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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 Oyelere et al. (2003) berjudul Determinants of Internet Financial Reporting 

by New Zealand Companies. Penelitian ini menggunakan analisis multivariate. 

Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, 

likuiditas, jenis industri berpengaruh signifikan terhadap IFR (Internet 

Financial Reporting), sedangkan profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh 

terhadap IFR (Internet Financial Reporting.  

 Almilia (2008) berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan 

Sukarela Internet Financial and Sustainability Reporting. berdasarkan 

penelitian tersebut disimpulkan 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. 

 Puspitaningrum dan Atmini (2012) berjudul Corporate governance 

mechanism and the level of internet financial reporting: Evidence from 

Indonesian companies. Menggunakan metode analisis linear berganda. 

Hasilnya menunjukan bahwa komite audit frekuensi pertemuan mempengaruhi 

tingkat IFR, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan blockholder, 

komisaris independen dan komite audit kompetensi tidak mempengaruhi 

pengungkapan IFR.  
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 Lestari dan Chariri (2012) berjudul Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (IFR) dalam Website 

Perusahaan.  Penelitian ini menggunakan metode analisis multivariat dengan 

menggunakan regresi logistik. Penelitian ini melakukan pengukuran terhadap 

tujuh faktor yang mempengaruhi IFR (ukuran perusahaan, profitabilitas, 

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

perusahaan). Dari ketujuh faktor tersebut terdapat lima faktor yang 

berpengaruh positif terhadap IFR  yaitu variabel ukuran perusahaan, likuiditas, 

leverage, reputasi auditor, dan umur listing perusahaan, sedangkan 

profitabilitas dan jenis industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Internet Financial Reporting. 

 Boubaker et al. (2012) berjudul The determinants of web-based corporate 

reporting in France. Penelitian ini menggunakan metode analisis univariate. 

Membuktikan bahwa beberapa variabel terbukti secara signifikan berpengaruh 

pada pengungkapan laporan perusahaan di internet seperti variabel ukuran 

perusahaan, ukuran auditor, ownership dispersion, industri IT, dan equity 

offering, sedangkan leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan laporan perusahaan di internet. 

 Prasetya dan Irwandi (2012) berjudul Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi 

Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) Pada 

Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis linear berganda. Hasilnya menunjukan bahwa 

hanya variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh positif terhadap 
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pengungkapan Internet Financial Reporting, sedangkan variabel Profitabilitas, 

likuiditas, Leverage, dan umur listing perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan Internet Financial Reporting. 

 Akbar dan Daljono (2014) berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi 

Pengungkapan Laporan Perusahaan Berbasis Website. Hasilnya membuktikan 

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. 

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. 

 Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan muncul sebagai faktor yang sering muncul mengenai 

penerapan IFR yang sejalan dengan penelitian Oyelere et al (2003), Almilia 

(2008), Akbar dan Daljono (2014), namun tidak sesuai dengan penelitian 

Maharani dan Budiasih (2016). Profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan laporan berbasis website menurut Akbar dan Daljono 

(2014), namun beberapa penelitian menganggap profitabilitas tidak 

berpengaruh positif terhadap IFR seperti penelitian yang dilakukan oleh 
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Boubaker et al. (2012); Oyelere et al. (2003); Chariri dan Lestari (2007). 

Menurut Chariri dan Lestari (2012) leverage berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan IFR, namun menurut Oyelere et al. (2003) leverage tidak 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR. Chariri dan Lestari (2012) 

membuktikan reputasi auditor dan umur listing memiliki pengaruh signifikan 

secara positif terhadap pengungkapan IFR, sedangkan Prasetya dan Irwandi 

(2012)  membuktikan tidak adanya pengaruh terhadap pengungkapan IFR. 

Kelton dan Yang (2008) membuktikan bahwa komisaris independen 

mempengaruhi pengungkapan IFR, sedangkan menurut Puspitaningrum dan 

Atmini (2012) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan IFR.  

