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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian yang telah di 

lakukan oleh penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu bisa 

menjadi pembanding dan kajian dalam penelitian ini. Adapun hasil dari 

penelitian-penelitian yang mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Leverage, Likuiditas terhadap praktik pengungkapan 

Internet Financial Reporting (IFR) di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-

2016. 

(Kusumawardani, 2011),  meneliti mengenai ukuran perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas, jenis industri, leverage, reputasi auditor, umur 

listing, kepemilikan saham oleh publik, serta kepemilikan saham oleh 

pihak asing. Menggunakan objek penelitian 77 perusahaan di Bursa 

Efek Indonesia, dengan metode regresi lopgistic. Hasil penelitian 

mengemukakan bahwa profitabilitas dan kepemilikan saham oleh publik 

berpengaruh terhadap IFR, sedangkan ukuran perusahaan, likuiditas, 

jenis industri, leverage, dan reputasi auditor, umur listing, kepemilikan 

saham oleh asing tidak berpengaruh terhadap IFR. 

(Mooduto, 2013) penelitiannya mengenai reaksi investor 

terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting, dalam 

penelitiannya di perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia 
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sebanyak 295 perusahaan. Dengan metode 3 tahap, yaitu event study, 

teknik multiple reggision, dan final prediction. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa reaksi investor berpengaruh terhadap Internet 

Financial Reporting yang di tujukan adanya abnormal return.   

Selanjutnya (Reskino & Sinaga , 2016)  penelitiannya dengan 

variabel ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan profitabilitas pada 

perusahaan di sektor properti, real estate, dan kontruksi bangunan 

sebanyak 54 perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap IFR, sedangkan profitabilitas, leverage, dan 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap IFR. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Nama  

(Tahun) 

Judul/Jurnal Obyek/Variabel/A

nalisis 

Hasil 

1.  (Puspitaningrum 

& Prastiwi, 

2011) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap 

Pengungkapan 

Internet 

Financial 

Reporting and 

Sustainbility 

Reporting 

(IFRS)  

Obyek: 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

tahun 2011 

Variabel: ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, dan jenis 

industri 

Analisis: regresi 

logistic 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

jenis industri, 

mempengaru

hipengungka

pan IFRS 

sedangkan 

leverage 

tidak 

mempengaru

hipengungka

pan IFRS  

2.  (Bozcuk, 2012) Internet 

Financial 

Reporting: 

Obyek: 

Perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Ukuran 

perusahaan, 

auditor, dan 
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Turkish 

companies 

adapt to change 

Efek Istanbul (ISE) 

pada bulan 

Desember tahun 

2009. 

Variabel: 

Internet Financial 

Reporting, ukuran 

perusahaan, 

auditor, dan tata 

kelola perusahaan 

Teknik Analisis: 

Analisis Regresi 

Multivariat 

 

efek tata 

kelola 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

Internet 

Financial 

Reporting 

 

 

 

 

 

3. 2 (Oyelere & 

Kuruppu, 2012) 

Voluntary 

internet 

financial 

reporting 

practices of 

listed 

companies in 

the United Arab 

Emirates 

Obyek: 

132 Perusahaan 

yang terdaftar di 

Bursa Efek Abu 

Dhabi (67) dan 

Dubai Financial 

Market (65) 

Variabel: 

Internet Financial 

Reporting 

87 persen 

perusahaan 

yang 

terdaftar di 

UAE 

ditemukan 

mengoperasi 

kan situs 

web, hanya 

88 

perusahaan 

tersebut 

(sekitar 67 

persen) 

menggunaka

n situs web 

mereka untuk 

mengkomuni

kasikan 

informasi 

keuangan. 

