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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

1. Novita Nisa Keumala dan Dul Muid (2013) 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Novita Nisa Keumala dan Dul 

Muid (2013) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyajian laporan keuangan melalui internet (Internet Financial Reporting). 

Sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Penelitian ini 

menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, leverage, 

outside ownership, dan risiko sistematik. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

hanya ukuran perusahaan berhubungan positif pada praktik IFR perusahaan dan 

profitabilitas berhubungan negatif pada praktik IFR perusahaan. Sementara 

variabel lain, yaitu,  jenis industri, leverage, kepemilikan luar dan risiko sistematis 

tidak signifikan. 

Persamaan 

1. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang meneliti tentang Internet 

Financial Reporting. 

2. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan metode 

kuantitatif. 

3. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan data sekunder. 
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Perbedaan 

1. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan-perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang go 

publik di Indonesia dan di Singapura. 

2. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyajian laporan keuangan melalui internet (Internet 

Financial Reporting). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan 

untuk membandingkan Internet Financial Reporting pada perusahaan 

manufaktur yang go publik di Indonesia dan di Singapura. 

 

2 Ana Dwi Pertiwi (2013)  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Ana Dwi Pertiwi (2013) adalah 

untuk mengevaluasi pengungkapan keuangan di website bank dan non bank yang 

go publik di Indonesia menggunakan Internet Index Pelaporan Keuangan (IFRI). 

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 25 bank dan 9 non bank go publik di 

Indonesia. Teknik analisis data menggunakan independent sampel t-test dan 

analisis diskriminan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan 

internet indeks pelaporan keuangan antara bank dan non bank yang go publik di 

Indonesia. Indeks pelaporan keuangan melalui internet bank lebih tinggi dari 

internet indeks pelaporan keuangan non bank. Dukungan pengguna (user support) 

mempunyai skor lebih tinggi dari indeks isi (content), indeks (timeliness)  dan 

indeks (technology). 
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Persamaan 

1. Meneliti tentang Internet Financial Reporting. 

2. Menggunakan metode kuantitatif. 

3. Menggunakan data sekunder. 

Perbedaan 

1. Penelitian terdahulu menggunakan sampel dari sektor bank dan non bank 

yang go publik di Indonesia, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang go publik di 

Indonesia dan di Singapura. 

2. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengevaluasi pengungkapan keuangan 

di website bank dan non bank yang go publik di Indonesia. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan bertujuan untuk membandingkan Internet 

Financial Reporting pada perusahaan manufaktur yang go publik di 

Indonesia dan di Singapura. 

 

3.  Rendi Satria dan Supatmi (2013)  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Rendi Satria dan Supatmi 

(2013) adalah untuk mengetahui perbedaaan reaksi pasar sebelum dan sesudah 

internet financial reporting (IFR) yang diukur dengan volume perdagangan saham 

dan abnormal return. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 181 

perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011. Variabel dalam penelitian ini 

adalah volume perdagangan saham dan abnormal return saham. Teknik analisis 

yang digunakan dalam pene-litian ini adalah dengan uji perbedaan rata-rata 
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dengan Wilcoxon Signed Test. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 

perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah publikasi IFR, baik yang diukur 

dengan volume perdagangan saham dan abnormal return. Perusahaan yang 

menerapkan IFR memiliki rata-rata volume per-dagangan saham dan abnormal 

return lebih besar sesudah publikasi IFR. 

Persamaan 

1. Meneliti tentang Internet Financial Reporting. 

2. Menggunakan metode kuantitatif. 

3. Menggunakan data sekunder. 

Perbedaan 

1. Penelitian terdahulu menggunakan sampel dari 181 perusahaan yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2011, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang go publik di 

Indonesia dan di Singapura tahun 2013. 

2. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui perbedaaan reaksi pasar 

sebelum dan sesudah internet financial reporting (IFR) yang diukur dengan 

volume perdagangan saham dan abnormal return. Sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan bertujuan untuk membandingkan Internet Financial 

Reporting pada perusahaan manufaktur yang go publik di Indonesia dan di 

Singapura. 
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4. Mellisa Prasetya dan Soni Agus Irwandi (2012) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Mellisa Prasetya dan Soni 

Agus Irwandi (2012) adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari ukuran 

perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan umur listing perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia terhadap IFR (Internet Financial Reporting). 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Internet Financial Reporting (IFR) 

dan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, 

leverage perusahaan, dan umur listing. Sampel pada penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Asumsi Klasik. 