 Oleh karena itu peneliti mencoba kembali membuktikan pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran auditor, umur listing perusahaan 

dan komisaris independen. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Keagenan 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori 

agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus 

of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer 

(agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. 

 Menurut Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi 

monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya 

yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent, 
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yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent. Bonding 

cost merupakan biaya yang ditangung oleh agent untuk menetapkan dan 

mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk 

kepentingan principal. Selanjutnya residual loss merupakan pengorbanan yang 

berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan 

keputusan agent dan keputusan principal. 

2. Teori sinyal  

Signalling theory merupakan sinyal-sinyal informasi yang dibutuhkan oleh 

investor untuk mepertimbangkan dan menentukan apakah para investor akan  

menanamkan sahamnya atau tidak pada perusahaan yang bersangkutan 

(Suwardjono, 2005). 

 Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku 

bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau 

gambaran baik untuk keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup 

suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, 

relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal 

sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi (Ulum, 2015). 

3. Karakteristik Keuangan dan Non Keuangan 

 Dalam penelitian ini, karakteristik keuangan dan non keuangan  diproksikan 

kedalam ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, reputasi auditor, umur 

listing dan komisaris independen. 
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a. Ukuran Perusahaan 

Perusahaaan-perusahaan yang lebih besar memiliki insentif yang lebih kuat 

untuk meningkatkan reputasi dan image perusahaan karena perusahaan besar 

lebih terlihat oleh public (Debreceny et al., 2002). 

 Marston dan Polei (2004) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar 

memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga investor akan 

membutuhkan informasi keuangan perusahaan yang lebih banyak untuk 

membuat keputusan investasi yang lebih efektif.  

 Semakin besar aktiva suatu perusahaan maka akan semakin besar pula 

modal yang ditanam, semakin besar total penjualan suatu perusahaan maka 

akan semakin banyak juga perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi 

pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal oleh masyarakat luas. 

(Rozak, 2012). 

 Terdapat beberapa argumentasi yang mendasar hubungan ukuran 

perusahaan dengan tingkat pengungkapan. Pertama, perusahaan besar yang 

memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik cenderung memiliki 

sumberdaya untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan biaya untuk 

menghasilkan informasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan 

yang memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan. Kedua, 

perusahaan besar memiliki insentif untuk menyajikan pengungkapan sukarela, 

karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan politik yang lebih 

tinggi dibandingkan perusahaan kecil. (Almilia, 2008). 
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b. Profitabilitas 

 Teori sinyal menunjukkan bahwa perusahaan yang menguntungkan 

memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut, untuk 

memberi sinyal profitabilitas perusahaan kepada investor untuk membantu 

mendukung manajemen kelanjutan dan tingkat dari kompensasi (Oyelere et al., 

2003). 

  Menurut Narsa (2014) Profitabilitas merupakan suatu aspek penting yang 

menjadi acuan bagi investor atau pemilik perusahaan untuk menilai kinerja 

manajemen dalam mengelola atau  menjalankan suatu perusahaan.  

 Menurut Marston (2003) semakin profitable suatu perusahaan maka 

semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mengungkapkan informasi 

keuangan tambahan, termasuk melakukan praktek IFR sebagai salah satu 

sarana untuk menyebarluaskan goodnews. 

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung 

untuk mengungkapkan lebih banyak informasi karena ingin menunjukkan 

kepada publik dan stakeholders bahwa perusahaan memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri 

yang sama (Almilia, 2008). 

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menarik perhatian 

investor dengan pelaporan kegiatan perusahaan yang lebih lengkap dan luas. 

Selain itu perusahaan dengan kinerja keuangan yang bagus akan berusaha 

menyebarluaskan reputasi baik perusahaan yaitu dengan menggunakan internet 
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sehingga informasi yang disampaikan dalam website perusahaan akan lebih 

luas (Akbar dan Daljono, 2014). 

c. Leverage 

 Leverage  adalah kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika  

perusahaan tersebut dilikuidasi. Semakin tinggi leverage semakin tinggi pula 

risiko perusahaan karena ada kemungkinan perusahaan tidak bisa melunasi 

kewajibannya (Keumala dan Muid, 2013). 

