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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1   Relevansi Nilai 

Kargin (2013) menyatakan bahwa relevansi nilai mempunyai 

keterampilan dalam mendefinisikan informasi dari sebuah laporan keuangan, 

dengan cara memahami dan menjumlahkan nilai perusahaan. Relevansi nilai dapat 

dievaluasikan dengan memperhitungkan hubungan statistik di antara laporan 

informasi dengan laporan keuangan dan nilai harga saham. Relevansi nilai pada 

nilai buku dan pendapatan dapat diukur dengan tanggapan investor terhadap 

informasi akuntansi yang dibuat oleh perusahaan. 

Francis dan Shipper (1999) menyatakan bahwa relevansi nilai 

mempunyai keahlian dalam menilai akuntansi dalam mengumpulkan data yang 

menunjukkan harga saham untuk menghubungkan informasi keuangan dengan 

harga saham. Tingginya hubungan antara harga saham dan nilai buku suatu 

perusahaan dapat mengungkapkan bahwa informasi keuangan memiliki kapasitas 

informasi yang tinggi. Relevansi nilai mempunyai 4 pemahaman antara lain yaitu: 

1.   Relevansi nilai mencakup faktor yang dapat digunakan dalam penilaian 

dan estimasi faktor informasi laporan keuangan. 

2.   Kemampuan yang meliputi berbagai informasi yang mempengaruhi harga 

saham dalam pengukuran relevansi nilai. 

3.   Mengetahui konsekuensi investor terhadap informasi laporan keuangan 

terhadap harga saham sehingga dapat memahami kemampuan laporan 

keuangan dalam mempengaruhi harga saham yang dapat menyebabkan 

investor meningkatkan harapan dalam investasi. 

4.   Nilai esensial yang berasal dari saham dapat mempengaruhi harga saham 

yang berisi tentang informasi laporan keuangan. 

Tujuan utama penelitian relevansi nilai yaitu untuk mengetahui apakah 

laporan keuangan perusahaan menghasilkan laporan yang berguna bagi pihak 

investor maupun pihak pengguna lainnya. Informasi akuntansi yang berkualitas 

dapat 
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mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan (Alfaraih & Alanezi, 2011). 

Menurut IASB (2008), relevansi melambangkan salah satu dari empat karakteristik 

kualitatif  yang menyatakan informasi laporan keuangan harus menyediakan laporan 

yang berguna bagi pengguna. Menurut Abbas dan Abdullah (2012), informasi yang 

relevan dalam laporan keuangan memberikan informasi bagi pemegang saham untuk 

membuat keputusan berinvestasi. 

 

2.2   Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Tshipa et al. (2018) memiliki tujuan untuk 

mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap relevansi nilai informasi 

akuntansi. Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar dalam 

Johannesburg Stock Exchange pada tahun 2004 hingga tahun 2014. Perusahaan yang 

memenuhi kriteria yaitu 186 perusahaan yang terdaftar. Penelitian ini menggunakan 

model penilaian Ohlson dengan data regresi panel dalam pengujian data. Penelitian 

Tshipa et al. (2018) bertujuan untuk memastikan apakah relevansi nilai dalam 

pelaporan telah meningkatkan dari sejak mengadopsi penggunaan IFRS pada tahun 

2005.  

Relevansi nilai terdapat dua model penilaian yang digunakan untuk 

mengukur investigasi hubungan yaitu dengan return model dan price model. Model 

tersebut merupakan bentuk teoritis yang dikembangkan oleh Ohlson (1995). Value 

relevance sering diukur dengan koefisien determinasi dari price regression model 

yang disusun berdasarkan hubungan nilai pasar dan variabel akuntansi dalam model 

Ohlson.  

Penelitian relevansi nilai menggunakan model Olhson (1995) pernah diteliti 

oleh Fiador (2013), Shan (2014), Perara dan Thrikawala (2010), Kargin (2013), 

Clarkson et al. (2011), Omokhudu dan Ibadin (2015), Vahid et al. (2013), Rashidul et 

al. (2014), Khana (2014), Ahmadi (2017), Adetua et al. (2016), Kumar (2017), 

Arshad et al. (2015), Matthew (2014), Titilayo et al. (2016), Sharif et al. (2015). 