4.  (Rozak, 2012) Pengaruh 

tingkat 

profitabilitas, 

ukuran 

Obyek: 

Perusahaan LQ-45 

yang terdaftar di 

Profitabilitas 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 
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perusahaan, 

kepemilikan 

saham oleh 

publik, 

leverage, 

kelompok 

industry, 

terhadap IFR 

Bursa Efek 

Indonesia 2012 

Variabel: 

VD: Internet 

Financial 

Reporting (IFR); 

VI: profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan, 

kepemilikan 

saham oleh publik, 

leverage, 

kelompok ndustri 

Teknik Analisis: 

analisis regresi 

linier berganda 

signifikan 

terhadap 

IFR, 

sedangkan 

leverage, 

kepemilikan 

saham oleh 

publik, 

kelompok 

industri tidak 

berpengaruh 

signifikan 

5.  (Puri, 2013) Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Laporan 

Keuangan 

Melalui Internet  

Obyek: 

perusahaan yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2011-2012 

Variabel:  

VD: Internet 

Financial 

Reporting Indeks 

(IFR Index) 

VI:Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Leverage, ukuran 

perusahaan dan 

Kepemilikan 

saham publik;  

Teknik Analisis: 

analisis regresi 

berganda 

Tidak 

terdapat 

pengaruh 

antara 

profitabilitas, 

likuiditas, 

leverage, dan 

kepemilikan 

saham publik 

terhadap 

pengungkapa

n IFR Index 

6.  (Manullang, 

Sinarwati, & 

Yuniarta, 2014) 

Pengaruh 

Internet 

Financial 

Reporting dan 

Tingkat 

Pengungkapan 

Obyek: 

perusahaan 

pertambangan 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Internet 

Financial 

Reporting  

dan tingkat 

pengungkapa

n informasi 
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Informasi 

Berbasis 

Website 

terhadap 

Frekuensi 

Perdagangan 

Saham 

Perusahaan  

Indonesia tahun 

2011-2013 

Variabel:  

VD: Frekuensi 

Perdagangan 

Saham 

Perusahaan;  

VI: IFR, Tingkat 

Pengungkapan 

Informasi berbasis 

Website 

Teknik Analisis: 

analisis uji linier 

berganda 

berbasis 

website 

berpengaruh 

secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap 

frekuensi 

perdagangan 

saham 

perusahaan 

7.  (Andriyani & 

Mudjiyanti, 

2017) 

Pengaruh 

tingkat 

profitabilitas, 

leverage, dewan 

komisaris 

independen, 

kepemilikan 

instusional 

terhadap 

pengungkapan 

Internet 

Financial 

Reporting di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Obyek: 

perusahaan 

manufaktur 

industri dasar dan 

kimia di Bursa 

Efek Indonesia 

tahun 2013-2015 

Variable: 

 VD: Internet 

Financial 

Reporting (IFR); 

VI: profitabilitas, 

leverage, dewan 

komisaris 

independen, 

kepemilikan 

instusional. 

Teknik Analisis: 

analisis regresi 

linier berganda  

Profitabilitas, 

leverage, 

dewan 

komisaris 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

IFR, 

sedangkan 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

IFR. 

 

Hasil beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan 

bahwa adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya. 
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(Bozcuk, 2012) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap Internet Financial Reporting (IFR), (Rozak, 2012) dari 

hasil penelitiannya menyatakan profitabilitas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh  terhadap Internet Financial Reporting (IFR). 

(Andriyani & Mudjiyanti, 2017) menyatakan profitabilitas dan 

leverage berpengaruh terhadap Intrnet Financial Reporting (IFR). 

Berbeda halnya dengan penelitian yang di lakukan oleh (Puri, 2013) 

yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas, 

likuiditas, dan leverage terhadap Internet Financial Reporting 

(IFR).  

Dengan adanya  ketidak konsistenan hasil dari penelitian 

sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian kembali mengenai 

ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap 

praktik pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR). 

Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2016 sebagai objek 

penelitian. Penelitian ini menggunakan Indeks Internet Financial 

Reporting  (IFR Index) untuk mengukur pengngkapan Internet 

Financial Reporting (IFR) sehingga hasil yang di dapatkan nanti 

lebih lengkap dan rinci. 
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B. Tinjauan Pustaka  

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) teori agensi 

menjelaskan adanya hubungan antara principal (investor) dengan 

agent (manajer) dalam hubungan kerjasama. Apabila hubungan 

kedua belah pihak antara principal (investor) dan agent (manajer) 

terjalin dengan baik dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan, 

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. 

