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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Faktor faktor yang mempengaruhi pengungkapan Internet Financial 

Reporting (IFR) menurut penelitian terdahulu. 

1. Insani dan Linda (2015) 

Tujuan dari penelitian Insani dan Linda yaitu untuk mengetahui adanya 

pengaruh variabel-variabel Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio 

Likuiditas dan Rasio Leverage terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan 

Melalui Internet pada website perusahaan (IFR). Variabel independen adalah 

Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio Likuiditas dan Rasio 

Leverage.Variabel dependen Kualitas Pelaporan Keuangan Melalui Internet 

pada websiteperusahaan (IFR).Sampel penelitian ini 15 perusahaan otomotive 

and allied products yang terdaftar di BEI 2011-2013. Tehnik analisis data 

menggunakan uji asumsi klasik dan regresi berganda. Hasil menunjukkan 

Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas dan Rasio Leverage tidak berpengaruh 

terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Melalui Internet pada website 

perusahaan (IFR), sedangkan rasio aktivitas berpengaruh terhadap Kualitas 

Pelaporan Keuangan Melalui Internet pada website perusahaan (IFR). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang 

a) Variabel independennya yaitu likuiditas dan profitabilitas. 

b) Variabel dependen kualitas Internet Financial Reporting (IFR). 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang 

a) Penelitian sekarang tidak menggunakan rasio aktivitas dan rasio 

Leverage 

b) Sampel penelitian ini menggunakan 15 perusahaan otomotive dan allied 

products yang terdaftar di BEI 2011-2013. Sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 2015 

2. Kartika et al. (2014) 

Tujuan dari penelitian Kartika et al. yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh 

variabel-variabel company size, profitability, liquidity, leverage, listing 

age,public ownership dan foreign ownership terhadap aksesibilitas Internet 

Financial Reporting (IFR). Variabel independen adalah company size, 

profitabilitas, liquidity, leverage, listing age, public ownership dan foreign 

ownership. Variabel dependen adalah aksesibilitas Internet Financial 

Reporting (IFR). Sampel penelitian ini 135 perusahaan manufacture yang 

terdaftar di BEI 2012. Tehnik analisis data menggunakan analisis deskriptif, 

dan uji hipotesis. Hasil menunjukkan ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, 

dan listing age dan Foreign Ownership tidak berpengaruh terhadap 

aksesibilitas Internet Financial Reporting, sedangkan profitability, public 

ownershi berpengaruh terhadap aksesibilitas Internet Financial Reporting 

(IFR). 

Persamaan dengan penelitian sekarang 

a) Variabel independennya ukuran perusahaan, likuiditas dan profitabilitas 
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b) Variabel dependen yaitu aksesibilitas Internet Financial Reporting 

(IFR)  

c) Sampel yang di gunakan sama sama menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada BEI. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang 

a) Penelitian sekarang tidak menggunakan independen leverage keuangan, 

listing age, public ownership dan foreign ownership. 

b) Tahun sampel yang digunakan pada penelitian ini 2012. Sedangkan 

penelitian sekarang tahun sampel yang digunakan 2015. 

3. Saher (2014) 

Tujuan dari penelitian Saher yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh 

variabel-variabel size, leverage, profitability dan liquidity terhadap financial 

information disclosure on the internet. Variabel independen adalah size, 

leverage, profitability dan liquidity. Variabel dependen pengungkapan 

informasi keuangan melalui internet. Sampel penelitian ini 263 perusahaan 

yang terdaftar di Istanbul Stock Exchange. Tehnik analisis data menggunakan 

General form of Regression Model, Descriptive Statistics, dan 

Multicollinearity Analysis. Hasil menunjukkan  likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui internet, sedangkan size, 

leverage, profitability berpengaruh terhadap pengungkapan informasi 

keuangan melalui internet. 

Persamaan dengan penelitian sekarang 

a) Variabel independennya size, liquidity dan profitability. 



 
13 

 

b) Variabel dependen terhadap Internet Financial Reporting (IFR). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang 

a) Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen leverage. 

b) Penelitian ini menggunakan semua perusahan terdaftar di Istanbul Stock 

Exchange. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

c) Penelitian ini menggunakan Negara Istanbul Stock Exchange. 