Hunjra et al. (2014), Lashagri dan Ahmadi (2014). Penelitian dengan menggunakan 

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



11 
 

Universitas Internasioanl Batam 

variabel dewan direksi sebelumnya diteliti oleh John et al. (2015), Arora dan Sharma 

(2016), Uadiale (2010), Zakaria et al. (2014), Garanina dan kaikova (2016), Samuel 

(2013), Winstoki et al. (2012), Rashid (2011), Kumar dan Singh (2013), Mathur et 

al., (2011). Dewan direksi independen sebelumnya diteliti oleh Meyer dan Dewet 

(2012), Ntim (2011), Pamburai et al., (2015), Tshipa dan Mkoaleli (2015), Gupta dan 

Fields (2009), Lin dan Chang (2014), Muchemwa et al. (2016) Wintoki et al. (2012), 

Wahba (2015), dan Vintila dan Ghergina (2013), Fallatah dan Dickins (2012). 

Kegiatan dewan merupakan salah satu variabel penelitian yang pernah 

diteliti oleh pamburai et al. (2015)  Arosa et al. (2013), Jackling dan Johl (2009). 

Penelitian dengan menggunakan variabel komite audit sebelumnya pernah diteliti 

oleh Obradovich dan Gill (2012), Tornyeva dan Wereko (2012), Rouf (2011), Amizal 

(2016), Saifi dan Hidayat (2017), Maraghni dan Nekhili (2014), Chen dan Zhou 

(2007), Dhaliwal et al. (2007), Hamdan dan Yafeh (2013) Sultana (2015), Adel dan 

Maissa (2013), Ojuri (2012). Kepemilikan manajerial dalam penelitian relevansi nilai 

sebelumnya diteliti oleh Stefanescu (2012), Wenjuan et al. (2011), Syafaatul (2014), 

Ranci (2017), Chen et al. (2011), Obradovich dan Gill (2012), Rizqia et al. (2013), 

Sanica dan Dewi (2017), Muryati dan Suardhika (2015), Ruan et al. (2011).  

Kepemilikan institusioanal pernah diteliti sebelumnya oleh Navissi dan 

Naiker (2010), Sienatra et al. (2015), Putri dan Nasir (2009), Embara et al. (2012), 

Khafid et al. (2014), Rachman (2012). Peneliti sebelumnya yang meneliti konsentrasi 

kepemilikan pada relevansi nilai yaitu Wei Xu et al. (2012), Alves (2012), Ayadi et 

al. (2012), Rashid (2011), Sami et al. (2011), Vitor (2012), Reddy et al. (2010)., Ma 

et al. (2011). Penelitian mengenai profitabilitas terhadap relevansi nilai diteliti oleh 

beberapa peneliti yaitu Riaz dan Qasim (2016), Purwohandok (2017), Tui et al. 

(2017), Sabrin et al. (2016), Herawati dan Titin (2014). Ukuran perusahaan terhadap 

relevansi nilai pada penelitian sebelumnya pernah diteliti oleh Sharif et al. (2015), 

Igbal et al. (2016), Almumani (2014), Gill dan Mathur (2011), Ullah et al. (2012), 

Bhattarai (2014), Kraff et al. (2013), Abbasi et al. (2012), Ruan et al. (2011), Rauf et 

al. (2015), Choi et al. (2012). 
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2.3   Pengaruh Variabel Dependen terhadap Relevansi Nilai 

2.3.1   Pengaruh Dewan Direksi terhadap Relevansi Nilai 

Dewan direksi merupakan pihak internal perusahaan yang berkewajiban 

untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan mengenai operasional 

perusahaan. Direksi berwewenang dalam menyusun dan mencapai target perusahaan, 

yang dapat menghasilkan perkembangan pada perusahaan. Menurut Tshipa et al., 

(2018) anggota dewan direksi dapat berpengaruh pada relevansi nilai perusahaan. 