Dalam teori ini menjelaskan adanya hubungan antara agent 

(manajer) dengan principal (investor). Sebagai pengelola 

perusahaan, agent (manajer) berkewajiban untuk memenuhi 

keinginan principal (investor) dalam mengungkapkan informasi 

perusahaan secara luas. Sehingga muncullah asimetri informasi 

antara agent (manajer) dan principal (investor). Asimetri informasi 

adalah kondisi dimana agent (manajer) atau pengelola perusahaan 

mengetahui lebih banyak informasi perusahaan dibandingkan 

principal (investor) atau pemilik perusahaan. Hal tersebut dapat 

menimbulkan konflik keagenan antara agent (manajer) dan 

principal (investor). Untuk mengurangi asimetri tersebut, salah 
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satunya melakukan pengungkapan informasi keuangan perusahaan 

secara lebih luas. 

 

2. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

(Hartono, 2007) informasi yang dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Apabila pengumuman bersifat 

positif diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman 

tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu sinyal tersebut di terima 

oleh pasar, pelaku pasar akan menginterpretasikan dan menganalisis 

informasi tersebut sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk 

(bad news). Signaling theory merupakan sinyal-sinyal yang 

dibutuhkan oleh investor untuk mempertimbangkan dan 

menentukan apakah para investor akan menanamkan sahamnya atau 

tidak pada perusahaan yang bersangkutan (Suwardjono, 2005). 

Menurut signaling theory, perusahaan yang memberikan 

sinyal-sinyal positif (good news) mengenai informasi 

perusahaannya akan mendapatkan perhatian lebih bagi para investor 

untuk menanamkan modalnya dan menarik perhatian supplier, 

konsumen, dan para stakeholder lainnya untuk bekerjasama dengan 

perusahaan tersebut, dan informasi yang dalam bentuk sinyal positif 

(good news) akan meningkatkan kepercayaan para stakeholder. 
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3. Laporan Keuangan  

Menurut PSAK No. 1 dalam Ikatan Akuntansi Indonesia 

(2009) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Tujuan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangn, 

kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi.  

Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Dalam 

rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan 

informasi yang meliputi: (a). aset; (b). liabilitas; (c). ekuitas; (d). 

pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (e). 

kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik; dan (f). arus kas (Prasetyo & Irwandi, 2012). 

Berdasarkan PSAK No. 1 tahun 2013 tentang penyajian 

laporan keuangan, komponen laporan keuangan lengkap tersebut 

terdiri atas: 

1) Laporan posisi keuangan  

2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya 

3) Laporan perubahan ekuitas 

4) Laporan arus kas 

5) Catatan atas laporan keuangan 
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6) Informasi komparatif 

Laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban 

manajeman atas aktifitas operasional perusahaan. Laporan 

keuangan harus bisa dipahami dan disajikan dengan jelas dan 

mudah dimengerti oleh semua pihak-pihak yang 

berkepentingan, relevan, bebas dari kesalahan material, 

informasi disajikan apa adanya, dan dapat dibandingkan dengan 

informasi pada periode sebelumnya pada perusahaan yang sama 

atau jenis perusahaan dan periode yang sama 

4. Pengungkapan Laporan Keuangan 

a. Pengungkapan (Disclousure) 

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian 

integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan 

merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu 

penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen 

keuangan. Evans (2003) dalam (Suwardjono, 2005) menyatakan 

bahwa pernyataan manajemen dalam surat kabar, atau media 

massa lain serta informasi di luar ruang lingkup pelaporan 

keuangan tidak termasuk dalam pengertian pengungkapan. 

