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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi telah merubah kehidupan manusia pada era yang serba 

modern. Sehingga, segala sesuatu menjadi lebih mudah diakses dengan adanya 

internet. Teknologi yang berkembang pesat disertai tingkat kebutuhan masyarakat 

akan internet mulai dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor swasta untuk 

melakukan pelaporan melalui internet sebagai bentuk transparansi pada 

stakeholder (pemangku kepentingan). Di sektor publik (pemerintahan), 

pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, merupakan 

kebijakan yang mengatur pengadaan e-government sebagai dampak kemajuan 

teknologi demi memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kebijakan 

tersebut juga disebutkan bahwa anggaran pelaksanaan merupakan salah satu 

kendala tentang pengadaan e-government. Sehingga adanya e-government ini 

belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Kesempatan untuk mengakses informasi tentang pemerintah, seperti yang 

dapat dilakukan dalam pengungkapan laporan keuangan di internet, saat ini perlu 

menjadi perhatian pemerintah demi terciptanya partisipasi demokrasi, rasa 

percaya masyarakat kepada pemerintah, pencegahan korupsi, dan ketersediaan 

informasi bagi publik (Bertot et al., 2010). E-government yang menyediakan 

Internet Financial Reporting (IFR) adalah sarana yang memenuhi aspek efisiensi, 

efektivitas, dan ekonomi (Verawaty, 2015). 
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IFR merupakan kombinasi kapasitas dan kapabilitas multi media internet 

untuk mengkomunikasikan secara interaktif tentang informasi keuangan (Oyelere 

et al., 2003). Dalam hal ini, internet berperan sebagai sarana untuk membantu 

mewujudkan pejabat publik yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan lebih 

berorientasi pada pelayanan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 14 

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi 

Pengelolaan Anggaran Daerah. Sehingga sudah sepatutnya pemerintah daerah 

melaporkan hasil kinerja keuangannya kepada masyarakat sebagai bentuk 

tanggung jawab sosial dan transparansi informasi. 

Ditinjau dari keunggulan IFR itu sendiri, pelaporan keuangan akan semakin 

cepat dan mudah diakses oleh siapapun, tanpa batasan waktu, dan dimanapun 

(Debreceny et al., 2003). Dari segi biaya, pelaporan menggunakan internet dapat 

menghemat pengeluaran untuk mencetak kertas, sehingga biaya yang dikeluarkan 

berkurang (efisien). Sedangkan dari segi waktu, pelaporan menggunakan internet 

akan lebih cepat dan tepat waktu (efektif). 

Sebanyak 37,93% pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten di Sumatera 

Selatan melakukan pelaporan melalui internet atau yang disebut dengan IFR 

(Internet Financial Reporting) sedangkan yang memiliki fasilitas e-government 

dalam status online/aktif sebanyak 87,9% (Verawaty, 2015). 

Kondisi ini berbeda dengan Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah 

satu provinsi di Pulau Jawa dengan 29 Kabupaten dan 9 Kota, dimana sebagian 

besar telah memiliki e-government.  
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García (2010) menyatakan bahwa Size, Leverage, Capital Investment, 

Political Competition berpengaruh positif, sedangkan Press Visibility berpengaruh 

negatif terhadap IFR. Verawaty (2015) menyimpulkan bahwa terdapat 

probabilitas variabel IFR terhadap size dan population pada tingkat signifikansi 

10%. Namun untuk variabel budget (APBD) dan debt tidak menunjukkan 

signifikansi. Sedangkan Afryansyah (2013), mengungkapkan bahwa press 

visibility secara signifikan berpengaruh negatif terhadap IFR, dan faktor-faktor 

lainnya seperti ukuran, tingkat investasi, kekayaan pemerintahan daerah dan 

kompetisi politik tidak berpengaruh secara signifikan. 

Adanya perbedaan pendapat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan IFR dan kesadaran untuk melakukan IFR yang belum sepenuhnya 

dilakukan serta belum ada penelitian yang menggunakan variabel rasio keuangan 

menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan IFR 

dengan objek yang berbeda. Maka dari itu, penelitian ini mencoba melakukan uji 

empiris untuk menguji “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Internet 

Financial Reporting (IFR) Disclosure Pemerintah Daerah Kota dan 

Kabupaten di Jawa Timur”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh kinerja keuangan terhadap IFR (Internet Financial 

Reporting) disclosure pemerintah daerah? 
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C. Tujuan Penelitian

Menguji secara empiris pengaruh kinerja keuangan yang diproyeksikan melalui 

rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan PAD terhadap IFR 

(Internet Financial Reporting) disclosure yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi : 

1. Pihak pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah dan perangkatnya.

Diharapkan dapat lebih memotivasi pihak pemerintah daerah dalam

mengungkapkan informasi akuntansi di internet sesuai dengan kebijakan

yang berlaku.

2. Pemakai laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya masyarakat,

dalam hal menilai akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah

daerah.

3. Peneliti lain, sebagai referensi penelitian lebih lanjut mengenai IFR

(Internet Financial Reporting) disclosure pemerintah daerah.


