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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan jaman mengenai teknologi yang semakin pesat, terutama di 

bidang komunikasi.Adanya perkembangan teknologi membawa perubahan antara 

pola pikir masyarakat dengan bagaimana informasi tersebut diberikan. Cepatnya 

perkembangan di bidang teknologi ini membuat perusahaan berfikir untuk 

membuat cara baru dalam berkomunikasi dengan investor yaitu dengan melalui 

website yang sekarang lebih dikenal dengan Internet Financial Reporting (IFR). 

Menurut Insani dan Linda (2015) beberapa tahun belakangan ini 

pengaplikasian pelaporan keuangan yang melalui internet disebut dengan Internet 

Financial Reporting (IFR). Dalam hal ini, perusahaan menggunakan internet 

untuk memperkenalkan perusahaannya kepada pemegang saham dan investor. 

Bagi perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan IFR, kegiatan pemasaran 

tidak lagi terbatas pada produk, dengan kata lain situs website perusahaan tidak 

lagi ditujukan sepenuhnya untuk konsumen biasa. 

Informasi juga memiliki peran yang sangat penting yaitu dengan adanya 

informasi melalui internet tersebut investor dengan mudah mendapatkan informasi 

yang baik. Informasi yang baik harus mudah dipahami, lengkap, akurat dan dapat 

dipercaya keandalannya. Informasi juga dapat dikatakan informatif jika informasi 

tersebut mampu membangun sebuah kepercayaan di kalangan investor. Informasi 

banyak dibutuhkan bagi para investor sehingga banyak perusahaan yang 



2 
 

 
 

memanfaatkan internet sebagai cara terbaru dalam melakukan pengungkapan 

berupa informasi laporan keuangan tahunan. Pengungkapan laporan keuangan 

tahunan terdiri dari 2 pengungkapan yang pertama yaitu mandatory disclosure 

yang lebih di kenal dengan pengungkapan wajib dan voluntary disclosure yang 

bisa disebut juga pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib yaitu 

pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan mengenai standar 

pengungkapan informasi. Pengungkapan sukarela yaitu suatu cara yang digunakan 

untuk meningkatkan kualitas.  

 Peraturan pelaporan keuangan melalui website di Indonesia telah diatur 

pada tahun 2012 mengenai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor Kep-431/BL/2012 pasal 3. 

Peraturan ini menyatakan bahwa suatu emiten atau perusahaan publik yang telah 

memiliki website sebelum berlakunya peraturan, wajib memuat laporan tahunan 

pada halaman website tersebut. Emiten atau perusahaan publik yang belum 

memiliki website, maka dalam jangka waktu satu tahun sejak terbitnya peraturan 

ini, emiten atau perusahaan publik tersebut wajib memiliki website yang memuat 

laporan tahunan. Perkembangan bisnis didunia yang semakin besar memiliki 

dampak pada perkembangan teknologi di Indonesia dimana jumlah pengguna 

internet semakin mengalami peningkatan. Data dan informasi yang diperoleh

melalui Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (AJII) mengenai 

perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia yang tercatat pada tahun Hal 

tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa kemajuan internet di Indonesia menjadi 

fasilitas public untuk mendapatkan informasi dan peluang bisnis yang lebih besar. 
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Sumber: www.apjii.or.id 

Gambar 1.1 

Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 

Perkembangan bisnis di bidang sector manufaktur pada tahun 2013 hingga 

2015 juga meningkat seperti yang telah beritakan pada Kementrian Perindustrian 

menyatakan pada tahun 2013 sector manufaktur sebesar 6,1 persen, pada tahun 

2014 sektor manufaktur juga meningkat menjadi 6,5 persen dan terakhir tahun 

2015 peningkatannya menjadi 7,5 persen yang artinya adanya pertumbuhan pada 

bidang manufaktur di Indonesia meningkat. Hal ini menjadi dasar alasan untuk 

memilih sector manufaktur tahun 2015. Menurut Luciana (2008) menyatakan 

bahwa penyajian pelaporan keuangan dengan menggunakan media internet 

(Internet Financial Reporting) merupakan sebuah pengungkapan sukarela, yang 

berdampak pada disparitas praktik IFR antar perusahaan. Perkembangan internet 

terjadi sangat pesat, dengan adanya internet perusahaan dapat menaruh semua 

informasi didalamnya yang di anggap dapat mendukung perusahaan. 
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Menurut Abdul (2012) transparansi dalam pengungkapan informasi 

keuangan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh dunia usaha saat ini. 