Disisi lain, pengungkapan sering juga memaknai sebagai 

penyedia informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam 

bentuk statemen keuangan formal. 
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b. Jenis-jenis Pengungkapan 

1) Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclousure) 

 Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang 

dibuat oleh perusahaan mengenai informasi-informasi 

penting yang menyangkut aktifitas dan kondisi perusahaan 

secara riil yang bersifat wajib yang diatur dalam peraturan 

hukum (Suwardjono, 2005). Peraturan yang mengatur hal 

tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Keputusan 

Ketua BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 

1996, yang menyatakkan bahwa perusahaan yang telah 

melakukan penawaran umum dan perusahaan publik 

berkewajiban melakukan untuk menyampaikan laporan 

tahunan. Seiring perkembangan dalam dunia bisnis, 

peraturan tersebut di sempurnakan dalam Keputusan Ketua 

Bapepam-LK No. Kep-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 

tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan 

Keuangan Perusahaan Publik mensyaratkan elemen-elemen 

yang seharusnya wajib diungkapkan dalam penyusunan 

laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia sesuai 

dengan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntansi Keuangan Indonesia (IAI). 

 Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data 

keuangan penting, sekurang-kurangnya meliputi penjualan, 
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laba rugi, jumlah saha yang beredar, jumlah aktiva, jumlah 

kewajiban, jumlah investasi, laba rugi bersih per saham, 

rasio lancar, rasio laba (rugi) terhadap ekuitas, dan lain 

sebagainya. Laporan dewan komisaris sekurang-kurangnya 

menyampaikan informasi mengenai penilaian atas kinerja 

direksi mengenai pengelolaan perusahaan, pandangan atas 

prospek usaha, penilaian atas kinerja komite-komite yang 

berada di bawah dewan komisaris dan alasan jika terjadi 

perubahan. Laporan direksi harus menyampaikan analisis 

atas kinerja perusahaan yang yang mencakup kebijakan 

strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan 

yang ditargetkan, kendala-kendala yang dihadapi oleh 

perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan dan perubahan 

komposisi anggota direksi dan alasan perubahan jika ada. 

(Nuswandari, 2009) 

2) Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclousure) 

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh 

standar akuntansi atau peraturan badan pengawas 

(Suwardjono, 2005). Pengungkapan sukarela merupakan 

salah satu cara meningkatkan kredibilitas pelaporan 

keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam 

memahami strategi bisnis perusahaan (Healy, Palepu, 1993 
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dalam Sotomo, 2004). Pengungkapan sukarela dalam 

laporan tahunan memuat pengungkapan pelaporan keuangan 

melalui internet (Internet Financial Reporting), 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial (Corporate 

Social Responbility), pengungkapan segmen, pengungkapan 

pengelola perusahaan. 

 

c. Tujuan Pengungkapan 

(Suwardjono, 2005) dalam buku teori akuntansi: 

perekayasaan pelaporan keuangan menjelaskan bahwa secara 

umum, tujuan pengungkapan adalah untuk menyajikan 

informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan 

pelaporan keuangan dan melayani berbagai pihak yang 

mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam hal 

tersebut, pengungkapan diwajibkan untuk melindungi 

(protective), informatif (informative), dan melayani kebutuhan 

khusus (differential).  

1) Tujuan Melindungi (Proactive) 

Tujuan proactive dilakukan untuk melindungi para pemakai 

laporan keuangan baik publik maupun masyarakat umum 

yang masih awam. 
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2) Tujuan Informatif (Informative) 

Tujuan Informative dilakukan untuk menyediakan informasi 

yang dapat membantu keefisienan dalam pengambilan 

keputusan bagi pemakai laporan keuangan. 

3) Tujuan Kebutuhan Khusus (Differential) 

Tujuan differential merupakan gabungan dari tujuan 

perlindungan publik dan tujuan informatif, artinya 

pengungkapan informasi harus di batasi pada apa yang di 

pandang bermanfaat bagi pemakainya, sementara untuk 

tujuan pengawasan, informasi tertentu harus di sampaikan 

kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui 

formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci. 