Sedangkan penelitian sekarang berada di Indonesia. 

4. Ehab dan Mohamed (2014) 

Tujuan dari penelitian Ehab dan Mohamed yaitu untuk mengetahui adanya 

pengaruh variabel-variabel Karakteristik perusahaan, Firm Size, Return on 

Assets, Leverage, Industry Type dan Auditor Typeterhadap Internet Financial 

Reporting  (IFR). Variabel independen adalah Karakteristik perusahaan, Firm 

Size, Return on Assets, Leverage, Industry Type dan Auditor Type.Variabel 

dependen Internet Financial Reporting (IFR). Variabel control Stock 

Market.Sampel penelitian ini 192 perusahaan yang terdaftar di Qatar Stock 

Exchange, Muscat Securities Market, dan Bahrain Bourse tahun 2011.Tehnik 

analisis data menggunakan Descriptive Analysis dan Logistic Regression 

Results. Hasil menunjukkan Return on Assets, Leverage, Industry Type dan 

Auditor Type tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting (IFR), 

sedangkan Karakteristik perusahaan dan Firm Size berpengaruh terhadap 

pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR). 
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Persamaan dengan penelitian sekarang 

a) Variabel independen ukuran perusahaan. 

b) Variabel dependen Internet Financial Reporting (IFR).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang 

a) Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen 

karakteristik perusahaan, return on assets, leverage, industry type dan 

auditor type. 

b) Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel kontrol Stock Market 

c) Sampel penelitian ini menggunakan 192 perusahaan yang terdaftar di 

Qatar Stock Exchange, Muscat Securities Market, dan Bahrain Bourse 

tahun 2011. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sector 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015. 

5. Etik dan Mitha (2013) 

Tujuan dari penelitian Etik dan Mitha yaitu untuk mengetahui adanya 

pengaruh variabel-variabel Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, Leverage, 

Profitabilitas dan Kualitas audit terhadap Website voluntary disclosure index. 

Variabel independen adalah Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, Leverage, 

Profitabilitas dan Kualitas audit. Variabel dependen adalah Website voluntary 

disclosure index.Sampel penelitian ini 241 perusahaan yang terdaftar di BEI 

tahun 2012. Tehnik analisis data yang digunakan multiple regression analysis 

Hasil menunjukkan umur perusahaan, leverage, profitabilitas dan kualitas 

audit tidak berpengaruh terhadap Website voluntary disclosure index, 
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sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Website 

voluntary disclosure index. 

Persamaan dengan penelitian sekarang 

a) Variabel independennya ukuran perusahaan dan profitabilitas. 

b) Variabel dependen yaituWebsite voluntary disclosure index.  

Perbedaan dengan penelitian sekarang 

a) Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel Umur perusahaan, 

Leverage dan Kualitas audit. 

b) Sampel penelitian ini dilakukan pada semua jenis perusahaan yang 

terdaftar pada BEI, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan 

sektor manufaktur yang terdaftar pada BEI 2015 

6. Mohammed et al. (2012). 

Tujuan dari penelitian Mohammed et al. yaituuntuk mengetahui adanya 

pengaruh variabel-variabel Firm Age, Firm Size, Profitability, Complexity of 

Business, Asset In Place dan Liquidity terhadap Internet Financial And 

Disclousure. Variabel independen adalah Firm Age, Firm Size, Profitability, 

Complexity of Business, Asset In Place dan Liquidity. Variabel dependen 

Internet Financial And Disclousure. Sampel penelitian ini 42 perusahaan 

yang terdaftar pada Qatar exchange. Tehnik analisis data menggunakan 

General Form of regression model, Descriptive statisticts, Correlation 

matrix, multicollinerity Analysis dan Multivariate Analysis. Hasil 

menunjukkan Firm Age, Profitability dan Liquidity tidak berpengaruh 

terhadap Internet Financial And Disclousure, sedangkan Firm Size, 
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Complexity of Business dan Asset In Place berpengaruh terhadap Internet 

Financial And Disclousure. 