  Para investor lebih menyukai perusahaan yang memiliki rasio leverage 

rendah karena akan memberikan jaminan bahwa perusahaan akan lebih 

memenuhi prinsip akuntansi going concern atas pengembalian investasi 

Prasetya dan Irwandi (2012). 

 Para kreditur akan memperhatikan bagaimana perusahaan dapat mengelola 

hutangnya dengan melihat informasi yang disediakan perusahaan, sehingga 

perusahaan akan berusaha mengelola hutangnya dengan baik dan dapat 

melakukan pengembalian hutang perusahaan. Salah satu cara penyebarluasan 

informasi ini dapat dilakukan melalui pelaporan perusahaan berbasis website 

(Akbar dan Daljono, 2014). 

d. 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.  
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Menurut Lestari dan Chariri (2012) perusahaan yang menggunakan KAP 

Big Four akan melaporkan informasi secara transparan dan dapat dipercaya, 

sehingga akan menaikkan citra perusahaan dan mendorong perusahaan untuk 

menyebarluaskan laporan keuangan melalui IFR dalam rangka menggalang 

kepercayaan investor. 

e. Umur Listing Perusahaan 

 Menurut UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995 menjelaskan bahwa perusahaan 

yang akan listing dan yang telah listing memiliki kewajiban untuk melakukan 

pelaporan keuangan. Dari peraturan tersebut banyak perusahaan yang mulai 

melakukan pelaporan keuangannya bukan hanya yang bersifat mandatory 

namun juga pelaporan keuangan yang bersifat voluntary. 

 Perusahaan yang lebih lama listing menyediakan publisitas informasi yang 

lebih banyak dibanding perusahaan yang baru saja listing sebagai bagian dari 

praktik akuntabilitas yang diterapkan oleh Bappepam (Lestari dan Chariri 

2012). 

Umur perusahaan ditunjukkan dengan seberapa lama perusahaan dapat 

bertahan, maka semakin lengkap pula informasi yang telah diperoleh tentang 

perusahaan tersebut serta item yang diungkapkan perusahaan semakin banyak 

dengan bertambahnya umur perusahaan dan pengalaman yang ada (Maharani 

dan Budiasih, 2016). 

f. Komisaris Independen  

 Komisaris independen memainkan peran penting dalam memantau proses 

akuntansi dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan (Kelton dan Yang, 
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2008). Semakin besarnya proporsi komisaris independen maka proses 

pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin 

banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya 

transparansi dalam pelaporan pengungkapan perusahaan (Gunawan dan 

Hendrawati, 2016). 

4. Luas Pengungkapan Laporan Keuangan 

a. Tujuan Suatu Pengungkapan  

  Menurut Suwardjono (2005) tujuan suatu pengungkapan adalah 

 memberikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan 

 pelaporan keuangan dan melayani berbagai pihak yang mempunyai 

 kepentingan yang berbeda-beda. 

b. Konsep pengungkapan 

 Menurut Chariri dan Gozali (2003) ada 3 konsep pengungkapan 

 sehubungan dengan kualitas laporan keuangan yaitu 

1) Adequate disclosure (cukup)  

 Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan 

agar laporan keuangan tidak menyesatkan bagi pemakai dalam mengambil 

keputusan. 

2) Fair disclosure (wajar)  

Tingkat pengungkapan wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat 

memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai 

laporan keuangan. 

3) Full disclosure (lengkap) 



17 
 

Tingkap pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian 

semua informasi yang relevan. 

c. Jenis Pengungkapan  

1) Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure) 

Menurut Bapepam-LK (1996) perusahaan yang telah melakukan penawaran 

umum dan perusahaan publik berkewajiban untuk menyampaikan laporan 

tahunan yang memuat Ikhtisar Data Keuangan Penting, Analisis dan 

Pembahasan Umum oleh Manajemen, Laporan Keuangan yang telah diaudit 

dan Laporan Manajemen. 

2) Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure)  

 Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh 

perusahaan diluar apa yang telah diwajibkan oleh standar akuntansi atau 

peraturan badan pengawas (Suwardjono, 2005). 

 Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang 

menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham, 

khususnya apabila informasi tersebut merupakan berita gembira (good news). 

Manajemen juga akan menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan 

kredibilitas dan kemajuan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak 

diwajibkan (Suwardjono, 2005). 

5. Internet Financial Reporting (IFR) 

 Internet Financial Reporting (IFR) adalah penyebaran informasi keuangan 

dan kinerja perusahaan dengan menggunakan teknologi internet seperti World 

Wide Web (Ashbaugh et al., 1999). Ettredge et al. (2001) menyatakan bahwa 
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keuntungan perusahaan dalam memberikan informasi keuangan melalui 

website perusahaan adalah untuk menarik para investor. Hal ini berarti, IFR 

merupakan sarana untuk mengkomunikasikan sinyal positif perusahaan kepada 

publik, terutama investor. 

 Menurut Ashbaugh et al. (1999) IFR yang baik terdiri dari : (1) laporan 

keuangan termasuk catatan kaki dan laporan auditor, (2) link ke laporan 

tahunan mereka, ( 3) link ke AS Security and Exchange Commission 's (SEC) 

Electronic Data Gathering, Analisis dan Retrieval (EDGAR) system. 

Debreceny et al. (2002) melakukan penelitian IFR dengan bertujuan untuk 

memahami fenomena baru dalam melaporkan sehingga standar yang efektif 

dan efisien diletakkan di tempat. Selanjutnya dapat memberikan wawasan 

kepada investor tentang mengapa perusahaan menggunakan IFR untuk 

berkomunikasi dengan investor.  

Keuntungan penerapan IFR menurut (Ashbaugh et al., 1999) 

a. penggunaan internet sebagai media penyampaian laporan keuangan 

merupakan suatu penghematan bagi perusahaan karena tidak perlu lagi 

mencetak laporan keuangan menggunakan kertas. Proses pendistribusian 

laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan juga lebih efisien.  

b. Pelaporan keuangan berbasis cetak tradisional membatasi antara pihak 

yang meminta atau memerlukan informasi keuangan. Sejak perusahaan 

menggunakan IFR, informasi keuangan perusahaan menjadi mudah 

diakses oleh umum secara global tanpa ada batasan. Sehingga perusahaan 

dapat meningkatkan jumlah dan data yang diungkapkan. 
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c. Kemudahan dalam mengakses informasi terkini, yang mana setiap investor 

dapat mengakses  informasi laporan keuangan dengan cepat dan mudah 

dimanapun dan kapan pun mereka mau. 

d. IFR memiliki fasillitas untuk menyebarkan laporan keuangan perusahaan 

dengan via internet yang memiliki fasilitas istimewah dalam informasi dan 

menganalisis bermacam-macam dalam membuat keputusan. Internet 

sebagai web browser, hyperlinks dan alat transfer data. 

6. 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%). 

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 
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keuangan tersebut menjadi lebih cepat, sehingga indeks pengungkapan IFR 

lebih tinggi. 

 Komponen yang dilihat dari informasi keuangan menggunakan html atau 

pdf sebagai berikut  

1) Statement of Financial Position 

2) Statement of Financial Performance 

3) Statement of Cash Flows 

4) Statement of Movement in Equity 

5) Notes to the Financial Statement 

6) Disclosures of Quarterly Results 

7) Financial Highlight/Year-in-Review 

8) Chairman’s Report 

9) Auditors’ Report 

10) Shareholder Information 

11) Corporate Information 

12) Social Responsibility 

13) Number of years/Quarter shown 

14) Annual Report 

15) Quarterly Report 

16) Past Information (HTML only) 

a. Share Price History 

b. Deviden History 

c. Graph of Share Price History 
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17) Language 

English  

18) Company Address (HTML only) 

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. 

