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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangatlah penting 

untuk diungkapkan karena dapat digunakan sebagai sumber bahan acuan atau 

informasi yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penelitian ini. Penelitian 

terdahulu yang yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan Internet Financial 

Reporting. 

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung profitabilitas berpengaruh 

terhadap Internet Financial Reporting, yaitu: 

Hasil penelitian dari Abdul Rozak (2012) dapat disimpulkan bahwa variabel 

tingkat profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penerapan Internet 

Financial Reporting, penelitian tersebut juga didukung oleh Hanna 

Rahmadiani (2011). Dimana profitabilitas perusahaan lebih tinggi maka lebih 

besar kemungkinan disorot oleh masyarakat, sehingga perusahaan yang 

profitable lebih mempunyai sumber daya keuangan untuk meningkatkan 

kualitas pemgungkapan tambahan. 

Sedangkan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang tidak mendukung 

profitabilitas berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting, yaitu: 

Hasil penelitian dari Noni Octafiana, Taufeni Taufik  dan Rofika (2014), 

Deasy Ratna Puri (2013), Widaryanti (2013), Yane Devi (2013) dan Prasetya 
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dan Irwandi (2012) menyimpulkan bahwa variabel tingkat profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penerapan Internet Financial Reporting. Hal 

ini dikarenakan kondisi perekonomian yang kurang stabil dan banyak 

perusahaan yang profitabilitasnya menurun sehingga informasi mengenai 

profitabilitas kurang diperhatikan oleh perusahaan dalam pelaporan 

keuntungannya (Rofika, 2014). 

2. Pengaruh Likuiditas terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting. 

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung Likuiditas berpengaruh 

terhadap Internet Financial Reporting, yaitu: 

Hasil penelitian dari Hanna Rahmadiani (2011) dapat disimpulkan bahwa 

variabel likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penerapan Internet 

Financial Reporting. 

Sedangkan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang tidak mendukung 

likuiditas berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting, yaitu: 

Hasil penelitian dari Noni Octafiana, Taufeni Taufik  dan Rofika (2014), 

Deasy Ratna Puri (2013), Widaryanti (2013), Yane Devi Anna (2013), Abdul 

Rozak (2012) dan Prasetya dan Irwandi (2012) menyimpulkan bahwa 

variabel tingkat likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan 

Internet Financial Reporting. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah 

rasio likuiditas suatu perusahaan tidak berarti bahwa kemungkinan nilai 

Internet Financial Reporting suatu perusahaan semakin rendah. 

3. Pengaruh Leverage terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting. 
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Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung Leverage berpengaruh 

terhadap Internet Financial Reporting, yaitu: 

Hasil penelitian dari Hanna Rahmadiani (2011) dapat disimpulkan bahwa 

variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap penerapan Internet 

Financial Reporting. Didukung juga oleh Yane Devi Anna (2013). Mereka 

berpendapat bahwa semakin tinggi laverage perusahaan maka kemungkinan 

untuk melakukan Internet Financial Reporting juga semakin besar. 

Sedangkan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang tidak mendukung 

leverage berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting, yaitu: 

Hasil penelitian dari Noni Octafiana, Taufeni Taufik dan Rofika (2014), 

Deasy Ratna Puri (2013), Widaryanti (2013), Abdul Rozak (2012) dan 

Prasetya dan Irwandi (2012) menyimpulkan bahwa variabel tingkat laverage 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan Internet Financial 

Reporting. 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan Internet Financial 

Reporting. 

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting, yaitu: 

Hasil penelitian dari Noni Octafiana, Taufeni Taufik  dan Rofika (2014), 

Widaryanti (2013), Yane Devi Anna (2013), Abdul Rozak (2012) dan 

Prasetya dan Irwandi (2012) menyimpulkan bahwa variabel tingkat ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerapan Internet Financial 

Reporting. 
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Sedangkan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang tidak mendukung 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting, yaitu: 

Hasil penelitian dari Hanna Rahmadiani (2011) dan Deasy Ratna Puri (2013) 

menyimpulkan bahwa variabel tingkat umur perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penerapan Internet Financial Reporting. 