Persamaan dengan penelitian sekarang 

a) Variabel independennya ukuran perusahaan, likuiditas dan 

profitabilitas. 

b) Variabel dependen terhadap Internet Financial Reporting (IFR). 

Perbedaan dengan penelitian sekarang 

a) Penelitian sekarang tidak menggunakan firm age, complexity of 

business, asset in place dan leverage keuangan. 

b) Sampel penelitian ini 42 perusahaan yang terdaftar pada Qatar 

exchange, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan sektor 

manufaktur yang terdaftar pada BEI 2015. 

7. Abdul (2012) 

Tujuan dari penelitian Abdul yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh 

variabel variabel Tingkat Probabilitas, Ukuran perusahaan, Kepemilikan 

saham oleh public, Leverage, dan Kelompok Industriterhadap Internet 

Financial Reporting (IFR). Variabel independen adalah Tingkat Probabilitas, 

Ukuran perusahaan, Kepemilikan saham oleh public, Leverage, Kelompok 

Industri.Variabel dependen Internet Financial Reporting (IFR). Sampel 

penelitian ini 39 perusahaan LQ-45 tahun 2012. Tehnik analisis data 

menggunakan Statistic Deskriptif, analisis regresi berganda. Hasil 

menunjukkan Kepemilikan saham oleh public, Leverage, dan Kelompok 

Industri tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting (IFR), 
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sedangkan Tingkat Probabilitas, Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

indeks pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR). 

Persamaan dengan penelitian sekarang 

a) Variabel independennya ukuran perusahaan 

b) Variabel dependen yaitu Internet Financial Reporting (IFR) 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang 

a) Penelitian sekarang tidak menggunakan independen tingkat 

probabilitas, leverage keuangan, kepemilikan saham oleh public dan 

kelompok industri. 

b) Sampel penelitian ini 39 perusahaan LQ-45 tahun 2012, sedangkan 

penelitian sekarang hanya menggunakan sektor manufaktur yang 

terdaftar pada BEI 2015. 

8. Mellisa dan Soni (2012) 

Tujuan dari penelitian Mellisa dan Soni yaitu untuk mengetahui adanya 

pengaruh variabel variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, 

leverage keuangan, umur listing terhadap Internet Financial Reporting (IFR). 

Variabel independen adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, 

leverage keuangan, umur listing. Variabel dependen Internet Financial 

Reporting (IFR).Sampel penelitian ini 71 perusahaan manufaktur 2010. 

Tehnik analisis data menggunakan Analisis Deskriptif,  Uji Asumsi Klasik, 

Uji Regresi Linier berganda. Hasil menunjukkan profitabilitas, likuiditas, 

leverage keuangan, umur listing tidak berpengaruh terhadap Internet 



 
18 

 

Financial Reporting (IFR), sedangkan Ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap Internet Financial Reporting (IFR). 

Persamaan dengan penelitian sekarang 

a) Penelitian ini menggunakan variabel independennya ukuran 

perusahaan, likuiditas dan profitabilitas 

b) Variabel dependen yaitu Internet Financial Reporting (IFR). 

c) Sama sama menggunakan perusahaan manufaktur 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang 

a) Penelitian sekarang tidak menggunakan independen leverage keuangan, 

umur listing 

b) Sampel penelitian inipada tahun 2010, sedangkan penelitian sekarang 

pada tahun 2015. 

9. Hany dan Anis (2012) 

Tujuan dari penelitian Hany dan Anis yaitu untuk mengetahui adanya 

pengaruh variabel-variabel Ukuran perusahaan, Profitabilitas, likuiditas, jenis 

industry, Leverage keuangan, Reputasi Auditor, dan umur listingterhadap 

Internet Financial Reporting (IFR). Variabel independen adalah Ukuran 

perusahaan, Profitabilitas, likuiditas, jenis industry, Leverage keuangan, 

Reputasi Auditor, dan umur listing. Variabel dependen adalah Internet 

Financial Reporting (IFR). Sampel penelitian ini 270 perusahaan non 

financial yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta 2005.Tehnik analisis data 

menggunakan pengujian hipotesis. Hasil menunjukkan profitabilitas, jenis 

industry tidak berpengaruh terhadap indeks pengungkapan Internet Financial 
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Reporting (IFR), sedangkan ukuran perusahaan, likuiditas, Leverage 

keuangan, Reputasi Auditor, dan Umur Listing berpengaruh terhadap Internet 

Financial Reporting (IFR). 