 Komponen yang dilihat yaitu  

1) Press release konsisten dalam memberikan berita dan updated berita 

pada minggu ini  

2) Unaudited latest quarterly result  

3) Kutipan saham dan memperbarui  kutipan saham dalam minggu ini. 

4) Vision statements  

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). 

Ketika website perusahaan dapat memanfaatkan teknologi tersebut, maka 

semakin tinggi indeks pengungkapan IFR perusahaan. 

Komponen yang dilihat yaitu  

1) Download plug-in On Spot 
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2) Online Feedback  

3) Use of Presentation Slides 

4) Use of Multimedia 

5) Analysis Tools 

6) Advance Features (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. 

Komponen yang dilihat yaitu 

1) Help and Frequently Asked Questions 

2) Link to Home Page 

3) Link to Top  

4) Site Map  

5) Site Search  

6) Number of click to get to financial info 

7) Consistency of web page design 

C. Kerangka Konseptual 

    Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa 

penelitian Lestari dan Chariri (2012); Oyelere et al (2003); Rozak (2012) 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

IFR, sedangkan untuk profitabilitas tidak berpengaruh terhadap IFR seperti 



23 
 

penelitian yang dilakukan oleh Oyelere et al. (2003); Lestari dan Chariri 

(2012). Menurut  Lestari dan Chariri (2012) leverage, umur listing perusahaan 

dan reputasi auditor berpengaruh positif namun menurut Rozak (2012) 

leverage berpengaruh negatif, serta menurut Jannah (2015) umur listing 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif. Menurut Kelton 

dan Yang (2008) komisaris independen mempengaruhi IFR, sedangkan 

menurut Puspitaningrum dan Atmini (2012) komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap IFR. Oleh karena itu peneliti mencoba kembali 

membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, reputasi 

auditor, umur listing dan komisaris independen. Oleh sebab itu, berdasarkan 

kesimpulan di atas maka diperoleh kerangka pemikiran. 

 Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar  dibawah  

 ini:  

    Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 
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D. Pengembangan Hipotesis  

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR). 

 Perusahaan besar memiliki agency cost yang besar karena perusahaan besar 

harus menyampaikan pelaporan keuangan yang lengkap kepada shareholders 

sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen (Prasetya dan Irwandi 2012). 

Praktik IFR dalam penyebarluasan laporan keuangan merupakan usaha untuk 

mengurangi besarnya agency cost (Lestari dan Chariri, 2012). 

Marston Polei (2004) menjelaskan bahwa perusahaan besar lebih mudah 

diawasi kegiatannya di pasar modal dan di lingkungan sosial pada umumnya, 

sehingga memberi tekanan pada perusahaan untuk melakukan pelaporan 

keuangan yang lebih lengkap dan luas melalui IFR.  

  Penelitian dari Lestari dan Chariri (2012) menunjukkan variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan 

berbasis website. Dengan demikian hipotesis yang diajukan: 

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan   

  IFR. 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR). 

 Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menarik perhatian 

investor dengan pelaporan kegiatan perusahaan yang lebih lengkap dan luas. 

Selain itu perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang bagus akan 

berusaha menyebarluaskan reputasi baik perusahaan. Akbar dan Daljono 
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(2014). Marston (2003) menyatakan bahwa semakin profitable suatu 

perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi keuangan tambahan, termasuk melakukan praktek 

IFR sebagai salah satu sarana untuk menyebarluaskan profit yang dimiliki 

perusahaan itu. 

Perusahaan yang menghasilkan profitable juga akan melakukan 

pengungkapan yang lebih banyak karena manajemen perusahaan ingin 

meyakinkan seluruh pengguna laporan keuangan bahwa perusahaan berada 

pada posisi persaingan yang kuat dan memperlihatkan bahwa kinerja 

perusahaan juga bagus (Maharani dan Budiasih, 2016). 

