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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan inovasi pengetahuan, teknologi, dan informasi di era 

digital seperti saat ini sangat berpengaruh besar dalam kehidupan 

masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat 

ini salah satunya adalah internet. Menurut survei yang dilakukan oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap 

bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke 

internet. Survei yang dilakukan sepanjang tahun 2016 itu menemukan 

bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total 

penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini 

mengindikasikan kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna 

internet pada tahun 2014 lalu. Survei yang dilakukan APJII pada tahun 2014 

hanya ada 88 juta pengguna internet. 

Dalam dunia teknologi, perkembangan internet menyebabkan para 

penggunanya pun kini sudah menjadi kebutuhan yang signifikan dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adanya hal tersebut, memberikan 

keuntungan tersendiri khususnya bagi perusahaan untuk meningkatkan 

kemampuan dalam penyebaran informasi. 
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Internet sebagai media komunikasi dan informasi, dapat membantu 

perusahaan dalam penyebaran informasi financial maupun non financial 

sebagai bentuk pertanggungjabawan dan transparansi kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. Dengan adanya fenomena tersebut, memudahkan 

perusahaan dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan bisnis 

perusahaan. Penyebaran informasi perusahaan bisa dilakukan salah satunya 

dengan cara melalui website perusahaan. Penyebaran informasi melalui 

website, memudahkan perusahaan dalam mempromosikan bisnis 

perusahaan, melaporkan kondisi financial maupun non financial 

perusahaan, dan memudahkan para pengguna mengakses informasi 

perusahaan dengan biaya rendah dan tepat waktu. 

Hadirnya internet sebagai media informasi dan komunikasi 

menciptakan cara baru bagi perusahaan dalam berkomunikasi kepada 

stakeholder. Internet yang digunakan perusahaan dalam berkomunikasi dan 

memberikan informasi kepada stakeholder adalah Internet Financial 

Reporting (IFR).  

Internet Financial Reporting (IFR) adalah suatu pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan melalui internet atau melalui website 

perusahaan. Pelaporan keuangan melalui internet atau Internet Financial 

Reporting (IFR) memudahkan perusahaan dalam menyebarkan informasi 

kepada stakeholder. Dengan adanya media internet sebagai sumber 

informasi dan komunikasi, diharapkan perusahaan mampu memanfaatkan 
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teknologi tersebut untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 

mengungkapkan informasi keuangan perusahaan yang lebih luas. 

Teori keagenan menjadi landasan dalam pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR), karena dalam teori keagenan menjelaskan 

adanya hubungan atau kontrak antara principal (investor) dengan agent 

(manajer) dalam hubungan kerjasama. Apabila hubungan kedua belah pihak 

antara principal (investor) dan agent (manajer) terjalin dengan baik, maka 

agent (manajer) akan bertindak sesuai dengan kepentingan principal 

(investor), dan principal (investor) akan memberikan insentif yang sesuai 

untuk agent (manajer) untuk upaya membatasi aktivitas yang menyimpang 

(Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR) secara lebih luas akan menimbulkan 

kepercayaan antara principal (investor) dan agent (manajer) dan 

meminimalkan konflik keagenan.  

Dalam teori sinyal menjelaskan adanya dorongan perusahaan untuk 

memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

atau pihak luar (Wolk et al, 2008). Perusahaan akan memberikan informasi 

keuangan kepada pihak luar dengan tujuan untuk mengurangi asimetri 

informasi. Asimetri informasi adalah kondisi dimana manajer perusahaan 

mengetahui lebih banyak informasi perusahaan dan prospek yang akan 

datang dibandingkan pihak luar. Salah satu upaya untuk mengurangi 

asimetri informasi adalah melakukan pengungkapan informasi keuangan 

melalui internet atau website perusahaaan dengan memberikan sinyal 
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kepada pihak luar. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajer perusahaan untuk merealisasikan keinginan pihak 

luar. 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting bagi 

stakeholder untuk mengetahui kondisi financial maupun non financial suatu 

perusahaan. Kondisi financial perusahaan salah satunya bisa di lihat dari 

ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, leverage, dan likuiditas. 

Penerapan Internet Financial Reporting (IFR) di percaya dapat memberikan 

image baik bagi perusahaan, dikarenakan suatu perusahaan dengan kondisi 

financial yang baik, maka perusahaan tersebut akan menggunakan Internet 

Financial Reporting (IFR) untuk menyebarluaskan informasi keuangan. Hal 

tersebut dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada perusahaan. 