Direksi dapat menghambat tingkat manajemen laba dengan pengendalian operasional 

perusahaan. Pengendalian tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan, kualitas 

laba beserta eskalasi terhadap harga saham pada relevansi nilai perusahaan. Relevansi 

nilai yang bagus dapat mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan 

(Zakaria et al., 2014). 

John et al. (2015), Uadiale (2010), Arora dan Sharma (2016), Zakaria et al. 

(2014) menyatakan dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap relevansi 

nilai. Garanina dan kaikova (2016), Samuel (2013) menunjukkan signifikan negatif. 

Winstoki et al. (2012), Rashid (2011), Kumar dan Singh (2013), Mathur (2011) 

menyatakan dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap relevansi 

nilai. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka hipotesis penelitian adalah: 

H1 : Dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap relevansi nilai. 

2.3.2   Pengaruh Dewan Direksi Independen terhadap Relevansi Nilai 

Tshipa et al. (2018) menyebutkan bahwa direksi independen merupakan 

pihak direksi yang tidak berwewenang secara langsung terhadap hubungan 

perusahaan dengan pemilik saham. Direksi independen tidak memiliki dependensi 

ekonomi pada tata laksana perusahaan serta hubungan kekeluargaan dengan 

perusahaan. Jumlah direksi independen yang lebih domain dapat menyebabkan 

pemantuauan terhadap operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Banyaknya 

direktur independen dapat mengurangi manajamen laba yang terjadi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas relevansi nilai perusahaan (Tshipa et al., 2018). 
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Meyer dan Dewet (2013), Muchemwa et al. (2016), Tshipa dan Mkoaleli 

(2015), Ntim (2011), Pamburai et al. (2015), Gupta dan Fields (2009) menyatakan 

bahwa direksi independen berdampak signifikan positif dengan relevansi nilai. 

Wintoki et al. (2012), Lin dan Chang (2014), Wahba (2015) menyatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan antara direksi independen dan relevansi nilai. Vintila 

dan Ghergina (2013), Fallatah dan Dickins (2012) menyebutkan bahwa berpengaruh 

signifikan negatif terhadap relevansi nilai. Berdasarkan pendapat sebelumnya, maka 

perumusan hipotesis yaitu: 

H2 : Dewan direksi independen berpengaruh signifikan positif terhadap 

relevansi nilai. 

2.3.3   Pengaruh Kegiatan Dewan Direksi terhadap Relevansi Nilai 

Rapat dewan terbentuk pada jumlah pertemuan dewan dalam setahun. 

Keputusan tentang mengelola dewan dan pengawas pasar modal (Bapepam-LK, 

2014), menerangkan bahwa direksi perusahaan layak mengadakan pertemuan setiap 

bulan sekali. Keseringan dewan direksi memiliki pengukuran dan atribut penting bagi 

dewan dalam menjalankan operasional perusahaan. Menurut Tshipa et al. (2018) 

direksi yang sering mengadakan rapat direksi dapat mengurangi masalah yang terjadi 

pada perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga menghasilkan 

kualitas relevansi nilai perusahaan yang tinggi bagi investor untuk melakukan 

investasi. Menurut penelitian Pamburai et al. (2015), Jackling dan Johl (2009), Arosa 

et al. (2013) bahwa kegiatan dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap 

relevansi nilai. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka perumusan hipotesis yaitu: 

H3: Kegiatan dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap relevansi 

nilai. 

