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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1.   Profitabilitas  

Teori sinyal menyatakan bahwa ketika perusahaan menunjukkan 

performance yang bagus, manajemen memiliki dorongan yang kuat untuk 

menyebarluaskan informasi perusahaan terutama informasi keuangan dalam 

rangka meningkatkan kepercayaan investor (Oyelere et al., 2003). Perusahaan 

dengan kinerja yang buruk menghindari penggunaan teknik pelaporan seperti IFR 

karena mereka berusaha untuk menyembunyikan badnews. Berbeda dengan 

perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi, mereka menggunakan IFR untuk 

membantu perusahaan menyebarluaskan goodnews.  

2.  Leverage 

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya (Kusumawardani, 2011). Tingkat leverage akan menunjukkan 

tingkat penggunaan utang sebagai dana yang digunakan perusahaan terhadap 

ekuitas perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi menunjukan 

bahwa perusahaan didanai dengan penggunaan utang yang tinggi.  

Di dalam teori sinyal, tingkat leverage yang tinggi merupakan salah satu 

sinyal badnews yang menunjukkan kinerja buruk perusahaan tersebut (Septiasari, 

2013). Maka, perusahaan akan cenderung menghindari media pelaporan sukarela 

seperti penggunaan website untuk menghindari image buruk.  
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3. Likuiditas 

 Prayogi (2003) menyatakan bahwa likuiditas merupakan tingkat  

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Keadaan 

yang kurang/tidak likuid kemungkinan  akan menyebabkan perusahaan tidak 

dapat melunasi kewajiban jangka pendek pada tanggal jatuh temponya . Dalam 

posisi demikian, kadang-kadang perusahaan terpaksa menarik pinjaman baru 

dengan tingkat bunga yang relative tinggi, menjual investasi jangka panjang atau 

aktiva tetapnya untuk melunasi kewajiban jangka pendek tersebut. Jika keadaan 

perusahaan tidak likuid, ada kecenderungan perusahaan mengalami kebangkrutan. 

4. Ukuran Reputasi Auditor 

Healy dan Palepu (2001) menyatakan bahwa teori sinyal penggunaan KAP 

yang bereputasi merupakan sinyal positif perusahaan karena perusahaan akan 

diinterpretasikan oleh publik bahwa perusahaan memiliki informasi yang tidak 

menyesatkan dan telah melaporkan informasi setransparan mungkin.  

Menurut Lestari dan Chariri (2012) KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 

Four dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik untuk ertahan dari tekanan 

klien, lebih peduli pada reputasi mereka, memiliki sumberdaya yang lebih besar 

berkaitan dengan kompensasi individu dan teknologi maju yang dimiliki serta 

memiliki strategi dan proses audit yang lebih baik.  

5. Luas Pengungkapan Laporan Keuangan 

a. Pengertian Pengungkapan  

Pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan merupakan hal yang 

penting untuk dilakukan. Hendriksen (2002:429) mengemukakan bahwa: 
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“Pengungkapan (disclosure) didefinisikan sebagai penyediaan jumlah 

informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal dalam pasar 

modal yang efisien. Pengungkapan, pengertian tersempit pengungkapan, 

yaitu mencakup hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan 

kaki, dan laporan pelengkap”.  

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan merupakan 

suatu penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan maupun media 

komunikasi pendukung lainnya tentang suatu perusahaan . Informasi yang 

diungkapkan harus berguna, lengkap, jelas, menggambarkan secara tepat 

mengenai kejadian-kejadian ekonomi, dan tidak membingungkan pemakai 

laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. 

b. Tujuan Pengungkapan 

Tujuan pengungkapan atas laporan keuangan adalah agar dapat 

menggambarkan kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan dan 

agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak menyesatkan. 

Menurut Belkaoui (2006:338), terdapat lima tujuan pengungkapan yaitu: 

1) Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan memberikan 

pengukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain pengukuran 

yang digunakan dalam laporan keuangan.  

2) Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan menyedikan 

pengukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut. 

3) Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor 

menilai risiko dan potensial dari item-item yang diakui dan tidak diakui. 
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4) Untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan para 

pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam 

satu tahun dan di antar beberapa tahun. 