(Bozcuk, 2012), mempelajari kecanggihan Internet Financial 

Reporting (IFR) pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Istanbul (ISE) dengan menggunakan sistem penilaian maupun untuk 

mengukur Internet Financial Reporting (IFR). Hasilnya mengemukakan 

bahwa ukuran perusahaan, auditor, dan efek tata kelola perusahaan yang 

diukur dengan analisis multivariat mempengaruhi Internet Financial 

Reporting (IFR). 

(Mokhtar, 2017) dalam penelitiannya menguji hubungan antara 

ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, jenis auditor, dan pelaporan 

internet.  Penelitian melakukan tinjauan meta-analitik terhadap 59 makalah 
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penelitian untuk mensintesis secara kuantitatif hasil literatur sebelumnya 

mengenai faktor-faktor penentu pelaporan internet. Analisis penelitian ini 

menggunakan prosedur Hunter dan Schmidt (2004). Hasilnya menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh positif antara ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, jenis auditor, dan pelaporan internet. 

Di Indonesia, penelitian Internet Financial Reporting (IFR) sudah 

berkembang. Kebanyakan penelitian mengenai faktor-faktor Internet 

Financial Reporting (IFR). (Puri, 2013) meneliti beberapa faktor yang 

mempengaruhi Internet Financial Reporting (IFR) diantaranya 

profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan 

saham publik pada perusahaan berkapitalisasi besar tahun 2011 sebanyak 

48 perusahaan. dengan menggunakan empat komponen Internet Fianancial 

Reporting (IFR) yaitu isi, ketepatan waktu, teknologi, dan dukungan 

pengguna. Hasil menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 

profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan 

saham publik dengan pengungkapan indeks internet financial reporting. 

(Reskino & Sinaga , 2016) dengan variabel ukuran perusahaan, 

leverage, profitabilitas, dan likuiditas. Pada 54 perusahaan sektor properti, 

real estate, dan kontruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Dengan metode analisis logistik regesi, hasilnya menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap internet financial reporting, sedangkan 

profitabilitas, leverage, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap internet 

financial reporting. 
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(Andriyani & Mudjiyanti, 2017) dalam penelitiannya variabel yang 

digunakan  profitabilitas, leverage, dewan komisaris independen, 

kepemilikan instusional. Objek penelitian pada perusahaan manufaktur 

industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan 

metode analisis regresi linier berganda. Hasilnya menyatakan bahwa 

profitabilitas, leverage, dan dewan komisaris independen berpengaruh 

terhadap internet financial reporting sedangkan tidak ada pengaruh pada 

variabel kepemilikan institusional. 

Penelitian tentang Internet Financial Reporting (IFR) menjadi 

penting karena ada ketidakkonsistenan hasil dari penelitian yang di lakukan 

sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berkeinginan untuk 

melakukan penelitian tentang Internet Financial Reporting (IFR) sebagai 

media komunikasi dan informasi perusahaan di Indonesia, khususnya pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti 

memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan 

perusahaan yang terbanyak di Indonesia bergerak dibidang industri  

manufaktur sehingga bisa mewakili perusahaan-perusahaan lainnya yang 

ada di Indonesia.  

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul 

“Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas 

terhadap praktik pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”  
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik 

pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) ? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik pengungkapan 

Internet Financial Reporting (IFR) ? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap praktik pengungkapan 

Internet Financial Reporting (IFR) ? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap praktik pengungkapan 

Internet Financial Reporting (IFR) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang diuraikan di atas, adapun tujuan 

penelitian ini untuk membuktikan secara empiris: 

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik pengungkapan 

Internet Financial Reporting (IFR) 

2. Pengaruh profitabilitas  terhadap praktik pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR) 

3. Pengaruh leverage terhadap praktik pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR) 



 8 

4. Pengaruh likuiditas terhadap praktik pengungkapan Internet

Financial Reporting (IFR).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan teori dan pengetahuan dibidang ilmu 

akuntansi, terutama yang berkaitan dengan penerapan Internet 

Financial Reporting (IFR) sebagai media penyebaran infrmasi laporan 

keuangan perusahaan. 

2. Manfaat Praktis

a) Bagi perusahaan agar dapat menerapkan dan memanfaatkan Internet

Financial Reporting (IFR) dengan baik sehingga dapat membantu

meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak, khususnya

investor.

b) Bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dan informasi

untuk memungkinkan melakukan penelitian selanjutnya mengenai

topic.