Salah satu indikator transparansi ialah adanya pelaporan keuangan online melalui 

media internet perusahaan yang disebut Internet Financial Reporting. Semakin 

banyaknya perusahaan di Indonesia yang menggunakan mengungkapkan 

informasi laporan tahunan melalui internet, maka perusahaan tersebut juga akan 

terdorong untuk melakukan pengungkapan informasi melalui website yang 

dimiliki perusahaan ataupun melalui BEI. 

Determinan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu ukuran 

perusahaan, likuiditas dan profitabilitas terhadap Internet Financial Reporting 

(IFR). Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan 

dalam meraih skala ekonomis dimana ukuran tersebut juga menggambarkan 

operasi yang lebih efisien (Michael 2013 : 232). Ukuran perusahaan factor 

penentu penting dalam pengungkapan perusahaan (Luciana, 2008). Menurut 

penelitian terdahulu Saher (2014), Melisa dan Sony (2012), dan Hanny dan Anis 

(2012) menyatakan bahwa ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR), sedangkan menurut Kartika et 

al. (2014) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR). 

Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban 

jangka pendeknya (Sofyan, 2015: 301). Jika suatu perusahaan kurang/tidak likuid 

kemungkinan besar perusahaan tidak dapat melunasi utang jangka pendek. Dalam 

posisi seperti itu, banyak perusahaan terpaksa melakukan pinjaman baru dengan 
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tingkat bunga yang relatif tinggi, menjual investasi dan asset tetapnya yang 

gunanya untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya. Jika keadaan tidak likuid 

maka ada kecenderungan perusahaan mengalami kebangkrutan. Semakin tinggi 

likuiditasnya, semakin besar perusahaan mampu menyelesaikan kewajibannya dan 

semakin besar pula tuntutan perusahaan dalam mengungkapkan melalui Internet 

Financial Reporting (IFR). Karena perusahaan merasa dapat menutup hutang 

jangka pendeknya. 

Penelitian terdahulu menurut Hanny dan Anis (2012) menyatakan bahwa 

Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting 

(IFR), sedangkan menurut Kartika et al. (2014), Saher (2014), dan Melisa dan 

Sony (2012) menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR). 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

mendapatkan laba dengan kemampuan sumber daya yang di miliki. Profitabilitas 

perusahaan merupakan indikator dari pihak manajemen perusahaan yang baik, 

sehingga manajemen akan cenderung menyediakan informasi keuangan yakni 

Internet Financial Reporting (Sofyan, 2015 : 304) 

Teori pensinyalan ini melandasi pengungkapan melalui website, sehingga 

teori pensinyalan diperlukan dalam pengungkapan Internet Financial Reporting 

(IFR). Penelitian terdahulu menurut Kartika et al. (2014), dan Saher (2014) 

menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR), sedangkan menurut Melisa dan Sony (2012), dan Anis 



6 
 

 

(2007) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR). 

Berdasarkan hal di atas penelitian ini mengambil judul “ PERANAN 

UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS 

TERHADAP PENGUNGKAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING 

(IFR)”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR)? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan Internet Financial 

Reporting (IFR)? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh peranan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) 

2. Untuk mengetahui pengaruh peranan likuiditas terhadap pengungkapan 

Internet Financial Reporting (IFR) 

3. Untuk mengetahui pengaruh peranan profitabilitas terhadap pengungkapan 

Internet Financial Reporting (IFR) 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a) Hasil penelitian ini di harapkan agar dapat memberikan manfaat bagi para 

investor maupun pihak eksternal yang membutuhkan informasi mengenai 

laporan keuangan. 

b) Bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dan informasi untuk 

memungkinkan penelitian selanjutnya lebih mengenal mengenai 

pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR). 

c) Kegunaan IFR secara praktik dengan baik sehingga dapat membantu 

perusahaan dalam meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak 

eksternal misalkan investor. 

d) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 

teori lebih lanjut dalam bidang bidang akuntansi, yaitu dapat memberikan 

manfaat berkaitan dengan pengungkapan Internet Financial Reporting pada 

website perusahaan manufaktur go public. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika Penulisan Skripsi dalam penelitian ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab I ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini berisi mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian (jika diperlukan) 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III ini berisi mengenai Non-Behaviour Research yang terdiri dari rancangan 

penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan 

pengukuran varibel, populasi, sampel dan tehnik pengambilan sampel (jika di 

perlukan), data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab IV ini berisi mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data, dan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab V ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 