5) Untuk memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar 

di masa depan.  

c. Konsep Pengungkapan 

       Semakin luasnya pengungkapan yang dilakukan, maka laporan keuangan 

perusahaan tersebut akan semakin handal. Oleh karena itu sangatlah penting 

sebuah perusahaan untuk melakukan pengungkapan. Yularto dan Chariri 

(2003) mengidentifikasi konsep mengenai pengungkapan sehubungan dengan 

kualitas laporan keuangan menjadi tiga, yaitu : 

1) Adequate Disclosure (cukup) 

Tingkat pengungkapan yang cukup adalah pengungkapan yang harus 

dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak 

menyesatkan bagi pemakai dalam mengambil keputusan. 

2) Fair Disclosure (wajar) 

Tingkat pengungkapan yang wajar adalah tingakat yang harus 

dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan 

informasi yang sama. 

3) Full Disclosure (lengkap) 

Tingkat pengungkapan yang penuh menuntut penyajian secara penuh   

terhadap semua informasi yang berkaitan dengan pengambilan 

keputusan. 
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d. Jenis Pengungkapan 

1) Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) 

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang 

disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan yang mengatur hal 

tersebut dikeluarkan oleh pemerintah melalui Keputusan Ketua Bapepam 

No. Kep-38/PM/1996, yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang 

telah melakukan penawaran umum dan perusahaan public wajib untuk 

menyampaikan laporan tahunan. Kemudian peraturan tersebut diperbarui 

dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 yang 

mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten 

atau perusahaan public untuk setiap jenis industri. 

2) Pengungkapan Sukarela 

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh 

perusahaan diluar apa yang telah diwajibkan oleh standar akuntansi atau 

peraturan badan pengawas (Suwardjono, 2005). Pengungkapan yang 

dilakukan oleh perusahaan melalui media website merupakan kategori 

pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. 

Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui 

pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu investor dalam 

memahami strategi bisnis. Luas pengungkapan mengalami perkembangan 

dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial, 

budaya suatu negara, teknologi informasi, kepemilikan perusahaan dan 

peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. 
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6. Internet Financial Reporting (IFR) 

IFR atau pelaporan keuangan menggunakan internet didefinisikan sebagai 

distribusi informasi keuangan perusahaan menggunakan teknologi internet, 

misalnya WWW (World Wide Web) (Prasetnya dan Irwandi, 2012). IFR dapat 

membantu perusahaan dalam menyebarluaskan informasi mengenai keunggulan-

keunggulan perusahaan yang merupakan sinyal positif perusahaan untuk menarik 

investor. Hal ini berarti, IFR merupakan sarana untuk mengkomunikasikan sinyal 

positif perusahaan kepada publik, terutama investor. Praktik IFR berkembang 

pesat dari waktu ke waktu. Perusahaan-perusahaan besar di Eropa, Amerika, dan 

Australia menggunakan internet sebagai media alternative untuk pelaporan 

keuangan perusahaan. Meskipun fenomena IFR berkembang pesat akhir-akhir ini, 

akan tetapi masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang memilih untuk tidak 

melakukan praktik IFR (Xiao et al., 2004). Hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat 

berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan untuk menerapkan IFR 

atau tidak (Prasetya dan Irwandi, 2012). 

7. Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) 

Menurut Almilia (2009) komponen indeks pengungkapan Indeks Internet 

Financial Reporting menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan 

oleh of Cheng et al., (2000) dan Lymer et al., (1999). Indeks yang dikembangkan 

oleh Cheng et al., (2000)   terdiri dari 4 komponen, dan empat kompenen masing-

masing diberi bobot sebagai berikut Isi/content sebesar 40%, 

ketepatwaktuan/timeliness sebesar 20%, Pemanfaatan teknologi (20%) dan 

dukungan pengguna/user support sebesar (20%). 
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Adapun penjelasan untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut 

a. Isi/Content 

Pengukuran dalam komponen ini yaitu melihat di website pribadi perusahaan. 

Dalam kategori ini meliputi komponen informasi keuangan seperti laporan 

neraca, rugi laba, arus kas, perubahan posisi keuangan. Informasi keuangan 

yang diungkapkan dalam bentuk html memiliki skor yang tinggi dibandingkan 

dalam format pdf, karena informasi dalam bentuk html lebih memudahkan 

pengguna informasi untuk mengakses informasi keuangan tersebut menjadi 

lebih cepat, sehingga indeks pengungkapan IFR lebih tinggi. 

b. Ketepatwaktuan 

 Pengukurannya dengan cara melihat di website perusahaan. Ketika website 

perusahaan dapat menyajikan informasi yang tepat waktu, maka semakin 

tinggi indeks pengungkapan IFR perusahaan tersebut. 

c. Pemanfaatan Teknologi. 