Persamaan dengan penelitian sekarang 

a) Variabel independennya Ukuran perusahaan, Profitabilitas dan 

Liquditas. 

b) Variabel dependen yaitu Internet Financial Reporting (IFR).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang 

a) Penelitian sekarang tidak menggunakan independenjenis industry, 

leverage keuangan, reputasi auditor, dan umur listing. 

b) Sampel penelitian ini 270 perusahaan non financial yang terdaftar pada 

Bursa Efek Jakarta 2005. Sedangkan penelitian ini menggunakan 

perusahaan manufaktur 2015. 

10. Luciana (2008) 

Tujuan dari penelitian Luciana yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh 

variabel-variabel Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Struktur 

kepemilikanterhadap indeks pengungkapan Internet Financialand 

Sustainability Reporting (IFSR).Variabel independen adalah Ukuran 

perusahaan Profitabilitas, Leverage dan Struktur kepemilikan.Variabel 

dependen adalah indeks pengungkapan Internet Financial and Sustainability 

Reporting (IFSR).Sampel penelitian ini 104 perusahaan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia.Tehnik analisis data menggunakan pengujian regresi 

berganda. Hasil menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap indeks 
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pengungkapan Internet Financial and Sustainability Reporting (IFSR), 

sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap indeks pengungkapan Internet Financial and 

Sustainability Reporting (IFSR). 

Persamaan dengan penelitian sekarang 

a) Variabel independennya ukuran perusahaan, likuiditas dan profitabilitas 

b) Variabel dependen yaitu aksesibilitas Internet Financial Reporting. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang 

a) Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen struktur 

kepemilikan. 

b) Penelitian sekarang tidak menggunakan variabel dependen 

sustainability. 

c) Sampel penelitian ini 104 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan 

perusahaan manufaktur 20. 
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Tabel 2.1 

MATRIK PENELITIAN TERDAHULU 

No Nama Peneliti 

Variabel Independen 

Ukuran 

Perusahaan 

(X1) 

Likuiditas 

(X2) 

Profitabilitas 

(X3) 

1 Insani dan Linda (2015) - Tdk sig Tdk sig 

2 Kartika et al. (2014) Tdk sig Tdk sig Sig  

3 Saher (2014) Sig  Tdk sig Sig  

4 Ehab dan Mohammed 

(2014) 

Sig  - - 

5 Etik et al. (2012) Sig  - Tdk sig 

6 Mohamed et al. (2012) Sig  Tdk sig Tdk sig 

7 Abdul (2012) Sig - Sig 

8 Melisa dan Sony (2012) Sig  Tdk sig Tdk sig 

9 Hanny dan anis (2012) Sig Sig  Tdk sig 

10 Luciana (2008) Sig  - Sig  

Keterangan : 

Sig  :  Signifikan (berpengaruh) 

Tdk sig  :  Tidak Signifikan (tidak berpengaruh) 

      -  :   Tidak terdapat variabel pada penelitian tersebut
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2.2 Landasan Teori 

Merupakan salah satu bagian yang penting dalam sebuah penelitian. 

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan signalling theory, 

pengungkapan sukarela, Internet Financial Reporting, ukuran perusahaan, 

likuiditas dan profitabilitas. 

2.2.1 Teori sinyal 

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973 yang 

menyatakan bahwa teori sinyal dengan memberikan suatu sinyal dari pihak 

pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan 

dan dimanafaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima akan menyesuaikan 

prilakunya sesuai dengan pemahaman terhadap sinyal yang diberikan. Menurut 

Suwardjono (2013: 583) menyatakan bahwa Signalling theory (teori pensinyalan) 

bermanfaat untuk menekankan informasi sangat penting terhadap keputusan 

dalam berinvestasi untuk pihak di luar perusahaan. Informasi tersebut dapat 

berupa sebuah unsur yang penting bagi investor maupun pelaku bisnis, informasi 

tersebut berupa keterangan, catatan ataupun gambaran keadaan dimasa lalu, saat 

ini maupun keadaan masa depan yang berguna dalam kelangsungan hidup. 