 

5. Internet Financial Reporting (IFR). 

a. Internet 

Menurut Termas Media, interconnection network (internet) 

merupakan sistem global dari seluruh jaringan computer yang 

saling terhubung. Internet berasal dari bahasa latin “inter” yang 

artinya “antara”. Internet merupakan jaringan yang terdiri dari 

milyaran komputer yang yang ada di seluruh dunia. Internet 

melibatkan berbagai jenis komputer serta topologi jaringan yang 

berbeda. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan, di 

gunakan standar protocol internet yaitu TCP/IP. TCP bertugas 
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untuk memastikan bahwa semua yang terhubung bekerja dengan 

baik, sedangkan IP bertugas untuk mentramisikan paket data dari 

satu komputer ke computer lainnya. Pakar internet asal 

Indonesia menjelaskan internet dengan berbagai aplikasi seperti 

Website, VoIP, E-mail pada dasarnya merupakan media yang 

digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi (Prihatna, 

2005) 

 

b. Internet Financial Reporting (IFR) 

Internet Financial Reporting (IFR) adalah pencantuman 

informasi keuangan perusahaan melalui internet atau website 

perusahaan yang bersifat sukarela (Lai, Lin, Lee, & Wu, 2002).  

Chandra (2008) dalam  (Hargyantoro , 2010) terdapat tiga 

cara penyajian laporan keuangan melalui website: 

1) Membuat duplikat laporan keuangan yang sudah di cetak ke 

dalam format electronic paper. 

2) Mengkonversi laporan keuangan ke dalam format HTML. 

3) Meningkatkan pencantuman laporan keuangan melalui 

website sehingga lebih mudah diakses oleh pihak yang 

berkepentingan daripada laporan keuangan dalam format 

cetak. 
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(Hargyantoro , 2010), menjelaskan ada berbagai 

format yang dapat digunakan dalam mempresentasikan 

laporan keuangan melalui internet antara lain: 

1) Portable Document Format (PDF) 

Merupakan sebuah format file yang dikembangkan oleh 

Adobe Corporation untuk membuat dokumen-dokumen 

yang di butuhkan untuk mewakili dokumen yang asli. Semua 

elemen dalam dokumen asli disimpan sebagai gambaran 

elektronik. 

2) Hypertext Markup Language  

HTML  merupakan standar yang biasa digunakan untuk 

mempresentasikan informasi melalui internet. 

3) Graphics Interchanges Format (GIF) 

GIF merupakan sebuah format file berbentuk grafik, dengan 

meringkas mengenai gambaran informasi tanpa mengurangi 

informasi tersebut. 

4) Joint Photographic Expert Group (JPEG) 

Sebuah format grafik yang digunakan untuk meringkas foto 

agar mempunyai ukuran yang dapat digunakan dalam 

website. 
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5) Microsoft Excel Spreadsheet 

Sebuah aplikasi komputer yang berupa spreadsheet dengan 

menyimpan, memperlihatkan dan memanipulasi data yang 

disusun dalam kolom dan lajur. 

6) Microsoft Word 

Microsoft Word merupakan aplikasi program komputer yang 

paling banyak digunakan Internet Financial Reporting. 

7) Zip Files 

WinZip adalah program windows yang mengizinkan para 

pengguna untuk menyimpan dan meringkas dokumen 

informasi sehingga mereka dapat meyimpan dan 

mendistribusikan informasi tersebut dengan lebih efisien. 

8) Macromedia Flash Software 

Merupakan standar untuk mengirim informasi dengan cepat. 

9) Real Network Real Player  

Software format yang menggunakan efek video. 

10) Macromedia Shockwave Software 

Shockwave merupakan bagian dari multimedia player. 

c. Manfaat Internet Financial Reporting  

(Fitriana, 2009) mengungkapkan bahwa Internet Financial 

Reporting  dinilai memberikan berbagai manfaat:  

1) Menawarkan solusi biaya rendah (bagi kedua belah pihak). 

Bagi investor, memberikan kemudahan dalam mengakses 
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informasi perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan, dapat 

mengurangi biaya untuk mencetak serta mengirim informasi 

perusahaan kepada investor Menawarkan ketepatan waktu 

dalam penyebaran serta akses informasi sehingga informasi 

lebih relevan karena tepat waktu.  