Pengukurannya dengan melihat di website perusahaan. Komponen ini terkait 

dengan pemanfaatan teknologi yang tidak dapat disediakan oleh media 

laporan cetak serta penggunaan media teknologi multimedia, analysis tools 

(contohnya, Excel’s Pivot Table), fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi 

“Intelligent Agent” atau XBRL). 

d. User Support 

Pengukurannya dengan melihat di website perusahaan. Ketika website 

perusahaan dapat mengimplementasikan secara optimal semua sarana dalam 

website perusahaan, maka semakin tinggi indeks pengungkapan IFR 

perusahaan tersebut. 
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8. Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk meneliti praktik 

pengungkapan laporan keuangan melalui media internet, antara lain seperti yang 

dilakukan  Maharani dan Budiasih (2016) berjudul Pengaruh Ukuran, Umur 

Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Profitabilitas Pada Pengungkapan Wajib 

Laporan Tahunan. Hasilnya membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib, sedangkan umur 

perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan wajib laporan tahunan di BEI. 

Penelitian lain oleh Akbar dan Daljono (2014) mengungkapkan bahwa 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan jenis industri TIK berpengaruh positif 

signifikan terhadap  pengungkapan laporan berbasis website, sedangkan leverage, 

ukuran auditor, kepemilikan publik, dan penawaran saham baru tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan laporan berbasis website. 

Marwati (2016) mendapatkan hasil bahwa profitabilitas, likuiditas dan 

reputasi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap IFR. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi profitabilitas di dalam perusahaan maka mempengaruhi 

perusahaan dalam melakukan IFR. 

Berbeda dengan hasil peneletian yang dilakukan oleh Karuniasari (2013) 

bahwa leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap indeks pengungkapan wajib laporan keuangan. 

Sedangkan Debreceny et al., (2002) mendapatkan hasil bahwa selain 

ukuran perusahaan, teknologi informasi  dan pendaftaran perusahaan pada bursa 

efek merupakan faktor yang berpengaruh terhadap praktik IFR. 



17 

 

 
 

 Oyelere et al., (2003) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan 

keuangan melalui internet pada perusahaan-perusahaan di Selandia Baru dengan 

menggunakan 229 perusahaan sebagai sampel yang dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu perusahaan yang menyediakan laporan keuangan di internet (IFRC) 

dan perusahaan yang tidak menyediakan laporan keuangan di internet (N-IFRC). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, ukuran perusahaan , jenis industry, 

dan penyebaran kepemilikan merupakan penentu dan motivasi penggunaan IFR. 

sedangkan profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap IFR. 

Almilia (2008) mengungkapkan  bahwa size perusahaan, profitabilitas 

perusahaan dan kepemilikan mayoritas merupakan variabel yang menentukan 

tingkat pengungkapan sukarela perusahaan yang ditunjukkan dengan peningkatan 

indeks IFSR (Internet Financial and Sustainability Reporting), sedangkan 

leverage tidak berpengaruh. 

       Penelitian-penelitian tersebut dirangkum dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

(Tahun) 

 

Variabel Yang Digunakan 

 

Hasil 

Maharani dan 

Budiasih 

(2016) 

Ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, struktur 

kepemilikan, profitabilitas. 

Ukuran perusahaan dan 

profitabilitas tidak berpengaruh 

pada pengungkapan wajib, 

umur perusahaan dan struktur 

kepemilikan berpengaruh 

positif pada pengungkapan 

wajib laporan tahunan di BEI 

periode 2011-2013 

Marwati (2016) Profitabilitas, Leverage, 

Likuiditas dan Reputasi 

auditor 

Profitabilitas, likuiditas dan 

reputasi auditor berpengaruh 

positif signifikan terhadap IFR. 

Sedangkan leverage tidak 

berpengaruh secara signifikan. 
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Lestari (2015) Leverage,Internasionalisasi, 

Growth, reputasi auditor, 

efisiensi. 

Leverage dan internasionalisasi 

berpengaruh positif, reputasi 

auditor berpengaruh negative, 

sedangkan efisiensi dan growth 

tidak berpengaruh terhadap 

IFR. 

Jannah (2015) Umur perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, 

porsi kepemilikan public, 

complexity of business, 

asset-in place, basis 

perusahaan. 