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang terdapat perbedaan dan 

persamaan yang akan dijelaskan dalam tabel 2.1 
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Topik Nama Variabel Persamaan Perbedaan Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet 

Financia

l 

Reportin

g (IFR) 

Noni 

Octafiana, 

Taufeni 

Taufik dan 

Rofika 

(2014) 

 

Variabel 

dependen: 

Ketepatan 

waktu 

Corporate 

internet 

Reporting.  

Variabel 

independen: 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Likuiditas,  

Leverage, 

umur listing 

Perusahaan, 

reputasi 

auditor dan 

ukuran 

Dewan 

Komisaris. 

Persamaan penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian saat ini adalah 

pada variabel independen 

yaitu : Profitabilitas, 

Likuiditas, Leverage, dan 

Ukuran Perusahaan. 

Perbedaannya pada saat ini 

yaitu terletak pada variabel 

dependen yaitu Ketepatan 

waktu Corporate internet 

Reporting dan penelitian 

saat ini tidak 

menggunakan variabel 

independen yaitu umur 

listing perusahaan, 

reputasi auditor dan 

ukuran Dewan Komisaris. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah Ukuran 

perusahaan, Umur listing perusahaan, dan Reputasi 

Auditor berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu 

Corporate Internet Reporting. Sedangkan 

Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan ukuran 

Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap 

Ketepatan Waktu Corporate Internet Reporting. 

 

Deasy Ratna 

Puri (2013) 

 

Variabel 

dependen: 

indeks 

pelaporan 

keuangan 

melalui 

Persamaan penelitian 

sebelumnya dengan 

penelitian saat ini yaitu 

sama-sama memiliki 

variabel independen 

Profitabilitas, Likuiditas, 

Perbedaan pada penelitian 

ini terletak pada variabel 

independen, dimana 

penelitian saat ini tidak 

menggunakan variabel 

Kepemilikan saham publik 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu menurut 

pengungkapan 50 Leading Companies In Market 

Capitalization yang terdaftar di IDX Profitabilitas, 

Likuiditas, Leverage, ukuran perusahaan, dan 

pemilikan Saham Publik tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap indeks pelaporan keuangan 

Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 

1
4
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internet (IFR). 

Variabel 

independen: 

profitabilitas, 

Likuiditas, 

Leverage, 

ukuran 

perusahaan 

dan Pemilikan 

saham publik 

Leverage, dan Ukuran 

Perusahaan, variabel 

dependennya yaitu IFR. 

 

melalui internet. 

Abdul Rozak 

(2012) 

 

Variabel 

dependen: 

IFR. Variabel 

independen: 

Profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan, 

kepemilikan 

saham, 

Leverage dan 

Kelompok 

industri. 

Persamaan penelitian 

sebelumnya dengan 

penelitian sekarang adalah 

pada variabel dependen 

yaitu IFR dan variabel 

independen yaitu 

Profitabilitas, Likuiditas, 

Leverage, dan Ukuran 

Perusahaan. 

 

Perbedaan penelitian saat 

ini dengan penelitian 

terdahulu terletak pada 

veriabel independen, 

dimana penelitian saat ini 

tidak menggunakan 

kepemilikan saham dan 

Kelompok industri 

Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel tingkat 

profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap Tingkat Internet Financial 

Reporting (IFR).  

Widaryanti 

(2011) 

 

Variabel 

dependen: 

ketepatan 

waktu CIR. 

Variabel 

independen: 

Persamaan penelitian 

sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah 

beberapa variabel 

independen yang memiliki 

persaman yaitu 

Pada variabel dependen 

yaitu ketepatan waktu CIR, 

dan penelitian saat ini 

tidak menggunakan tipe 

bisnis,  penerbitan saham , 

kepemilikan publik, 

Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkanukuran 

perusahaan, tipe bisnis, profitabilitas, leverage, 

likuiditas, penerbitan saham, kepemilikan publik, 

proporsi dewan komisaris independen dan 

ukuran dewan komisaris berpengaruh secara 

1
5
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ukuran 

perusahaan, 

tipe bisnis, 

profitabilitas, 

Leverage, 

likuiditas, 

penerbitan 

saham , 

kepemilikan 

publik, 

proporsi 

dewan dan 

ukuran 

dewan. 

