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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

 Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menjadi salah satu 

bagian dari kehidupan manusia pada saat ini, terutama dalam bidang komunikasi. 

Perkembangan Teknologi terutama internet menjadi alternatif yang digunakan 

oleh  perusahaan dalam menjalankan bisnis. Internet membantu perusahaan dalam 

menyampaikan informasi kepada pengguna berupa informasi  financial atau non-

financial. 

 Internet berguna bagi perusahaan untuk menarik investor agar 

melakukan investasi, tanpa harus memberikan atau menunjukan data-data 

perusahaan secara langsung kepada calon investor, karena para calon investor bisa 

mengakses atau melihat laporan perusahaan dengan mudah karena adanya 

internet.  Internet yang digunakan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan 

disebut IFR (Internet Financial Reporting). IFR muncul dan berkembang sebagai 

media paling cepat untuk menginformasikan hal-hal yang terkait dengan 

perusahaan dalam beberapa tahun terkini (Rozak, 2012).  

 Perusahaan memberikan signal-signal keberhasilan atau kegagalan 

kepada pihak pemilik modal atau investor, penyampaian pelaporan keuangan 
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dianggap sebagai signal yang diberikan perusahaan mengenai keadaan 

perusahaan. Signal yang disampaikan perusahaan bisa melalui internet yaitu 

berupa penyampaian pelaporan keuangan melalui internet (IFR). Teori Sinyal 

mengemukakan 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 lain yang menyatakan bahwa 

perusahaan lebih baik daripada perusahaan lain. 

 Perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur, dalam menjalankan 

aktivitasnya memiliki berbagai proses  yang harus diketahui oleh investor. IFR 

sangat penting bagi investor untuk mengetahui tentang aktivitas perusahaan dan 

keadaan perusahaan dengan mudah tanpa harus membuka atau mendatangi 

perusahaan untuk memeriksa laporan keuangan. 

 Berbagai alasan yang mendasari kebijakan perusahaan untuk melakukan 

pelaporan keuangan melalui internet (IFR), terkait kepentingan finansial atau non-

finasial. Alasan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor potensial yang 

mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan pelaporan keuangan 

melalui internet (Puri, 2013). Penelitian sejenis dilakukan  oleh Rozak (2012) 

untuk menganalisis pengaruh tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, 

kepemilikan saham oleh publik, leverage, dan kelompok industri terhadap tingkat 

internet financial reporting  (IFR), penelitian ini menggunakan analisis linear 

berganda. Sementara untuk menguji hipotesisnya digunakan secara persial (uji t) 

dan secara simultan (uji F). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor 
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profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Internet 

Financial Reporting (IFR). 

Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Kusumawardani (2011) untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan melalui 

internet dalam situs web perusahaan dilakukan dengan analisis multivariate 

dengan menggunakan regresi logistik (logistic regression) untuk pengujian 

hipotesisnya, variabel bebas yang dipilih merupakan kombinasi antara metric dan 

non metric (nominal) (Ghozali, 2007) dan tidak memerlukan uji normalitas dan uji 

asumsi klasik pada variabel bebasnya. Berdasarkan penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa variabel profitabilitas dan public ownership berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap praktik pelaporan keuangan melalui internet 

(Internet Financial Reporting). Sedangkan variabel ukuran perusahaan, likuiditas, 

jenis industri, leverage, reputasi auditor, umur listing, serta foreign ownership 

tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap praktik pelaporan keuangan 

melalui internet (Internet Financial Reporting). Analisis faktor yang berpengaruh 

pada  pelaporan keuangan melalui internet perusahaan ini menjadi penting untuk 

dilakukan karena masih adanya hasil penelitian yang kontroversi, seperti yang 

telah diuraikan pada riset terdahulu diatas dan untuk membuktikan konsistensi 

dari penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengambil 

judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan 

Melalui Internet  pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dari uraian  latar belakang permasalahan maka masalah dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui 

internet (IFR)? 

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui 

internet (IFR)? 

3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui 

internet (IFR)? 

4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan 

melalui internet (IFR)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh signifikansi profitabilitas tehadap pelaporan 

keuangan melalui internet (IFR). 

2. Mengetahui pengaruh signifikansi Likuiditas  tehadap pelaporan keuangan 

melalui internet (IFR). 

3. Mengetahui pengaruh signifikansi Leverage tehadap pelaporan keuangan 

melalui internet (IFR). 

4. Mengetahui pengaruh signifikansi Ukuran Perusahaan tehadap pelaporan 

keuangan melalui internet (IFR). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

pengetahuan tentang IFR, dan diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaporan 

keuangan melalui internet. 

2. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menerapkan Internet Financial 

Reporting (IFR). 

3. Bagi penelitian selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya mengenai pelaporan keuangan 

melalui internet. 
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1.5 Sistematika Penulisan Proposal 

 Penulisan proposal ini secara sistematika dibagi dalam tiga bab dimana 

masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu: 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Bab ini secara garis besar membahas tentang Latarbelakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penulisan Proposal. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab ini beisikan uraian tentang penelitian terdahulu yang akan 

dijadikan rujukan pada penelitian ini dan teori-teori yang mendasari 

penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang Rancangan penelitian, Batasan Penelitian, 

Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, 

Populasi,Sampel dan teknik pengambilan sampel dan Teknik Analisis 

Data. 

BAB  IV: Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data 

Bab ini membahas mengenai gambaran dari subyek penelitian dan 

membahas mengenai hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian 

BAB  V : Metode Penelitian 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan 

dari penelitian,  dan saran yang dapat digunakan untuk pihak-pihak yang 

membutuhkan. 