Umur perusahaan dan 

pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh terhadap 

pengembangan pengungkapan 

praktik IFR, sedangkan 

variabel lain tidak berpengaruh. 

Akbar dan 

Daljono (2014) 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, jenis industri 

TIK, leverage, ukuran 

auditor, kepemilikan 

publik, dan penawaran 

saham baru 

TIK berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan IFR, 

sedangkan leverage, ukuran 

auditor, kepemilikan public, 

dan penawaran saham baru 

tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan IFR. 

Asbaugh et al., 

(2002) 

Ukuran perusahaan, ROA, 

peringkat pelaporan oleh 

AIMR, presentase saham 

yag dimiliki investor 

individu dan IFR 

Hanya ukuran perusahaan yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan 

informasi keuangan di website. 

Ettredge et al., 

(2002) 

Ukuran perusahaan, 

reputasi perusahaan dan 

penyajian informasi 

sukarela 

Ukuran perusahaan dan 

reputasi perusahaan 

berpengaruh terhadap 

penyajian semua informasi 

yang bersifat sukarela. 

Debreceny et 

al., (2002) 

Ukuran perusahaan, 

teknologi informasi, tempat 

listing dan saham IFR.  

Ukuran perusahaan, teknologi 

informasi dan perusahaan yang 

terdaftar pada NY Stock 

Exchange Merupakan faktor 

utama dalam adopsi IFR. 

Oyelere et al., 

(2003) 

Ukuran perusahaan, 

likuiditas, jenis industry, 

profitabilitas, likuiditas 

Ukuran perusahaan, likuiditas, 

jenis industri berpengaruh 

signifikan terhadap IFR 

sedangkan profitabilitas dan 

likuiditas tidak berpengaruh. 

Almilia (2008) Size perusahaan, 

Profitabilitas, kepemilikan 

pihak luar,  leverage. 

Size perusahaan, profitabilitas 

dan kepemilikan mayoritas 

merupakan variable yan 

menentukan tingkat 

pengungkapan sukarela 

perusahaan yang ditunjukkan 

dengan peningkatan indeks 
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IFSR, sedangkan leverage tidak 

berpengaruh. 

Keumala dan 

Muid (2013) 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, jenis 

industry, leverage, outside 

ownership,risiko sistematik 

Hanya ukuran perusahaan yang 

bepengaruh secara signifikan 

terhadap IFR dengan arah 

hubungan positif 

Lestari dan 

Chariri (2012) 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas, 

leverage, jenis industry, 

reputasi auditor dan umur 

listing perusahaan. 

Hanya variabel profitabilitas 

dan jenis industry yang tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap praktik pengungkapan 

IFR. 

Rozak (2012) Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, 

kelompok industri,  

kepemilikan saham oleh 

public 

Variabel tingkat profitabilitas 

dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap IFR sedangkan 

leverage, kepemilikan saham 

oleh publik, kelompok industry 

tidak berpengaruh.  

Boubaker et al. 

(2012) 

Ukuran perusahaan, ukuran 

auditor, ownership 

dispersion, industri IT, 

equity offering, leverage 

dan profitabilitas. 

Beberapa variabel terbukti 

secara signifikan berpengaruh 

pada pengungkapan IFR seperti 

variabel ukuran perusahaan, 

ukuran auditor, ownership 

dispersion, industri IT, dan 

equity offering, sedangkan 

leverage dan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan IFR 

 

9. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan IFR 

    Proforma perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam satu periode tertentu atau bisa disebut sebagai 

profitabilitas. Tingginya profitabilitas akan mendorong para manajer untuk 

memberikan informasi yang lebih detail, karena sebagian besar investor lebih 

menginginkan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, dengan 

harapan perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. 
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Marston (2003) menyatakan bahwa semakin profitable suatu perusahaan 

maka semakin besar kemungkinan perusahaan mengungkapkan informasi 

keuangan tambahan, termasuk melakukan praktik IFR sebagai salah satu 

sarana untuk menyebarluaskan goodnews. Sebaliknya, perusahaan yang 

memiliki kinerja buruk kemungkinan akan menghindari teknik pengungkapan 

sukarela seperti IFR, karena berusaha untuk menyembunyikan badnews dan 

memilih untuk membatasi pihak luar dalam mengakses informasi penting 

perusahaan, seperti laporan keuangan.   

Dengan demikian, profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapapan laporan dalam website perusahaan. 