2) Sebagai media komunikasi massa untuk laporan perusahaan. 

Informasi dapat diakses oleh pengguna yang lebih luas 

daripada media komunikasi yang lama. Tidak ada batasan 

wilayah sehingga dapat mengembangkan jumlah investor 

potensial. 

3) Menawarkan informasi keuangan dalam berbagi format yang 

memudahkan dan bisa didownload. Adobe Acrobat format 

dalam portable document format (PDF) biasanya merupakan 

format yang paling umum digunakan. Selain itu format yang 

digunakan adalah HTML (Hypertext Markup Language), 

Excel, XBRL. 

4) Memungkinkan pemakai berinteraksi dengan perusahaan 

untuk bertanya atau memesan informasi tertentu dengan cara 

yang jauh lebih mudah dan murah dibanding mengirim surat 

atau telepon ke perusahaan. 

 

 

 



27 

6. Internet Financial Reporting (IFR) Index

Menurut Chan dan Wickramasinghe (2006) dalam (Puri, 

2013) terdapat beberapa informasi yang dinilai dari Internet 

Financial Reporting (IFR) index. Indeks pengungkapan terdiri dari 

empat kriteria yang memiliki bobot yang berbeda-beda pada 

masing-masing kriteria, antara lain:  

Tabel 2.2  Kritria penilaian IFR 

Dimensi Kriteria Penilaian 

Isi (Content) Tingkat ketersediaan ini disitus web termasuk 

laporan tahunan dan ringkasan keuangan, 

informasi kepemilikan saham, penyebaran 

pemegang saham, dan daftar pemegang saham. 

Indikasi informasi diaudit dan tidak diaudit pada 

situs web, terutama informasi setengah tahunan 

dan triwulan. 

Ketepatan Waktu 

(Timeliness) 

Mengukur ketepatan waktu dari informasi yang 

diberikan, seperti bagaimana harga saham secra 

teratur diperbarui. 

Teknologi (Technology) Mengukur sejauh mana perusahaan 

memanfaatkan fitur berbasis web lebih maju, 

seperti gambar bergerak, teks hyperlink, e-mai 

umpan balik, link eksternal, file suara dan video 

presentasi. 

Dukungan Pengguna (User 

Support) 

Mengukur sejauh mana dukungan pengguna 

yang ditawarkan oleh situs termasuk 

kemampuan mengunduh format, pilihan warna 

dalam dokumen yang dapat diunduh serta 

kemampuan untuk mengunduh laporan tahunan, 

perhitungan investasi, pelayanan bagi pemegang 

saham secara online, analisis saham dan 

pengumuman publik.  
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7. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan 

perusahaan dalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan 

besar, sedang, dan kecil. Skala perusahaan  merupakan ukuran yang 

dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang 

didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito dan Herawaty, 

2005).  

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. 

Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang 

dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat 

ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, rata-rata tingat 

penjualan (Seftianne, 2011).  

Perusahaan yang berukuran besar mempunyai berbagai 

kelebihan dibanding perusahaan kecil. Kelebihan yang pertama 

adalah ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan 

perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Kedua, ukuran 

perusahaan menentukan kekuatan tawar menawar (bargaining 

power) dalam kontrak keuangan. Dan ketiga, ada kemungkinan 

pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahan yang 

lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba (Sawir, 2004). 

Ukuran perusahaan di ukur menggunakan total aset dengan rumus: 

𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑔𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 
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8. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan suatu aspek penting yang dapat 

dijadikan acuan oleh investor atau pemilik untuk menilai kinerja 

manajemen dalam mengelola suatu perusahaan dan salah satu 

indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba 

sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi 

perusahaannya (Hilmi dan Ali, 2008).  

ROE (Return On Equity) menunjukkan kemampuan manajemen 

dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net 

income. Semakin tinggi return, makan akan semakin baik karena 

berdampak pada semakin besarnya deviden yang dibagikan atau 

berdampak pada semakin besarnya retained earning yang 

ditanamkan kembali.  

