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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pada era persaingan yang semakin ketat serta kondisi ekonomi yang tidak 

menentu , perusahaan dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dengan cara 

mengimplementasikan teknologi di setiap aktifitas usahanya (Putri , 2015). 

Situs website perusahaan semakin menjadi sumber informasi yang paling 

banyak digunakan dan diperlukan bagi para pemangku kepentingan, dan web 

merupakan media yang unik untuk menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan 

setiap waktu (Uyar, 2012). Informasi yang disajikan dalam web perusahaan dapat 

diakses dengan biaya yang lebih murah, cepat dan akurat sehingga penyajian informasi 

keuangan secara tradisional dirasa tidak ekonomis, efektif dan efisien. 

Salah satu isu yang berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan 

internet dan tingginya angka pengguna internet tersebut adalah transparansi informasi. 

Pengungkapan informasi pada website juga merupakan suatu upaya dari perusahaan 

untuk mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak luar (Rozak, 

2012). 

Informasi keuangan perusahaan merupakan salah satu kebutuhan penting 

bagi stakeholder suatu perusahaan terutama para investor. Kini, perusahaan 

memiliki investor yang tersebar dalam berbagai wilayah geografis, dimana para 

investor ini  memerlukan berbagai informasi berkaitan dengan perusahaan sebagai 

pertimbangan dalam menanamkan modal mereka  (Keumala dan Muid, 2013) . 
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Penyampaian laporan keuangan selain melalui BAPEPAM LK yang 

merupakan pengungkapan wajib, juga dapat melalui media lain seperti surat kabar dan 

internet. Pelaporan keuangan perusahaan melalui internet atau sering disebut dengan 

Internet Financial Reporting merupakan pengungkapan sukarela yang dipraktekkan 

oleh berbagai perusahaan. Pengungkapan informasi pada website tersebut juga 

merupakan suatu sinyal dari perusahaan bagi pihak luar, salah satunya berupa informasi 

keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang (Lestari dan Chariri, 2005) . 

Beberapa tahun belakangan ini, IFR muncul dan berkembang sebagai media 

yang paling cepat untuk menginformasikan hal-hal yang terkait dengan perusahaan. 

Informasi keuangan yang disajikan dalam IFR mencakup laporan keuangan 

komprehensif, termasuk di dalamnya footnotes, bagian laporan keuangan,  financial 

highlights dan ringkasan laporan keuangan (Oyelere et al., 2003) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ashbaugh et al., (2002) menyatakan bahwa 

IFR dipandang sebagai alat penyampaian informasi yang efektif kepada 

pelanggan, investor dan pemegang saham. Hal ini berkaitan dengan pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan investasi dan pinjaman. IFR merupakan cara 

perusahaan untuk menjalin komunikasi dengan stakeholder, khususnya investor, 

dengan lebih baik dan lebih cepat. Meskipun banyak manfaat yang diperoleh 

dengan penerapan praktik IFR ini, namun masih terdapat beberapa perusahaan 

yang tidak melakukan praktik IFR.  

  Xiao et al., (2004) mengemukakan bahwa tidak semua perusahaan 

menyajikan laporan keuangan dalam website pribadi mereka . Seperti yang terjadi 
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di Indonesia juga, tidak semua perusahaan yang listing di BEI  menyajikan 

laporan keuangan dalam website pribadi perusahaan mereka, bahkan masih cukup 

banyak perusahaan belum memiliki website . Setiap perusahaan memiliki alasan 

tertentu dan tersendiri dalam menerapkan praktik IFR. 

Keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan dapat dilihat melalui kondisi 

keuangan perusahaan dengan informasi memadai yang terdapat dalam laporan 

keuangan perusahaan. Pengungkapan wajib yang akan dibahas pada penelitian ini 

mengambil sampel perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini mengenai pengungkapan wajib laporan tahunan serta faktor-faktor 

yang diduga mempengaruhinya merupakan hal yang penting untuk dilakukan. . 

Faktor-faktor tersebut meliputi profitabilitas, likuiditas, leverage dan  ukuran 

auditor. Penelitian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan 

keuangan melalui internet perusahaan (Internet Financial Repoprting) diantaranya 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti . Masing-masing peneliti menggunakan 

variabel karakteristik yang berbeda, hasil penelitiannya pun juga berbeda.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Chariri (2007) pada 73 

perusahaan di Bursa Efek Jakarta menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, 

likuiditas , leverage, ukuran auditor, umur listing berpengaruh signifikan terhadap 

praktik Internet Financial Reporting . Sedangkan penelitian Oyelere et al., (2003) 

pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Selandia Baru, menyimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Internet 

Financial Reporting.  
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Variabel independen yang paling sering muncul mempengaruhi tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan adalah profitabilitas. 

Pernyataan tersebut di dukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Marwati (2016), Almilia (2008), Lestari dan Chariri (2012) serta Rozak (2012). 