 Penelitian Kusumawardani (2011) membuktikan adanya hubungan positif  

antara profitabilitas dengan pengungkapan laporan keuangan melalui internet.          

Maka hipotesis yang diajukan: 

   : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Internet    

Financial Reporting (IFR) 

2. Pengaruh Leverage terhadap tingkat pengungkapan IFR 

      Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya (Kusmawardani, 2011). Perusahaan dengan 

tingkat leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan didanai dengan 

penggunaan utang yang tinggi. Semakin tinggi leverage semakin tinggi pula 

risiko perusahaan karena ada kemungkinan perusahaan tidak dapat melunasi 

kewajiban jangka panjangnya.  Di dalam teori sinyal, tingkat leverage yang 

tinggi merupakan salah satu sinyal badnews yang menunjukkan kinerja buruk 
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perusahaan tersebut (Septiasari, 2013). Leverage yang tinggi menjadikan 

manajemen perusahaan menjadi lebih sulit dalam membuat prediksi jalannya 

perusahaan ke depan. Hal ini tentu saja mengancam posisi manajer 

perusahaan karena mereka dianggap tidak dapat mengelola perusahaan 

dengan baik. Maka perusahaan dengan resiko tinggi kemungkinan akan 

menghindari teknik pengungkapan sukarela seperti IFR untuk membatasi 

akses informasi pihak luar. Dengan demikian,leverage perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap pengungkapapan laporan dalam website perusahaan. 

Penelitian sebelumnya membuktikan adanya hubungan negatif antara 

leverage dengan pengungkapan laporan keuangan melalui internet  

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil hipotesis: 

  : Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR). 

3. Pengaruh Likuiditas terhadap tingkat pengungkapan IFR 

   Prayogi (2003) menyatakan bahwa likuiditas merupakan tingkat 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Keadaan 

yang kurang atau tidak likuid kemungkinan akan menyebabkan perusahaan tidak 

dapat melunasi utang jangka pendek pada tanggal jatuh temponya. Perusahaan 

dengan likuiditas yang tinggi cenderung menyampaikan laporan keuangannya 

secara lebih lengkap dibandingkan perusahaan dengan likuiditas yang rendah 

(Belkaoui, 2009). Perusahaan yang likuiditasnya tinggi adalah perusahaan yang 

memiliki hutang yang kecil sehingga posisi perusahaan lebih stabil (Horne, 

2009). Kaitannya dengan teori sinyal, yakni perusahaan ingin menunjukkan 

kepada shareholder bahwa dengan hutang yang terjamin investor tidak perlu 
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khawatir modal yang mereka tanamkan akan hilang karena digunakan untuk 

menjamin hutang perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki 

tingkat likuiditas tinggi akan cenderung menerapkan teknik pengungkapan 

sukarela seperti IFR untuk menyebarluaskan reputasi baik perusahaan. Hasil 

penelitian Akbar dan Daljono (2014) menunjukkan likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan IFR.  

   : Likuiditas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 

Internet Financial Reporting (IFR). 

4. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan IFR 

   Auditing membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen 

dan investor  (Oyelere et al., 2003). Untuk mempertahankan reputasinya 

dalam rangka mengurangi konflik kepentingan tersebut, KAP ternama 

mempunyai dorongan yang kuat untuk menjaga independensi mereka dan 

berusaha melaporkan informasi selengkap mungkin kepada pemegang saham 

dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (Razaee, 2003). 

 Penggunaan KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four oleh perusahaan 

akan diintepretasikan oleh public sebagai suatu perusahaan yang dapat 

dipercaya terutama berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Hal 

tersebut akan menaikkan citra perusahaan di kalangan publik. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Chariri (2007)  menunjukkan bahwa 

perusahaan yang diaudit oleh auditor big four lebih transparan dalam menyediakan 

informasi di website perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan: 

  :Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan  

Internet Financial Reporting (IFR) 
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10.   Kerangka Konseptual  

Berdasarkan analisis pada landasan teori dan penelitian terdahulu yang 

menguji pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, dan reputasi auditor 

terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting, maka dibuat kerangka 

pemikiran dengan gambar sebagai berikut : 

  

 

 

                                     

                                     

    

Profitabilitas (𝑿𝟏)           

Leverage (𝑿𝟐) 

Likuiditas (𝑿𝟑) 

Reputasi Auditor 

(𝑿𝟒) 

IFR (Internet 

Financial Reporting) 

(Y) 