2.3.4   Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Relevansi Nilai 

Manajerial merupakan pemegang saham, direksi atau pejabat yang memiliki 

proporsi saham dalam perusahaan yang aktif dalam pengambilan keputusan (Gill dan 

Mathur, 2012). Kepemilikan manajerial membuat manajemen akan berupaya dalam 

peningkatan kinerja dalam memperoleh laba dan berwaspada dalam pengambilan 
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keputusan. Menurut Mulyati (2011) pihak manajerial akan bertanggung jawab atas 

keuntungan maupun risiko dalam setiap keputusan. Kondisi tersebut akan 

meningkatkan kinerja perusahaan sehingga harga saham akan naik. Ekskalasi harga 

saham dapat memberikan informasi yang relevan bagi investor dalam pengambilan 

keputusan. 

Menurut penelitian Stefanescu (2012), Chen et al. (2011), Syafaatul (2014), 

Ranci (2017), Rizqia et al. (2013) menyatakan hasil penelitian memberikan hasil 

signifikan negatif. Obradovich dan Gill (2012), Sanica (2015), Mulyati (2011), Khan 

et al. (2012) menyatakan berpengaruh signifikan positif. Suardhika (2015). Ruan et 

al. (2011) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap relevansi nilai. Perumusan hipotesis kepemilikan manajerial sebagai berikut: 

H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 

relevansi nilai. 

2.3.5   Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Relevansi Nilai 

Gillan dan Starks (2003), menjelaskan bahwa insitusi perusahaan 

berkedudukan secara langsung melalui kepemilikan dan tidak langsung melalaui cara 

memasarkan sahamnya dalam pengendalian perusahaan. Institusional bertugas 

sebagai pengawasan mendisiplikan kebijaksanaan manajerial dalam mengelola 

perusahaan sehingga membantu meninggikan kemampuan informasi di pasar modal. 

Kepemilikan institusional secara spekulatif diharapkan dapat membantu dalam 

mengakui kepentingan pemegang saham dan penyelenggara usaha (Burns et al., 

2010).  

Navissi dan Naiker (2010), Sienatra et al. (2015), Khafid et al. (2014), 

Embara et al. (2012) menyatakan bahwa berpengaruh signifikan positif. Rachman 

(2012), Putri dan Nasir (2009) berpendapatan bahwa memiliki pengaruh signifikan 

negatif. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka perumusan hipotesis kepemilikan 

institusional yaitu:  

H5: kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

relevansi nilai. 
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2.3.6   Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Relevansi Nilai 

Menurut Roodposhti dan Chashmi (2010) pemegang saham terbesar dalam 

perusahaan merupakan pengukuran eksistensi konsentrasi kepemilikan. Pemilik 

dengan saham terbesar menyandang pendanaan yang kuat dan dapat mengawasi 

secara saksama dalam menghadapi masalah keagenan. Pengawasan tersebut 

memberikan kenyamanan bagi investor dalam membeli saham perusahaan. 

Konsentrasi kepemilikan akan meningkat kepercayaan publik terhadap perusahaan 

berupa peningkatan tentang penggalasan saham dan berkonsekuensi terhadap harga 

saham sehingga melambung tinggi relevansi nilai perusahaan (Vitor, 2012). 

Xu et al. (2012), Sami et al. (2011), Alves (2012), Ayadi et al. (2012), Vitor 

(2012), menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif 

terhadap relevansi nilai. Penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa terjadi 

signifikan negatif terhadap relevansi nilai yaitu Rashid (2011), Reddy et al. (2010)., 

Ma et al. (2011). Berdasarkan kesimpulan diatas maka perumusan hipotesis yaitu: 

H6: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap 

relevansi nilai. 

2.3.7   Pengaruh Komite Audit terhadap Relevansi Nilai 

Penelitian Tshipa et al. (2018) menjelaskan bahwa komite audit 

berkedudukan penting dalam peniliain perusahaan dalam mengelola perusahaan. 

Komite audit berperan dalam peninjauan proses eskalasi kualitas informasi antara 

pihak eksekutif dan pemegang saham yang mampu mengakomodasi meminimalkan 

aktivitas manajemen laba. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas laba atas laporan 

yang dibuat. Peningkatan kualitas laba tersebut dapat meningkatkan harga saham 

relevansi nilai ( Gill & Obradovich, 2012). 