Wiguna (2012) melakukan penelitian terhadap praktik Internet Financial 

Reporting pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2011. Hasil penelitian mnunjukkan bahwa profitabilitas merupakan faktor utama 

suatu perusahaan untuk mengadopsi penerapan Internet Financial Reporting.  

Variabel lain yang  muncul dalam mempengaruhi pengungkapan IFR adalah 

likuiditas, leverage, reputasi auditor, dan umur listing perusahaan. Lestari dan Chariri 

(2012) menunjukan bahwa faktor yang berpengaruh positif terhadap IFR adalah ukuran 

perusahaan, likuiditas, leverage, reputasi auditor, dan umur listing perusahaan, 

sedangkan profitabilitas dan jenis industri terbukti tidak berpengaruh terhadap IFR. Hal 

ini juga di dukung oleh penelitian Oyelere et al., (2003).  

Menurut Lestari dan Chariri (2012) menggunakan IFR dapat membantu 

menyebarluaskan informasi-informasi positif perusahaan kepada kreditur dan 

pemegang saham untuk tidak terlalu fokus hanya pada leverage perusahaan yang 

tinggi serta perusahaan yang menggunakan KAP Big Four akan melaporkan 

informasi secara transparan dan dapat dipercaya, sehingga akan mendorong 

perusahaan untuk menyebarluaskan laporan keuangan melalui IFR.  

Rozak (2012) menunjukan bahwa variabel tingkat profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Internet Financial Reporting 

(IFR), namun leverage dan kelompok industri tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap Tingkat Internet Financial Reporting (IFR).  
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Oleh karena itu peneliti ingin membuktikan kembali mengenai pengaruh 

profitabilitas, likuiditas , leverage serta reputasi auditor terhadap pengungkapan 

IFR.  

 Penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dari sebelumnya, karena 

peneliti juga menambahkan variabel non keuangan serta mengadopsi indeks 

indeks yang digunakan oleh Cheng et al.,(2000) dengan membagi kualitas laporan 

keuangan pada website menjadi empat bagian, yaitu isi/konten, ketepatan waktu, 

penggunaan teknologi dan dukungan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian pelaporan keuangan 

melalui internet (Internet Financial Reporting) . Penelitian ini mengguanakan 

variabel profitabilitas, leverage, likuiditas, dan reputasi auditor.  

 Pada penelitian ini objek penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang listing pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2016 . Data yang diperoleh merupakan data perusahaan terbaru 

sehingga nantinya kesimpulan yang diambil menjadi representatif, tepat dan aktual. 

Alasan memilih perusahaan yang bergerak di perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi, karena perusahaan yang bergerak di bidang ini cukup diminati oleh 

para investor sebab telah dibuktikan melalui daya tahan sektor manufaktur terutama 

ditopang oleh sektor konsumer yang tumbuh 28%. Kenaikan ini merupakan kenaikan 

tertinggi kedua dari sepuluh sektor yang ada. Kinerja sektor konsumer juga lebih 

tinggi dari dua sektor lainnya yakni sektor aneka industri dan industri kimia dasar 

yang juga menjadi bagian indeks manufaktur untuk menginvestasikan dana milik 

mereka (http://www.kemenperin.go.id ) . Selain itu, secara tidak langsung, sektor 
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industri barang konsumsi dapat mempresentasikan seberapa besar tingkat 

konsumtif masyarakat. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil topik  

“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS DAN UKURAN 

REPUTASI AUDITOR TERHADAP PENGUNGKAPAN INTERNET 

FINANCIAL REPORTING” (Studi Empiris pada Perusahan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang, maka rumusan masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Internet Financial 

Reporting pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

listing di BEI ? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Internet Financial   

Reporting pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

listing di BEI ? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan Internet Financial 

Reporting pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

listing di BEI ? 

4. Apakah ukuran reputasi auditor berpengaruh terhadap pengungkapan Internet 

Financial Reporting pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang listing di BEI ? 
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C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

Internet Financial Reporting pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang listing di BEI. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh leverage terhadap pengungkapan 

Internet Financial Reporting pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang listing di BEI. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan 

Internet Financial Reporting pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang listing di BEI. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran reputasi auditor terhadap 

pengungkapan Internet Financial Reporting pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang listing di BEI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan 

mengenai hubungan antara profitabilitas, leverage, likuiditas dan reputasi 

auditor dengan Internet Financial Reporting. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Perusahaan, dapat lebih terpacu untuk melaporkan laporan 

keuangan melaui internet sehingga dapat menarik investor dalam 

penanaman modal dan memberikan image yang baik bagi perusahaan 
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2. Bagi investor, sebagai pedoman dalam menilai perusahaan mana yang 

memiliki karakteristik baik sehingga mempermudah investor dalam 

melakukan investasi. 

3. Bagi pengguna laporan keuangan, dalam melakukan pencarian informasi 

keuangan yang lebih praktis dan efisien melalui pengungkapan laporan 

keuangan dalam website perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


