan rekomendasi untuk membantu peneliti 

selanjutnya. 
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