Profitabilitas, Likuiditas, 

dan Leverage.  

 

proporsi dewan dan 

ukuran dewan sebagai 

variabel independen. 

bersamasama terhadap ketepatan waktu CIR 

pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan secara statistis mempengaruhi 

ketepatan waktu CIR. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe bisnis, 

profitabilitas, leverage, likuiditas, penerbitan 

saham, kepemilikan publik, proporsi komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris secara 

statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan waktu CIR.  

 Yane Devi 

Anna (2013) 

Variabel 

dependen: 

Internet 

Financial 

Reporting. 

Variabel 

independen: 

profitabilitas, 

likuiditas, 

leverage, 

growth, umur 

listing dan 

struktur 

kepemilikan. 

Persamaan penelitian 

sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah pada 

dependennya 

menggunakan Internet  

Financil Reporting dan 

beberapa variabel 

independen yang memiliki 

persamaan yaitu 

Profitabilitas, Likuiditas, 

dan Leverage. 

Perbedaan penelitian saat 

ini dengan penelitian 

terdahulu terletak pada 

veriabel independen, yaitu 

growth, umur listing dan 

struktur kepemilikan. 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu: variabel tingkat 

ukuran perusahaan dan leverageberpengaruh 

signifikan terhadap Internet Financial Reporting 

(IFR). Sementara variable 

profitabilitas,likuiditas,growth, umur listing dan 

struktur kepemilikantidakberpengaruh secara 

signifikan terhadap Internet Financial Reporting 

(IFR). 

1
6
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 Mellisa 

Prasetya dan 

Soni Agus 

Irwandi 

(2012) 

Variabel 

dependen: 

Internet 

Financial 

Reporting. 

Variabel 

independen: 

profitabilitas, 

likuiditas, 

leverage, 

ukuran 

perusahaan, 

umur listing. 

Persamaan penelitian 

sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah pada 

dependennya 

menggunakan Internet 

Financil Reporting dan 

beberapa variabel 

independen yang memiliki 

persamaan yaitu 

Profitabilitas, Likuiditas, 

Leverage, ukuran 

perusahaan. 

 

Perbedaan penelitian saat 

ini dengan penelitian 

terdahulu terletak pada 

veriabel independen, yaitu 

tidak menggunakan umur 

listing. 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu: variabel tingkat 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

Internet Financial Reporting (IFR). 

 Hanna 

Rahmadiani 

(2011) 

Variabel 

dependen: 

Internet 

Financial 

Reporting. 

Variabel 

independen: 

profitabilitas, 

likuiditas, dan 

leverage. 

Persamaan penelitian 

sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah pada 

dependennya 

menggunakan Internet 

Financil Reporting dan 

beberapa variabel 

independen yang memiliki 

persamaan yaitu 

Profitabilitas, Likuiditas, 

danLeverage. 

Perbedaan penelitian saat 

ini dengan penelitian 

terdahulu terletak pada 

perusahaan dan tahun 

penelitiannya. 

Profitabilitas, likuiditas, dan leverage berpengaruh 

secara signifikan terhadap kualitas internet financial 

reporting. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi 

sebesar 0,016.  