Hasil penelitian ini adalah banyak perusahaan yang memiliki website tetapi tidak 

menyajikan laporan keuangan tersebut ke dalam wibesite. Informasi yang 

disajikan dalam website perusahaan adalah tentang produk dan jasa yang 

ditawarkan kepada konsumen. 

Persamaan 

1. Meneliti tentang Internet Financial Reporting. 

2. Meneliti perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

3. Menggunakan metode kuantitatif. 

4. Menggunakan data sekunder. 
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Perbedaan 

1. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi Financial Reporting perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan bertujuan 

untuk membandingkan Internet Financial Reporting pada perusahaan 

manufaktur yang go publik di Indonesia dan di Singapura. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang go publik di 

Indonesia dan di Singapura.  

3. Sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang melakukan 

pelaporan keuangan pada tahun 2010, sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan adalah internet financial reporting perusahaan melalui website pada 

tahun 2013. 

 

5. Nadia Shelly Wardhanie (2012) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Nadia Shelly Wardhanie 

(2012) adalah untuk membandingkan pengungkapan IFR antara perusahaan 

berteknologi tinggi dan perusahaan berteknologi rendah di Indonesia. Indeks IFR 

terdiri dari empat komponen, yaitu content, ketepatwaktuan, teknologi dan user 

support. Sampel pada penelitian ini adalah 19 perusahaan berteknologi tinggi dan 

19 perusahaan berteknologi rendah di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah official website perusahaan yang termasuk dalam kategori 
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perusahaan terkemuka di pasar permodalan di Indonesia tahun 2011. Hasil dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara pengungkapan 

Internet Financial Reporting antara perusahaan berteknologi tinggi dan 

perusahaan berteknologi rendah di Indonesia.  

Persamaan 

1. Meneliti tentang Internet Financial Reporting. 

2. Menggunakan metode kuantitatif. 

3. Menggunakan data sekunder. 

4. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang melakukan pengukuran 

indeks Internet Financial Reporting menggunakan empat komponen yaitu 

Content, Timelines, Technology dan User Support. 

Perbedaan 

1. Penelitian terdahulu meneliti tentang perbandingan internet financial 

reporting (IFR) pada perusahaan berteknologi tinggi dan perusahaan 

berteknologi rendah di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

adalah untuk membandingkan kualitas Internet Financial Reporting (IFR) 

antara perusahaan manufaktur yang go publik di Indonesia dan di Singapura. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan berteknologi tinggi 

dan perusahaan berteknologi rendah di Indonesia, sedangkan pada penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang 

go publik di Indonesia dan di Singapura.  
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6.  Sasongko Budisusetyo dan Luciana Spica Almilia (2011) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Sasongko Budisusetyo dan 

Luciana Spica Almilia (2011) adalah untuk mengukur kualitas Internet Financial 

Reporting di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah perusahaan pada industri perbankan, perusahaan LQ-45, dan 

perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori industri perbankan dan LQ-45 di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah One sample Kolmogrov Smirnov, Uji Normalitas, Uji Mann Whitney 

test. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sifat pengungkapan pelaporan 

keuangan melalui internet bervariasi di seluruh perusahaan. Beberapa website 

hanya berisi produk dan iklan layanan. 

Persamaan 

1. Meneliti tentang Internet Financial Reporting. 

2. Menggunakan metode kuantitatif. 

3. Menggunakan data sekunder. 

4. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang melakukan pengukuran 

indeks Internet Financial Reporting menggunakan empat komponen yaitu 

Content, Timelines, Technology dan User Support. 

Perbedaan 

1. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengukur kualitas Internet Financial 

Reporting perusahaan pada industri perbankan, perusahaan LQ-45, dan 

perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori industri perbankan dan 

LQ-45 di Bursa Efek Jakarta (BEJ), sedangkan pada penelitian yang akan 



17 

 

dilakukan adalah untuk membandingkan kualitas Internet Financial 

Reporting antara perusahaan manufaktur yang go publik di Indonesia dan 

di Singapura. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan pada industri 

perbankan, perusahaan LQ-45, dan perusahaan yang tidak termasuk dalam 

kategori industri perbankan dan LQ-45 di Bursa Efek Jakarta (BEJ), 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampel dari 

perusahaan manufaktur yang go publik di Indonesia dan di Singapura.  