 Hasil penelitian Debreceny et al. (2002) menunjukan adanya hubungan 

signifikan antara profitabilitas terhadap IFR. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan: 

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR. 

3. Pengaruh leverage terhadap tingkat pengungkapan Internet Financial 

Reporting (IFR).    

 Para investor menginginkan nilai leverage yang rendah karena dalam teori 

agensi, leverage yang rendah berarti kekayaan perusahaan yang ditransfer 

kepada investor akan semakin besar. Perusahaan dengan nilai leverage yang 

rendah akan lebih memilih praktik IFR (Handoko dan Fuad, 2013). 

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 
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yang tinggi. Penelitian yang dilakukan Lestari dan Chariri (2012) membuktikan 

bahwa leverage berpengaruh positif terhadap IFR.  

Dengan demikian hipotesis yang diajukan  

H3 : Leverage berpengaruh Positif terhadap tingkat pengungkapan IFR. 

4. Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR).  

 Penggunaan KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four oleh perusahaan 

akan diintepretasikan oleh publik sebagai suatu perusahaan yang dapat 

dipercaya terutama berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan Lestari dan Chariri (2012) menunjukkan bahwa perusahaan 

yang diaudit oleh auditor big four lebih transparan dalam menyediakan 

informasi di website perusahaan.  

 Berdasarkan teori sinyal perusahaan yang diaudit oleh KAP yang bereputasi 

tinggi yaitu berafiliasi dengan The Big Four, akan cenderung mengungkapkan 

laporan keuangannya melalui IFR karena perusahaan ingin menunjukkan sinyal 

positif bahwa perusahaan mereka adalah perusahaan yang unggul (Handoko 

dan Fuad, 2013).  

  Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Chariri (2012) menunjukan 

bahwa ada pengaruh positif antara reputasi auditor dengan penerapan IFR. 

 Dengan demikian hipotesis yang diajukan:  

 H4: Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR. 
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5. Pengaruh Umur Listing Perusahaan Terhadap Pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR).  

 Menurut Lestari dan Chariri (2012) bahwa perusahaan yang akan  listing 

dan yang telah listing memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan 

keuangan. 

Perusahaan yang lebih lama listing menyediakan publisitas informasi yang 

lebih banyak dibanding perusahaan yang baru saja listing sebagai bagian dari 

praktik akuntabilitas yang ditetapkan oleh Bapepam (Prasetya dan Irwandi 

2012). Alasannya, perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai pengalaman 

lebih dalam pelaporan keuangan tahunan (Lestari dan Chariri 2012). 

 Sesuai dengan teori sinyal perusahaan yang lebih berpengalaman 

mempunyai kecenderungan untuk mengubah metode pelaporan informasi 

keuangannya sesuai dengan perkembangan teknologi melalui penggunaan IFR 

agar investor menangkap sinyal positif tersebut (Handoko dan Fuad, 2013)   

  Penelitian yang dilakukan Lestari dan Chariri (2012) membuktikan bahwa 

umur listing perusahaan berpengaruh positif terhadap IFR.  

 Dengan demikian hipotesis yang diajukan:  

 H5 : Umur listing perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

IFR.. 

6. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR).  

  Menurut Willekens et al. (2003) komposisi dewan komisaris di perusahaan 

dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan yang sifatnya sukarela. IFR terkait 
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hubungan investor dapat menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan informasi yang sifatnya sukarela. 

  Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong 

diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance) di dalam suatu perusahaan yaitu melalui pemberdayaan dewan 

komisaris agar dapat melalukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat 

kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan (KNKG,2006). 

   Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan 

keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena 

didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak 

pihak-pihak di luar manajemen perusahaan (Permanasari (2012) 

  Kelton dan Yang (2008) menemukan bukti bahwa komisaris independen 

memengaruhi IFR secara positif. 

  H6 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap terhadap  

 pengungkapan IFR. 

 

 

 

 

 