Perusahaan akan memberikan sebuah sinyalsinyal informasi yang tujuan untuk 

memberikan peringatan kepada investor ataupun  pihak yang berkepentingan. 

Informasi yang baik adalah informasi yang menyediakan kelengkapan data, 

relevan, akurat dan ketepatan waktu yang diperlukan investor dalam mengambil 

sebuah keputusan investasi. Teori pensinyalan melandasi pengungkapan sukarela 
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ini. Pihak manajemen akan selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi 

privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh para shareholder 

khususnya jika informasi tersebut merupakan sebuah berita baik (goodnews). 

Teori sinyal membahas mengenai bagaimana perusahaan akan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Teori sinyal ini 

memberikan informasi mengenai apa yang dilakukan menejemen untuk 

merealisasikan kehendak pemilik. Sinyal ini dapat berupa promosi dan informasi 

lain yang menyatakan perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain. Dalam 

beberapa penelitian terdahulu menyatakan teori sinyal ini di jadikan landasan 

yang menjelaskan mengenai motivasi dalam melakukan pengungkapan IFR. 

2.2.2 Keluasan pengungkapan sukarela 

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh 

perusahaan di luar apa yang telah diwajibkan dalam standar akuntansi ataupun 

peraturan badan pengawas. Batas pengukuran dan pengakuan dalam konsep 

FASB (Financial Accounting Standards Board) di jelaskan mengenai tingkat 

pengungkapan (levels of disclosure) wajib dan sukarela (Suwardjono, 2013 : 583). 

Pengungkapan wajib ini meliputi : 

1. Adequate disclosure (memadai). Tingkat memadai merupakan pengungkapan 

minimum yang wajib dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan 

tidak menyesatkan bagi pengguna dalam mengambil keputusan. 

2. Fair disclosure (wajar atau etis). Tingkat pengungkapan secara wajar adalah 

tingkat yang harus dicapai agar semua pihak memperoleh perlakuan atau 

pelayanan informasi yang sama. 
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3. Full disclosure (penuh). Tingkat pengungkapan penuh yaitu lebih menuntut 

penyajian secara penuh terhadap semua informasi yang berhubungan dengan 

pengambilan keputusan yang di tuju. 

Ketiga konsep tersebut dipandang sebagai pengungkapan wajib dan 

selebihnya dianggap sebagai kewajiban sukarela (Suwardjono, 2013:581-583). 

Menurut Etik dan Mitha (2012) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela ini 

memiliki lima manfaat yaitu: 

1. Memperbaiki reputasi pada perusahaan, 

2. Menyajikan informasi yang berdampak pada keputusan investasi bagi investor, 

3. Memperbaiki akuntabilitas perusahaan, 

4. Memperbaiki prediksi akan risiko dan 

5. Menyajikan kewajaran dari harga saham yang lebih baik. 

2.2.3. Internet financial reporting (IFR) 

Website pada era globalisasi banyak digunakan sebagai pengungkapan 

oleh perusahaan dikarenan website memiliki banyak manfaat dan bersifat sukarela 

bagi perusahaan maupun investor. Pelaporan keuangan melibatkan semua aspek 

yang berhubungan dengan penyediaan dan penyampaian sebuah  informasi 

keuangan yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri 

menjelaskan bagaimana posisi keuangan dan kinerja pada suatu perusahaan 

selama periode-periode tertentu. Ada beberapa unsur yang terkait secara langsung 

dengan pengukuran posisi keuangan seperti asset, liabilitas dan ekuitas. 