 

7. Herdhita Akhiruddin (2011) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Herdhita Akhiruddin (2011) 

adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang dampak internet pelaporan 

keuangan terhadap reaksi pasar yang ditunjukkan pada abnormal return saham, 

juga untuk mendapatkan empiris terjadinya bukti return saham abnormal selama 

informasi keuangan publikasi dan tentang perbedaan antara return saham yang 

abnormal sebelum dan sesudah informasi keuangan yang dipublikasikan pada 

website perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel 58 perusahaan yang 

terdaftar di Gabungan Kompas 100 pada tahun 2011 dan dipilih secara purposive 

sampling. Penelitian ini menguji tiga hypothesises menggunakan regresi 

sederhana, one sample t-test, dan wilcoxon signed rank test. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat keuangan pengungkapan informasi yang disajikan 

pada website ini tidak memiliki dampak terhadap pasar reaksi. Di sisi lain, 

penelitian ini juga menunjukkan terjadinya saham yang abnormal kembali dan 
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menunjukkan bahwa ada perbedaan antara return saham yang abnormal sebelum 

dan sesudah informasi keuangan yang dipublikasikan pada website perusahaan. 

Persamaan 

1. Meneliti tentang Internet Financial Reporting. 

2. Menggunakan metode kuantitatif. 

Perbedaan 

1. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang 

dampak internet pelaporan keuangan terhadap reaksi pasar yang ditunjukkan 

pada abnormal return saham, juga untuk mendapatkan empiris terjadinya bukti 

abnormal return saham selama informasi keuangan publikasi dan tentang 

perbedaan antara return saham yang abnormal sebelum dan sesudah informasi 

keuangan yang dipublikasikan pada website perusahaan. Sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk membandingkan Internet 

Financial Reporting pada perusahaan manufaktur yang go publik di Indonesia 

dan di Singapura. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 58 perusahaan yang terdaftar di 

Gabunga Kompas 100 pada tahun 2011. Sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang go publik 

di Indonesia dan di Singapura.  
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8. Luciana Spica Almilia (2010)  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Luciana Spica Almilia (2010) 

adalah untuk menguji variabel keuangan yang mempengaruhi Internet Financial 

dan Sustainability Reporting (IFSR) pada perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sampel dalam penelitian ini perusahaan yang terdaftar di perusahaan Bursa Efek 

Indonesia. Dari 203 perusahaan, sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

kategori. Kategori pertama adalah 87 perusahaan tidak menyediakan keuangan 

dan laporan keberlanjutan di internet, kategori yang kedua adalah 62 perusahaan 

yang menyediakan keuangan dan keberlanjutan laporan di internet dengan indeks 

rendah (Low Index) dan katerogi yang ketiga adalah 54 perusahaan yang 

menyediakan keuangan dan laporan keberlanjutan di internet dengan indeks tinggi 

(Indeks tinggi). Variabel dependen dalam penelitian ini melakukan pengukuran 

indeks Internet Financial Reporting menggunakan empat komponen yaitu 

Content, Timelines, Technology dan User Support. Sementara variabel 

independen adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, pemegang saham 

mayoritas, ukuran auditor, dan jenis industri. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Ordinal Logistic Regression. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, pemegang saham mayoritas, ukuran 

auditor dan jenis industri sebagai faktor penentu internet Indeks pelaporan 

keuangan dan keberlanjutan di Indonesia, sedangkan leverage dan profitabilitas 

tidak signifikan secara statistik dari internet indeks pelaporan keuangan dan 

keberlanjutan di Indonesia. 
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Persamaan 

1. Meneliti tentang Internet Financial Reporting. 

2. Menggunakan metode kuantitatif. 

3. Menggunakan data sekunder. 

4. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang melakukan pengukuran 

indeks Internet Financial Reporting menggunakan empat komponen yaitu 

Content, Timelines, Technology dan User Support. 