Maraghni dan Nekhili (2014), Rouf (2011), Obradovich dan Gill (2012), 

Amizal (2016), Tornyeva dan Wereko (2012), Saifi dan Hidayat (2017), bahwa 

komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap relevansi nilai. Hasil penelitian 

yang mengemukakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif yaitu Chen 
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dan Zhou (2007), Dhaliwal et al. (2007), Hamdan et al. (2013) Sultana (2015), Adel 

dan Maissa (2013), Ojuri (2012). Perumusan hipotesis komite audit sebagai berikut: 

H7: Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap relevansi nilai. 

 

2.4   Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Relevansi Nilai 

2.4.1   Pengaruh Profitabilitas terhadap Relevansi Nilai 

Profitabilitas merupakan kesanggupan perusahaan dalam memperoleh laba 

yang berasal dari kegiatan investasi. Semakin besar pendapatan yang diterima maka 

tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin bagus pada segi penggunaan 

aset dalam posisi keuangan. Peningkatan keuntungan tersebut dapat membuat 

investor melakukan kegiatan investasi yang disebabkan tingkat pengembalian 

semakin besar (Nikoomaram, Arabahmadi, & Arabahmadi, 2016). Hal tersebut 

berpengaruh pada harga saham dalam pasar modal. Penelitian Pertiwi dan Pratawa 

(2012), menyatakan bahwa keuntungan dalam kinerja keuangan dapat meningkatkan 

relevansi nilai perusahaan. 

Riaz dan Qasim (2016), Herawati (2013), Purwohandok (2017), Tui et al. 

(2016), Sabrin et al. (2016), menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

positif terhadap relevansi nilai.  Perumusan hipotesis profitabilitas dalam penelitian 

yaitu:  

H8: Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap relevansi nilai. 

2.4.2   Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Relevansi Nilai 

Kurniasih (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan nilai 

yang mengungkapkan kecil besarnya perusahaan. Kecil besarnya perusahaan dapat 

diketahui melalui besarnya nilai ekuitas, nilai aset, dan nilai penjualan (Bambang 

Riyanto, 2008). Ukuran perusahaan didefinisikan dengan jumlah aset pada 

perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh profit yang maksimal dikarenakan aset 

yang dimiliki perusahaan relatif tinggi. Ukuran perusahaan cenderung lebih besar 

memiliki kualitas laba yang tinggi membawa dampak eskalasi bagi peminat investor 

sehingga timbul kenaikan harga saham. Kenaikan harga saham dapat mempengaruhi 
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relevansi nilai bagi investor untuk menaburkan modal dalam perusahaan (Gill & 

Obradovisch, 2012). 

Penelitian yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara ukuran perusahaan dengan relevansi nilai yaitu,Sharif et al. (2015), Choi et al. 

(2012), Abbasi et al. (2012), Gill dan Mathur (2011), Bhattarai (2014), Rauf et al. 

(2015). Penelitian yang menyatakan bahwa berpengaruh signifikan negatif yaitu Igbal 

et al. (2016), Almumani (2014), Ullah et al. (2010). Kraff et al. (2013),. Ruan et al. 

(2011), menyatakan bahwa relevansi nilai tidak berpengaruh secara signifikan dengan 

ukuran perusahaan. Berdasarkan kesimpulan di atas maka perumusan hipotesis untuk 

ukuran perusahaan yaitu:  

H9: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap relevansi 

nilai. 
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2.5   Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian Tshipa et al. (2018) yang berjudul “The Impact of Flexible 

Corporate Governance Disclosures on “Value Relevance”. “Empirical Evidence 

from South Africa.” dan Almari (2017) “The Impact of Corporate Governance 

Mechanisms on Value Relevance of Accounting Information: Evidence from 

Jordanian.” dijadikan sebagai model penelitian.  

 

Kerangka Penelitian Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap 

Relevansi Nilai pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia  

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap 

Relevansi Nilai pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI)”, 

sumber: Tshipa et al. dan Almari  
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