Sedangkan unsur yang terkait dengan kinerja yaitu penghasilan dan beban yang 

termuat pada laporan komperhensif. 
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Menurut Insani dan Linda (2015) IFR menggunakan teori sinyal dimana 

informasi yang di berikan oleh pihak manajemen yang di anggap penting akan 

diinformasikan dan memberikan sinyal sinyal kepada pihak investor yang 

gunanya agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan, informasi ini 

akan diungkapkan melalui internet yang biasa di sebut dengan Internet Financial 

Reporting. Indeks ini berjumlah 82 yang terdiri dari 47 atribut pengungkapan dan 

35 format presentasi dan aksesibilitas. Menurut Hanny dan Anis (2012) 

menyatakan bahwa IFR dapat diukur dengan menggunakan kode Dummy. Kode 1 

untuk perusahaan yang melakukan pengungkapan IFR dan kode 0 untuk 

perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan. 

2.2.4. Ukuran perusahaan 

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). Perusahaan 

dengan ukuran yang lebih besar biasanya akan menghadapi banyak permintaan 

yang lebih besar dan berdampak pada informasi keuangan perusahaan yang di 

inginkan oleh pihak yang berkepentingan sehingga memicu perusahaan untuk 

menyediakan informasi tersebut melalui Internet Financial Reporting. Ukuran 

perusahaan dapat menggambarkan besar ataupun kecilnya suatu perusahaan yang 

diukur dengan mengetahui banyaknya total aset yang dimiliki perusahaan. 

Perusahaan yang besar memiliki sistem informasi manajemen yang semakin 

kompleks, maka perusahaan di dorong untuk menyediakan informasi yang lebih 
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baik, termasuk meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan perusahaan dengan 

media internet. 

2.2.5. Likuiditas 

Rasio likuiditas menjelaskan mengenai kemampuan suatu perusahaan 

untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya. Perusahaan yang tidak dapat 

melunasi liabilitas jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dapat 

menggambarkan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan yang tidak/kurang 

likuid. Dampak dari keadaan tersebut menyebakan banyaknya perusahaan yang 

terpaksa menarik pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif tinggi, pilihan lain 

yaitu perusahan dapat menjual investasi jangka panjangnya ataupun asset tetapnya 

yang gunanya untuk  melunasi liabilitas jangka pendek tersebut (Sofyan, 2015 : 

301). Menurut Insani dan Linda (2015) Likuiditas merupakan tingkat kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Jika keadaan perusahaan 

tidak likuid, ada kecenderungan perusahaan mengalami kebangkrutan. 

2.2.6. Profitabilitas 

Profitabilitas yaitu menggambarkan suatu kemampuan yang ada pada 

perusahaan untuk mendapatkan laba dengan menggunakan semua kemampuan 

yang dimiliki perusahaan dengan berbagai sumber daya (kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang, kegiatan penjualan dsb). Operating Ratio ini 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sofyan, 

2015:304). Menurut Kartika et al.(2014) menyatakan, bahwa profitability yaitu 

suatu rasio yang menggambarkan perhitungan perbandingan antara laba dengan 
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ekuitas atau aset yang akan menghasilkan laba. Profitabilitas perusahaan 

merupakan salah satu indikator dalam mengelola manajemen perusahaan dengan 

baik, sehingga pihak manajemen akan menyediakan sebuah informasi keuangan 

melalui websiteyang lebih dikenal dengan Internet Financial Reporting.  

2.2.7. Peranan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 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). Perusahaan 

dengan ukuran yang lebih besar biasanya akan menghadapi banyak permintaan 

yang lebih besar dan berdampak pada informasi keuangan perusahaan yang di 

inginkan oleh pihak yang berkepentingan sehingga memicu perusahaan untuk 

menyediakan informasi tersebut melalui Internet Financial Reporting. Ukuran 

perusahaan dapat menggambarkan besar ataupun kecilnya suatu perusahaan yang 

diukur dengan mengetahui banyaknya total aset yang dimiliki perusahaan. 