Perbedaan: 

1. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menguji variabel keuangan yang 

mempengaruhi Internet Financial dan Sustainability Reporting (IFSR) pada 

perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan pada penelitian yang 

akan dilakukan bertujuan untuk membandingkan Internet Financial 

Reporting pada perusahaan manufaktur yang go publik di Indonesia dan di 

Singapura. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, pemegang saham mayoritas, ukuran auditor, dan jenis 

industri. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

variabel independen Indonesia dan Singapura dengan membandingkan 

perusahaan manufaktur yang go publik di Indonesia dan di Singapura. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan tidak menyediakan 

keuangan dan laporan keberlanjutan di internet, perusahaan yang 

menyediakan keuangan dan keberlanjutan laporan di internet dengan indeks 

rendah (Low Index) dan perusahaan yang menyediakan keuangan dan laporan 
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keberlanjutan di internet dengan indeks tinggi (Indeks tinggi) yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang go publik di 

Indonesia dan di Singapura.  

 

9. Luciana Spica Almilia (2009)  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Luciana Spica Almilia (2009) 

adalah untuk menganalisa kualitas penyajian laporan keuangan berbasis internet 

(IFR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sampel dalam 

penelitian ini adalah perusahaan pada industri perbankan, perusahaan LQ-45, dan 

perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori industri perbankan dan LQ-45. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum memanfaatkan 

secara optimal pengungkapan informasi perusahaan melalui website, baik untuk 

komponen technology dan user support. 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 informasiinformasi yang disajikan. 

Persamaan 

1. Meneliti tentang Internet Financial Reporting. 

2. Menggunakan metode kuantitatif. 

3. Menggunakan data sekunder. 
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4. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang melakukan pengukuran 

indeks Internet Financial Reporting menggunakan empat komponen yaitu 

Content, Timelines, Technology dan User Support. 

Perbedaan 

1. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisa kualitas penyajian laporan 

keuangan berbasis internet (IFR) pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Jakarta, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk 

membandingkan Internet Financial Reporting pada perusahaan manufaktur 

yang go publik di Indonesia dan di Singapura. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan pada industri 

perbankan, perusahaan LQ-45, dan perusahaan yang tidak termasuk dalam 

kategori industri perbankan dan LQ-45. Sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang go publik 

di Indonesia dan di Singapura.  

 

10. Luciana Spica Almilia (2008) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Luciana Spica Almilia (2008) 

adalah berusaha menguji faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengungkapan 

melalui media website perusahaan. Sampel dalam penelitian adalah 104 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah leverage, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan, 

sedangkan variabel dependen adalah index internet financial reporting dan 

sustainability reporting. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji 
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regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini memberikan bukti 

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). 

Persamaan 

1. Meneliti tentang Internet Financial Reporting. 

2. Menggunakan metode kuantitatif. 

3. Menggunakan data sekunder. 

4. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang melakukan pengukuran 

indeks Internet Financial Reporting menggunakan empat komponen yaitu 

Content, Timelines, Technology dan User Support. 

Perbedaan 

1. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menguji faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi pengungkapan melalui media website perusahaan, sedangkan 

pada penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk membandingkan 

Internet Financial Reporting pada perusahaan manufaktur yang go publik di 

Indonesia dan di Singapura. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 104 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang go publik di 

Indonesia dan di Singapura.  
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1. Signalling Theory (Teori Sinyal) 

Teori sinyal merupakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi  

yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain.  

Teori sinyal (Leland dan Pyle dalam Scott, 2012) menyatakan bahwa 

pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai 

perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada 

calon investor dimana perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui 

pelaporannya dengan mengirimkan sinyal melalui laporan tahunannya. Informasi 

yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan para investor di 

pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.  