Syamsudin (2004:64) mendefinisikan ROE adalah tingkat 

pengembalian ekuitas pemilik. ROE merupakan suatu alat ukur dari 

penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan 

(baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) 

atas modal yang mereka investasikan.  

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
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9. Leverage  

Setiap perusahaan dalam menjalankan operasional aktivitas 

usahanya pasti membutuhkan modal. Modal tersebut bisa 

didapatkan dari modal sendiri ataupun modal dari pinjaman pihak 

luar perusahaan. Perusahaan menggunakan modal dari pihak luar 

untuk operasinal perusahaan baik dari pembiayaan jangka panjang 

maupun pembiayaan jangka pendek..  

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar 

perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset 

perusahaan, Prasetya dan Irawan (2012). Menurut Septiarsi (2013) 

leverage dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh modal (equity). Semakin tinggi tingkat leverage 

sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula hutang perusahaan 

tersebut. Leverage diukur menggunakan rasio DER, yaitu 

perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas. 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
  

 

10. Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan untuk mengukur perusahaan 

untuk melunasi kewajiban (utang) jangka pendek tepat pada 

waktunya, termasuk malunasi bagian hutang jangka panjang yang 
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jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan (Margyanto, 2009). 

Menurut (Munawir, 2007), likuiditas menunjukkan kemampuan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang 

harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Pengukuran 

likuiditas menggunakan current rasio dengan perbandingan antara 

aktiva lancar dengan liabilitas lancar. 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 =  
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

C. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

   

  

 

 

 

 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Internet Financial Reporting 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya 

perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan 

UKURAN PERUSAHAAN 

PROFITABILITAS 

LEVERAGE 

LIKUIDITAS 

INTERNET FINANCIAL 

REPORTING  
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usaha yang di jalankan. Penentuan skala besar kecilnya 

perusahaan dapat di tentukan berdasarkan total penjualan, total 

aset, rata-rata tingat penjualan (Seftianne, 2011). 

Marston dan Polei (2004) menyatakan bahwa perusahaan 

lebih besar memiliki kompleksitas yang lebih tinggi sehingga 

investor membutuhkan informasi keuangan perusahaan yang 

lebih banyak untuk membuat keputusan investasi yang lebih 

efektif. Dapat dikatakan perusahaan besar lebih disorot dalam 

pasar modal yang mana ini memberikan tekanan pada 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara lebih 

lengkap.  

Perusahaan besar memiliki stakeholder dalam jumlah 

banyak dan tersebar luar sehingga dapat meningkatkan agency 

cost (Oyelere, 2003). Sehingga para stakeholder tersebut 

membutuhkan informasi yang cepat, mudah dan akurat sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Internet 

Financial Reporting merupakan salah satu media yang dapat 

digunakan untuk menyajikan informasi secara lebih cepat, 

mudah dan akurat. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Reskino & Sinaga , 

2016) dengan sampel 54 perusahaan yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia pada sektor real estate, property, dan kontruksi 

bangunan. Hasilnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan 
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berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting. 

Selanjutnya, penelitian yang sama di lakukan oleh (Rozak, 2012) 

dengan variabel tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, 

leverage, kepemilikan saham oleh public, dan kelompok 

industri, dengan sampel yang digunakan adalah perusahaan LQ-

45. Dengan hasil menyataan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting. Berbeda 

halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puri, 2013) 

dengan meneliti beberapa variabel diantaranya profitabilitas, 

leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham 

publik terhadap praktik Internet Financal Reporting, dengan 

mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2012, menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik Internet Financial 

Reporting. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 :Rasio Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap praktik 

Pengungkapan Internet Financial Reporting. 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Internet Financial Reporting 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun 

modalnya sendiri. Profitabilitas merupakan aspek penting bagi 
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investor untuk dijadikan acuan menilai kinerja manajemen 

dalam mengelola perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang 

profitable akan memiliki dorongan yang kuat untuk  

menyebarluaskan informasi perusahaan, terutama informasi 

keuangan. Hal ini guna untuk menumbuhkan kepercayaan 

investor terhadap perusahaan tersebut ( Kusumawardani, 2011).   

