
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internet Financial Reporting (IFR) merupakan suatu fenomena yang baru-

baru ini sedang berkembang pesat dengan seiringnya kemajuan teknologi

informasi. Beberapa perusahaan ataupun lembaga mempublikasikan informasi

keuangannya melalui internet. Laporan keuangan yang telah dipublikasikan bisa

berformat Hyper Text Markup Language (Fitriana dan Dewayanto, 2009),

dokumen PDF (Portable Data Format), excel maupun word. Informasi keuangan

yang disajikan dalam website meliputi laporan keuangan yang lengkap.

Internet financial reporting harus dapat dimanfaatkan perusahaan untuk

menyebarkan informasi positif perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait

dengan perusahaan, baik dengan shareholders, stakeholders, maupun pihak lain

yang berkepentingan khususnya investor dan customer, salah satunya dalam

penyebaran informasi keuangan perusahaan. Ketika perusahaan memiliki berbagai

informasi dan informasi tersebut dikelola dengan baik dalam sebuah website maka

akan banyak orang di berbagai wilayah dunia yang dapat mengakses informasi

tersebut.

Semakin cepat berkembangnya teknologi internet saat ini, perusahaan telah

berlomba-lomba memiliki website dan juga terdapat beberapa perusahaan yang

melakukan IFR untuk menyediakan dan menyebarkan informasi. Di luar negeri

(khususnya penelitian tersebut dilakukan di Inggris, Swedia, Spanyol, Austria,

German, Amerika Serikat, Australia) penelitian mengenai luas pengungkapan
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informasi keuangan di internet telah banyak dilakukan, namun tidak sedikit juga

perusahaan yang masih melakukan praktik IFR.

Internet merupakan suatu alternetif media yang dapat digunakan untuk

melakukan aktivitas hubungan investor dengan lebih efisien. Internet dalam hal

ini menggabungkan antara kualitas informasi yang dapat diberikan kepada

investor dengan biaya yang lebih ekonomis dalam memberikan informasi tersebut.

Disamping itu, internet membawa bentuk baru alat hubungan investor yaitu

diskusi interaktif melalui ‘chat’ dengan perwakilan dari perusahaan.

Bank syariah sekarang ini telah dikenal secara luas di Indonesia. Bank syariah

sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan

usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, bank syariah

tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal

yang diharamkan, atau yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas,

berkaitan dengan perbuatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal,

serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.

Luciana (2009) hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan

belum memanfaatkan secara optimal pengungkapan informasi perusahaan melalui

website, baik untuk komponen technology and user support. Temuan lain dalam

penelitian ini adalah banyak perusahaan yang tidak dapat memberikan informasi

bagi investor, kebanyakan informasi yang disajikan dalam website perusahaan

adalah tentang produk atau jasa yang dihasilkan serta banyak sekali perusahaan

yang tidak mengupdate informasi- informasi yang disajikan.
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Andriani (2010) mayoritas perusahaan sampel (95,6%) dalam penelitian ini

memiliki Website tersendiri, perusahaan sampel yang memiliki website tidak

mencantumkan kode efek perusahaan dalam website mereka dan mayoritas

(86,05%) memanfaatkan homepage mereka untuk menginformasikan informasi

keuangan terutama laporan keuangan pokok yaitu neraca dan laba rugi.

Kartika (2012) perusahaan yang menggunakan internet dan secara tepat waktu

merilis laporan keuangannya memiliki frekuensi perdagangan saham yang lebih

tinggi dibanding perusahaan yang tidak menggunakan internet untuk pelaporan

keuangannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah obyek penelitian.

Obyek penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia. Bank syariah menjadi

pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dana dan menyimpan dananya

secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi.

Prinsip-prinsip bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pada

pengembangan sistem informasi akuntansi, terutama mengenai pelaporan

keuangan  dan informasi non keuangan lainnya yang berhubungan dengan internet

sebagai media bagi penyebaran laporan keuangan dan informasi yang sedang

berkembangan di bank syariah itu sendiri. Selain itu juga dapat memberikan

kontribusi praktis bagi bank syariah dengan menggunakan alternatif model

pelaporan keuangan yang berbasis internet untuk menyebarkan informasi

keuangan kepada masyarakat yang lebih luas dibandingkan yang dapat dicapai

melalui metode pelaporan tradisional.
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1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengungkapan kelengkapan laporan keuangan berdasarkan PSAK

101 pada bank syariah di Indonesia yang dipublikasi melalui media internet?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengungkapan

pertanggungjawaban laporan keuangan yang dipublikasi melalui media internet

oleh bank syariah di Indonesia yang sesuai berdasarkan PSAK 101.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

Bagi Masyarakat Umum, isi dari website perbankan syariah, sehingga dapat

memberikan informasi, seperti informasi mengenai produk.

Bagi calon investor dan customer, mendapat informasi keuangan dan non

keuangan lainnya seperti kebutuhan modal perusahaan.

Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa, sebagai bahan

referensi dan menambah wawasan atau pengetahuan tentang pelaporan keuangan

melalui media internet pada bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

 