Luciana (2008) signalling theory dapat digunakan untuk memprediksi 

kualitas pengungkapan perusahaan, yaitu dengan penggunaan internet sebagai 

media pengungkapan perusahaan yang dapat meningkatkan kualitas 

pengungkapan. Selanjutnya Novita (2013) juga menyatakan bahwa pelaporan 

keuangan yang terdiri dari informasi yang bersifat keuangan dan non keuangan 

merupakan sumber informasi yang sangat dibutuhkan investor, kreditur dan pihak 

lain yang berkepentingan. Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi para investor 

dan kreditur sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen dan pihak lain 

dalam mengambil suatu keputusan. 
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2.2.2 Laporan Keuangan  

Menurut PSAK No. 1 dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2012) laporan 

keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas bisnis. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas bisnis 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai 

entitas bisnis yang meliputi: (a) aset; (b) liabilitas; (c) ekuitas; (d) pendapatan dan 

beban termasuk keuntungan dan kerugian; (e) kontribusi dari dan distribusi 

kepada pemilik bisnis dalam kapasitasnya sebagai pemilik bisnis; dan (f) arus kas. 

 

2.2.3 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2012) Laporan 

keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut: 

a. Laporan posisi keuangan 

b. Laporan laba-rugi  

c. Laporan perubahan ekuitas 

d. Laporan arus kas  

e. Catatan atas laporan keuangan.  
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2.2.4 Pemakai Laporan Keuangan  

Menurut PSAK No. 1 dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2012), pemakai 

laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

1. Investor 

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga 

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 

3. Pemberi Pinjaman  

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan Kreditor Usaha Lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan 
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dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan 

dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali 

kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup 

perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, 

perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, 

termasuk jumlah orang yang diperkerjakan dan perlindungan kepada penanam 

modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 
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2.2.5 Internet Financial Reporting (IFR) 

Menurut Mellisa dan Soni (2012) IFR (Internet Financial Reporting) 

adalah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan melalui internet yang 

disajikan dalam website perusahaan. Sejalan dengan Lai et al (2010) dalam Rendi 

dan Supatmi (2013) Internet Financial Reporting (IFR) adalah upaya 

pencantuman informasi keuangan perusahaan melalui internet atau website secara 

tepat waktu sesuai ketentuan pasar modal.  

Indeks IFR (Internet Financial Reporting) menggunakan indeks yang 

dikembangkan oleh Cheng et al (2000) dalam Luciana (2008) terdiri dari 4 

komponen, dan empat kompenen masing-masing diberi bobot sebagai berikut 

Isi/content sebesar 40%, ketepatwaktuan/timeliness sebesar 20%, Pemanfaat 

teknologi (20%) dan dukungan pengguna/user support sebesar (20%).  

Yane (2012) dalam penelitiannya tentang perkembangan penggunaan 

Internet Financial Reporting di negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, 

Thailand, dan Singapura. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia masih 

rendah dalam memanfaatkan website sebagai media informasi perusahaan 

dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Sementara Singapura menunjukan 

tingkat Internet Financial Reporting (IFR) yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

negara-negara Asia lainnya. 

Nadia (2012) melakukan penelitian mengenai perbandingan Internet 

Financial Reporting pada perusahaan yang berteknologi tinggi dan perusahaan 

yang berteknologi rendah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil dari 
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penelitian membuktikan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan pada 

perusahaan berteknologi tinggi dan perusahaan berteknologi rendah. 

Adapun penjelasan untuk masing-masing komponen adalah sebagai 

berikut: 

a. Isi (Content) 

Kategori isi (content) meliputi komponen informasi keuangan seperti 

laporan neraca, rugi laba, arus kas, perubahan posisi keuangan serta laporan 

keberlanjutan perusahaan. 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. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nadia (2012) tentang perbandingan index internet financial 

reporting pada perusahaan berkualitas tinggi dengan perusahaan berkualitas 

rendah di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa seluruh 

perusahaan yang diteliti mengungkapkan informasi keuangan menggunakan 

bahasa Indonesia dan terdapat 95,83 persen  atau 46 perusahaan yang diteliti 

telah menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa inggris, 

namun termasuk juga terdapat 2,08% atau satu perusahaan yang telah 

menggunakan lima bahasa dalam mengungkapkan informasi keuangannya 

dalam situs webite. 