 

1
7

 

 

 



 

 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1  Teori Signalling 

 Teori sinyal (signalling theory) membahas bagaimana seharusnya sinyal-

sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agent) disampaikan kepada 

pemilik modal (principles) (Jogiyanto, 2000). Sinyal ini berupa informasi 

mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan pemilik 

yakni memaksimalkan keuntungan mereka. Teori sinyal menyatakan bahwa 

perusahaan mendapatkan dorongan dengan memberikan informasi dikarenakan 

terdapat asimetri informasi antara manajer perusahaan dan pihak eksternal dimana 

manajer perusahaan dapat mengetahui segala sesuatu mengenai perusahaan dan 

prospek perusahaan di masa depan yang tentu saja lebih banyak dibandingkan 

dengan pihak eksternal (Chairiri et al., 2005). Perusahaan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan yaitu dengan caramengurangi informasi asimetri. Salah satu 

mengurangi informasi asimetri yaitu dengan memberikan sinyal kepada pihak 

luar, contohnya dengan memberikan informasi keuangan yang positif maka dapat 

dipercaya akan mengurangi ketidakpastian tentang prospek perusahaan di masa 

yang akan datang sehingga meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan. 

Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan yang lainnya. 

2.2.2 Internet Financial Reporting (IFR) 

Penggunaan internet untuk kepentingan perusahaan dalam penyajian 

pelaporan keuangan yang sangat dibutuhkan pihak internal perusahaan maupun 
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pihak eksternal. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi (Rozak, 2012). 

IFR (Internet Financial Reporting) adalah pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh perusahaan melalui internet yang disajikan dalam website 

perusahaan (Prasetya dan Irwandi, 2012). IFR merupakan sarana untuk 

mengkomunikasikan sinyal positif perusahaan kepada publik, terutama investor 

(Rozak, 2012). 

Menurut Hanny dan Anis (2007), penggunaan internet menyebabkan 

pelaporan keuangan suatu perusahaan menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga 

dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, dan dimana pun. Internet juga dapat 

membuat penyajian informasi keuangan lebih menghemat biaya karena 

perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencetak laporan keuangan 

maupun biaya untuk distribusi laporan keuangan yang dimana tidak memudahkan 

dalam segi efisiensi. 

Indeks yang telah dikembangkan oleh Almilia (2009) digunakan untuk 

mengukur IFR terdiri dari empat komponen, yaitu: 

a. Isi (content), dalam kategori ini meliputi komponen informasi keuangan 

seperti laporan Neraca, laba rugi, arus kas, laporan perubahan modal dan 

laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan yang dinyatakan 

dengan catatan atas laporan keuangan dan disajikan dalam bentuk HTML 

yang memiliki skor tinggi dibandingkan dalam format PDF, karena 
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informasi dalam bentuk format HTML memudahkan pengguna informasi 

untuk mengakses informasi keuangan tersebut menjadi lebih cepat. 

Kriteria dalam isi laporan keuangan penilaian sebesar 40%. Jika 

informasi keuangan dilaporkan dengan format HTML maka skor yang 

dinilai lebih tinggi dibandingkan dalam format PDF. Hal ini disebabkan 

penggunaan teknologi web berupa format HTML lebih memudahkan 

pengguna untuk mengakses informasi secara efektif. 

b. Ketepatan waktu (timelines), ketepatan waktu dalam laporan keuangan 

dapat diartikan dengan ketepan dalam mengupdate laporan keuangan 

pada tanggal yang telah ditetapkan dan konsisten dalam melaporkan 

laporan keuangan sesuai dengan tahun sebelumnya. Ketika website 

perusahaan dapat menyajikan informasi yang tepat waktu, maka semakin 

tinggi indeksnya. Ketepatan waktu pelaporan keuangan memiliki kriteria 

penilaian sebesar 20%.  

c. Pemanfaatan teknologi, komponen ini terkait dengan pemanfaatan 

teknologi yang tidak dapat disediakan oleh media laporan cetak serta 

penggunaan media teknologi multimedia, analysist tools (contohnya, 

excel’s pivot table), fitur-fitur lanjutan (seperti Implementasi “intelligent 

agent” atau XBRL). Teknologi yang digunakan memiliki kriteria 

penilaian sebesar 20%. Teknologi yang digunakan mencakup 

perkembangan infrastruktur yaitu hardware, software, penggunaan 

teknologi multimedia (audio dan video), alat analisis dan fitur yang 

canggih (misalnya XBRL). 
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d. Dukungan pengguna (user Support) indeks website perusahaan semakin 

tinggi jika mengimplementasikan secara optimal semua sarana dalam 

website perusahaan seperti: media pencarian dan navigasi/search and 

navigation tools ( seperti FAQ, link to home page, site map, site search). 