Dalam teori sinyal (Signally Theory) menjelaskan bahwa 

pada dasarnya laporan keuangan dimanfaatkan perusahaan 

untuk memberikan sinyal positif maupun negatif bagi 

pemakainya (Sulistyanto, 2008). Apabila perusahaan memiliki 

profitabilitaas yang tinggi maka perusahaan tersebut akan 

menggunakan Internet Financial Reporting untuk membantu 

perusahaan menyebarluaskan goodnews. Berbeda dengan 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang buruk, 

maka perusahaan tersebut menghindari penggunaan teknik 

pelaporan seperti Internet Financial Reporting, karena 

perusahaan tersebut berusaha menyembunyikan badnews. 

Menurut penelitian (Andriyani & Mudjiyanti, 2017) dengan 

mengambil variabel tingkat profitabilitas, leverage, jumlah 

dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional 

terhadap Internet Financial Reporting. Sampel yang di gunakan 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada sektor industri bahan kimia pada tahun 2013-
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2015. dengan hasil menyatakan bahwa tingkat profitabilitas 

berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting. Selanjutnya 

penelitian yang di lakukan oleh (Rozak, 2012) menggunakan 

sampel perusahaan LQ-45, hasilnya menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap Internet Financial 

Reporting. Berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh 

(Puri, 2013) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2012 menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara profitabilitas dengan Internet Financial 

Reporting.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H2 :Profitabilitas berpengaruh  terhadap praktik  Pengungkapan 

Internet Financial Reporting. 

3. Pengaruh Leverage terhadap Internet Financial Reporting 

  Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

struktur modal suatu perusahaan. Menurut Septiarsi (2013) 

leverage dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh modal (equity). 

  Teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antara tingkat leverage dengan pengungkapan 

sukarela. Teori agensi (Agency Theory) adalah hubungan 
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principal dengan agent. Berdasarkan teori ini, apabila tingkat 

leverage yang tinggi, maka kebutuhan informasi mengenai 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada 

kreditur akan lebih tinggi. Salah satu cara untuk meminimal 

biaya agensi serta konflik kepentingan antara principal dengan 

agent yaitu dengan melakukan pegungkapan yang lebih banyak 

dengan menyajikan informasi perusahaan terutama informasi 

keuangan melalui internet atau website perusahaan. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Mensah (2011) 

menggunakan variabel leverage dan mengemukakan bahwa 

leverage berpengaruh terhadap pelaporan keuangan perusahaan 

di internet. Fitriani (2009) menyimpulkan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan terhadap informasi keuangan dalam 

website perusahaan.  

  Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H3 :Leverage berpengaruh terhadap praktik pengungkapan Internet 

Financial Reporting. 

4. Pengaruh Likuiditas terhadap Internet Financial Reporting 

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi 

kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka 

pendeknya maka semakin likuid perusahaan tersebut. 
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Dimana tingkat likuiditas perusahaan mempengaruhi 

investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. 

Investor tidak akan menanamkan modalnya pada perusahaan 

yang modalnya pada perusahaan yang kurang likuid karena 

mereka akan beranggapan bahwa perusahaan yang kurang likuid 

memiliki kecenderungan akan mengalami kebangkrutan 

(Kusumawardani, 2011). Perusahaan yang memiliki tingkat 

rasio likuiditas yang tinggi maka akan cenderung untuk 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas, agar 

perusahaan tersebut dapat dipandang credible.  

Handayani (2008) menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi luas pengungkapan laporan keuangan pada 

perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta yang menguji antara tingkat likuiditas dengan 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan menyatakan 

bahwa tingkat likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap 

kelengkapan laporan keuangan. Handoko dan Fuad (2013) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, likuiditas, tipe 

perusahaan, sebaran kepemilikan umum, umur listing, dan 

earning per share berpengaruh signifikan terhadap Internet 

Financial Reporting. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 
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H4 :Rasio Likuiditas berpengaruh terhadap praktik pengungkapan 

Internet Financial Reporting. 

 