Penelitian yang dilakukan oleh Deasy (2013) tentang analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi indeks pelaporan keuangan melalui internet. Hasil 

penelitian ini menemukan bahwa situs website yang dimiliki perusahaan hanya 
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menampilkan index internet financial reporting yang standar, yaitu hanya 

maksimal pada pengungkapan komponen content saja yang item-itemnya 

terpenuhi hanya pada bentuk pelaporan wajib yaitu berupa laporan keuangan 

lengkap. 

b. Ketepatwaktuan (Timeliness) 

Ketepatwaktuan (timeliness), ketika website perusahaan dapat menyajikan 

informasi yang tepat waktu, maka semakin tinggi indeksnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nadia (2012) tentang perbandingan Index Internet Financial 

Reporting pada perusahaan yang berteknologi tinggi dan perusahaan yang 

berteknologi rendah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan mengungkapkan 

siaran pers untuk memberitahukan informasi mengenai perusahaan. Selain itu 

perusahaan menawarkan informasi mengenai saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Luciana (2008) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan sukarela “internet financial and sustainability 

reporting”. Hasil penelitian menunjukan bahwa hanya sebagian kecil saja 

perusahaan yang menyampaikan informasi dalam bentuk new release dan 

sering melakukan update informasi mengenai perusahaan. 

c. Pemanfaatan Teknologi (Technology) 

Pemanfaatan teknologi (technology), 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 
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Agent” atau XBRL). Penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2012) tentang 

perbandingan Index Internet Financial Reporting pada perusahaan yang 

berteknologi tinggi dan perusahaan yang berteknologi rendah yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

perusahaan yang menggunakan slide presentasi dan mengungkapkannya dalam 

situs web adalah sebanyak 98 persen atau 34 perusahaan. Slide presentasi 

diungkapkan dalam bentuk PDF. Lain halnya dengan XBRL (Extensible 

Bussiness Reporting Language), tidak ada perusahaan yang menggunakan 

program XBRL dalam situs webnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Deasy (2013) tentang analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi indeks pelaporan keuangan melalui internet. Hasil 

panelitian ini menemukan bahwa pengungkapan indeks IFR dalam kriteria 

technology memiliki presentasi terkecil dalam pengungkapan tiap perusahaan 

jika dibandingkan dengan tiga kriteria lainnya. Karena untuk melengkapi 

kriteria technology yang terdiri dari item-item penggunaan teknologi 

multimedia, fitur canggih, alat analisis, dan umpan balik secara online, 

memerlukan biaya pengelolaan yang besar. 

d. Dukungan Pengguna (User Support) 

 Dukungan pengguna (user support), indeks website perusahaan semakin 

tinggi apabila perusahaan mengimplementasikan secara optimal semua dalam 

website perusahaan seperti bantuan dan FAQ, link ke halaman utama, link ke 

bagian teratas, situs peta, situs pencarian. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia 

(2012) tentang perbandingan Index Internet Financial Reporting pada 
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perusahaan yang berteknologi tinggi dan perusahaan yang berteknologi rendah 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa item yang menggunakan bantuan & FAQ sebanyak 39 persen atau 15 

perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Sedangkan sebanyak 100 

persen perusahaan memiliki link ke beranda situs web mereka. Dan hanya 13 

persen atau sebanyak 5 perusahaan yang menyediakan link ke atas dalam situs 

web mereka. 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Penelitian 

 

Kerangka pemikiran diatas peneliti akan menguji perbedaan Internet 

Financial Reporting perusahaan manufaktur yang go publik di Indonesia dan di 

Singapura. Dari gambar diatas dijelaskan bahwa untuk menguji beda antara 

Internet Financial Reporting menggunakan pengukuran indeks Internet Financial 

Reporting menggunakan empat komponen yaitu content, ketepatan waktu, 

teknologi dan user support. 
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2.4  Hipotesis Penelitian 

H1: Terdapat perbedaan indeks Internet Financial Reporting antara perusahaan 

manufaktur yang go publik di Indonesia dan di Singapura. 

H2: Terdapat perbedaan indeks pada komponen content antara perusahaan 

manufaktur yang go publik di Indonesia dan di Singapura. 

H3: Terdapat perbedaan indeks pada komponen timeliness antara perusahaan 

manufaktur yang go publik di Indonesia dan di Singapura. 

H4 : Terdapat perbedaan indeks pada komponen technology antara perusahaan 

manufaktur yang go publik di Indonesia dan di Singapura. 

H5 : Terdapat perbedaan indeks pada komponen user support antara perusahaan 

manufaktur yang go publik di Indonesia dan di Singapura. 

 