Teknologi yang digunakan memiliki kriteria penilaian sebesar 20%. Alat-

alat yang dinilai dalam indeks antara lain keberadaan alat pencarian, 

jumlah klik untuk mendapatkan informasi keuangan (pada skala 0 sampai 

3), serta konsistensi desain halaman web sehingga penilaian skor indeks 

pelaporan keuangan internet melalui IFR Disclosure Scores yaitu: 

IFR-DS=(
𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑥
% 𝐶𝑂𝑁𝑇)+(

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑥
%𝑇𝐼𝑀𝐸)+(

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑥
%𝑇𝐸𝐶𝐻)+(

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑥
%𝑆𝑈𝑃𝑃) 

Dimana: 

Score = Skor/nilai total setiap komponen pengungkapan 

Max = Skor/nilai maksimal setiap komponen pengungkapan 

%CONT = Kriteria penilaian isi laporan keuangan sebesar 40% 

%TIME = Kriteria penilaian waktupelaporan keuangan sebesar 20% 

%TECH = Kriteria penilaian teknologi sebesar 20%  

%SUPP = Kriteria penilaian dukungan pengguna sebesar 20% 

2.2.3 Profitabilitas  

 Profitabilitas suatu aspek penting yang dijadikan acuan oleh investor atau 

pemilik untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan 

(Widaryanti, 2011). Keputusan investor untuk menjual atau membeli saham dapat 

dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan kinerja 

profitabilitas yang buruk menghindari penggunaan teknik pelaporan keuangan 

seperti IFR karena mereka berusaha untuk menyembunyikan badnews, sedangkan 
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perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, mereka akan menggunakan 

IFR untuk membantu menyebarluaskan goodnews menurut Lestari dan Chariri 

(2007: 4) dalam Rozak (2012). 

Rumusan untuk menghitung profitabilitas pada penelitian ini yaitu Return 

On Asset (ROA), dimana ROA mencerminkan seberapa besar return yang 

dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk asset (Werner, 

2013:64). ROA dapat dihitung menggunakan: 

ROA= 
𝑛𝑒𝑡𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
  

 

Ilustrasi: 

 Ades Waters Indonesia 

Tbk 

(2015) 

 

Net income  31.021.000.000 

Total asset  504.865.000.000 

ROA 6,14% 

Kesimpulan dari ilustrasi tersebut adalah perusahaan yang memiliki jumlah 

profitabilitas yang besar karena disebabkan oleh jumlah laba bersih dan total aset. 

2.2.4 Likuiditas 

 Likuiditas  merupakan tingkat  kemampuan  perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendek. Belkoui (2006) dalam Hanny dan Chariri (2007) 

berkeyakinan bahwa kekuatan perusahaan yang ditunjukkan dengan rasio 
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likuiditas yang tinggi akan berhubungan dengan pelaporan keuangan selengkap 

mungkin. 

 Menurut Subramanyam (2010: 241) bagi pemegang saham perusahaan, 

kurangnya likuiditas dapat meramalkan hilangnya kendali pemilik atau kerugian 

investasi modal. Saat pemilik perusahaan memiliki kewajiban tak terbatas (pada 

perusahaan perorangan atau persekutuan), kurangnya likuiditas membahayakan 

aset pribadi mereka. Bagi kreditor perusahaan, kurangnya likuiditas dapat 

menyebabkan penundaan pembayaran bunga dan pokok pinjaman atau bahkan 

tidak dapat ditagih sama sekali. Pelanggan serta pemasok produk dan jasa 

perusahaan juga merasakan masalah likuiditas jangka pendek. Implikasinya antara 

lain mencakup ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kontrak serta 

merusak hubungan dengan pelanggan dan pemasok penting. Hasil tersebut akan 

mempengaruhi perusahaan untuk menggunakan internet untuk mempublikasikan 

dan menyebarluaskan tingkat likuditas perusahaan kepada investor. 

Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio antara 

current assets dengan current liabilities, menurut Ezat dan El-Masry (2008) 

dalam Widaryanti (2011). 

Current Ratio = 
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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Ilustrasi: 

 Ades Waters Indonesia Tbk 

(2015) 

Current 

asset 

240.896.000 

 
 

Current 

liabilities 

156.900.000 

Current 

Ratio 

1,54% 

Jadi kesimpulan dari likuiditas adalah setiap Rp.1 utang lancar dijamin oleh 1,5 

harta lancar atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan hutang lancar 

adalah 1,5 : 1. 

2.2.5 Leverage 

 Menurut Sjahrian (2009:147) leverage merupakan aset dan sumber dana 

yang memiliki biaya atau beban tetep yang berasal dari pinjaman dengan maksud 

agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Modal sangat 

dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, modal tersebut dapat  

juga diperoleh dari modal perusahaan atau modal sendiri dan modal pinjaman atau 

kreditur. 

 Menurut Hanny dan Anis (2007),  seiring dengan meningkatnya leverage, 

manajer dapat menggunakan  IFR (Internet Financian Reporting) untuk menbantu 

menyebarluaskan informasi-informasi positif perusahaaan kepada kreditur dan 

pemegang saham untuk tidak terlalu fokus hanya pada leverage perusahaan yang 

tinggi. Leverage perusahaan yang rendah merupakan salah satu goodnews bagi 
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perusahaan karena perusahaan akan semakin percaya diri untuk menggunakan IFR 

(Internet Financian Reporting) guna menarik perhatian stakeholder. 

 Menurut Subramanyam (2010: 267) leverage keuangan mengacu pada 

jumlah pendanaan utang dalam struktur struktur modal suatu perusahaan. 

Perusahaan dengan  leverage  keuangan disebut memperdagangkan ekuitas 

(tanding on the equity). Hal ini menunjukan perusahaan menggunakan modal 

ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian. 

Dampak leverage selain keuntungan dari kelebihan pengembalian untuk leverage  

keuangan dan bunga yang dapat mengurangi pajak, posisi utang jangka panjang 

dapat memberikan keuntungan lain bagi pemegang ekuitas. 

Leverage pada penelitian ini diukur dengan menggunakan leverage ratio 

yaitu perbandingan antara total debt dengan total asset  menurut Ezat dan El-

Masry (2008) dalam Widaryanti (2011). 

Leverage  =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Ilustrasi:  

 Ades Waters Indonesia Tbk 

(2015) 

 

Total debt 
209.066.000 

 

Total asset 504.865.000 

 

leverage 41,410% 
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Berdasarkan ilustrasi leverage diatas maka perusahaan memiliki atau 

menggunakan hutang sebesar 41,410%. 

2.2.6 Ukuran Perusahaan 

 Perusahaan besar memiliki agency cost  yang besar  karena perusahaan 

besar harus menyampaikan pelaporan keuangan yang lengkap kepada 

shareholders sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen (Octafiana et al., 

2014). Menurut Oyelere at al. dalam Hanny dan Chariri (2007) agency cost 

tersebut berupa penyebarluasan laporan keuangan, termasuk biaya cetak dan biaya 

pengiriman laporan keuangan kepada pihak-pihak yang dituju oleh perusahaan. 

Ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan Ln total asset.Ln total 

asset merupakan ukuran yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan ukuran lain 

dalam mengukur ukuran perusahaan. 

Ilustrasi : 

  Ades Waters Indonesia Tbk 

(2015) 

Total asset 504.865.000.000 

Size 19,718 

Berdasarkan ilustrasi diatas maka size sebesar 19,718. 
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2.2.8 Pengaruh Antara Variabel 

1. Pengaruh profitabilitas dengan IFR 

 Profitabilitas adalah aspek penting yang dapat dijadikan acuan oleh 

pemilik ataupun investor untuk menilai kinerja manajemen dalam 

mengelola suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki 

tingkat profitabilitas yang tinggi akan memiliki dorongan untuk 

menyebarluaskan informasi keuangan perusahaan, terutama dalam hal 

pelaporan keuangan karena perusahaan yang memiliki kinerja yang baik 

dan profitable, akan semakin memungkinkan perusahaan untuk melakukan 

praktik Internet Financial Reporting (IFR). 

 Seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rozak (2012) dan 

Hannah Rahmadiani (2011) menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap IFR. Berdasarkan uraian diatas maka 

hipotesis yang pertama dirumuskan sebagai berikut: 

𝐻1= Profitabilitas berpengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui 

internet (IFR). 

2. Pengaruh Likuiditas dengan IFR 

 Menurut Hanny dan Anis (2007) likuiditas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi 

kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya maka 

semakin likuid perusahaan tersebut. Dimana tingkat likuiditas perusahaan 

akan mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan untuk 
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melakukan investasi. Perusahaan yang kurang likuid pasti cenderung akan 

mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio 

likuiditas yang tinggi akan berhubungan dengan melakukan pelaporan 

keuangan selengkap mungkin, salah satunya dengan melakukan praktik 

IFR (Internet Financial Reporting). Hasil tersebut akan mempengaruhi 

perusahaan untuk menggunakan internet untuk mempublikasikan dan 

menyebarluaskan tingkat likuditas perusahaan kepada investor. 

 Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hanna Rahmadiani (2011) 

menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap IFR. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang pertama dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝐻2=  Likuiditas berpengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui internet 

(IFR). 

3. Pengaruh Leverage dengan IFR 

Menurut Hanny dan Anis (2007), seiring dengan meningkatnya 

leverage, manajer dapat menggunakan Internet Financial Reporting (IFR) 

untuk membantu menyebarluaskan informasi-informasi positif perusahaan 

kepada kreditur dan pemegang saham untuk tidak terlalu fokus pada 

leverage perusahaan yang tinggi. Hal ini disebabkan pada laporan 

keuangan melalui internet dapat memuat informasi perusahaan yang lebih 

banyak dibandingkan dengan melalui paperbased reporting. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hanna Rahmadiani (2011) 

dan Yane Devi Anna (2013) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh 

signifikan terhadap IFR. Mereka berpendapat bahwa semakin tinggi 
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laverage perusahaan maka kemungkinan untuk melakukan Internet 

Financial Reporting juga semakin besar. Berdasarkan uraian diatas maka 

hipotesis yang pertama dirumuskan sebagai berikut: 

𝐻3= Leverage berpengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui internet 

(IFR). 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan dengan IFR 

 Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat 

sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan 

keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan 

kondisinya lebih akurat. Ukuran perusahaan juga menunjukkan seberapa 

besar aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan karena perusahaan yang 

memiliki size perusahaan yang lebih besar cenderung akan melakukan 

Internet Financial Reporting (IFR) untuk menunjukkan kepada investor 

atau pihak eksternal tentang perusahaannya daripada perusahaan yang 

memiliki size perusahaan yang lebih kecil. 

Penelitian yang dilakukan oleh Noni Octafiana, Taufeni Taufik  

dan Rofika (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap IFR. Hal tersebut didukung juga dengan penelitian 

yang dilakukan Widaryanti (2013), Yane Devi Anna (2013), Abdul Rozak 

(2012) dan Prasetya dan Irwandi (2012). Berdasarkan uraian diatas maka 

hipotesis yang pertama dirumuskan sebagai berikut: 

𝐻4= Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pelaporan peuangan 

melalui internet (IFR). 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 2.1) 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka 

pemikiran teoritis, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

𝐻1= Profitabilitas berpengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui internet 

(IFR). 

𝐻2=  Likuiditas berpengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui internet (IFR). 

𝐻3=  Leverage berpengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui internet (IFR). 

𝐻4=  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui 

internet(IFR)  

Profitabilitas 

 

 

Likuiditas 

 

 
Leverage  

Ukuran perusahaan 

Internet Financial 

Reporting (IFR) 