Perusahaan yang besar memiliki sistem informasi manajemen yang 

semakin kompleks, maka perusahaan di dorong untuk menyediakan informasi 

yang lebih baik, termasuk meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan 

perusahaan dengan media internet. Kesimpulannya, semakin besar total aset, 

maka kapitalisasi pasar ataupun penjualan akan semakin besar pula yang akan 

berdampak pada ukuran perusahaan dan jika semakin besar maka semakin tinggi 

perusahaan dituntut untuk mengungkapkan melalui Internet Financial Reporting 

(IFR).  
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Menurut penelitian terdahulu Saher (2014), Ehab dan Mohamed (2014), 

Etik dan Mitha (2012), Mohamed et al. (2012), Abdul (2012), Melisa dan Sony 

(2012), Hanny dan Anis (2012), dan Luciana (2008) mendapatkan bukti empiris 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Internet 

Financial Reporting, sedangkan menurut Kartika el al. (2014) mendapatkan bukti 

empiris bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Internet Financial Reporting. 

2.2.8. Peranan likuiditas terhadap pengungkapan IFR 

Rasio likuiditas yaitu menjelaskan mengenai kemampuan suatu 

perusahaan untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya.Perusahaan yang 

tidak dapat melunasi liabilitas jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dapat 

menggambarkan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan yang tidak/kurang 

likuid (Sofyan, 2015:301). Dampak dari keadaan tersebut menyebakan banyaknya 

perusahaan yang terpaksa menarik pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif 

tinggi, pilihan lain yaitu perusahan dapat menjual investasi jangka panjangnya 

ataupun asset tetapnya yang gunanya untuk  melunasi liabilitas jangka pendek 

tersebut. 

Insani dan Linda (2015) menyatakan, bahwa perusahaan akan melakukan 

mengungkapkan informasi secara luas jika rasio likuiditas perusahaan tersebut 

tinggi, hal tersebut berguna untuk membedakannya dari perusahaan lain yang 

likuiditasnya kurang menguntungkan. Kesimpulannya, semakin tinggi 

likuiditasnya, semakin besar perusahaan mampu menyelesaikan kewajibannya dan 

semakin besar pula tuntutan perusahaan dalam mengungkapkan melalui Internet 
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Financial Reporting (IFR). Karena perusahaan merasa dapat menutup hutang 

jangka pendeknya. 

Menurut penelitian terdahulu Hanny dan Anis (2012) mendapatkan bukti 

empiris menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

Internet Financial Reporting (IFR), sedangkan menurut Insani dan Linda (2015), 

Kartika et al (2014), Saher (2014), Melisa dan Sony (2012) memperoleh bukti 

empiris bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Internet 

Financial Reporting (IFR). 

2.2.9. Peranan profitabilitas terhadap pengungkapan IFR 

Profitabilitas yaitu menggambarkan suatu kemampuan yang ada pada 

perusahaan untuk mendapatkan laba dengan menggunakan semua kemampuan 

yang dimiliki perusahaan dengan berbagai sumber daya (kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang, kegiatan penjualan dsb). Operating Ratio ini 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sofyan, 

2015:304). Menurut Sutrisno (2009) dalam Kartika et al.(2014) menyatakan, 

bahwa profitability yaitu suatu rasio yang menggambarkan perhitungan 

perbandingan antara laba dengan ekuitas atau aset yang akan menghasilkan laba. 

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu indikator dalam mengelola 

manajemen perusahaan dengan baik, sehingga pihak manajemen akan 

menyediakan sebuah informasi keuangan melalui website yang lebih dikenal 

dengan Internet Financial Reporting. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi 

akan membuat pihak investor tertarik, sehingga banyak perusahaan yang 

menyediakan Internet Financial Reporting dengan tingkat aksesibilitas yang 
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tinggi. Dengan demikian semakin tinggi tingkat profitability, maka akan semakin 

tinggi tuntutan perusahaan untuk meningkatkan aksesibilitas Internet Financial 

Reporting. 

Menurut Kartika et al.(2014) menyatakan bahwa Profitabilitas merupakan 

menggambarkan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan 

profit atau laba pada satu periode tertentu. Teori sinyal memperkuatkan 

pernyataan bahwa perusahaan akan menunjukkan sebuah performance yang 

bagus, maka manajemen akan memiliki motivasi dan dorongan yang kuat dalam 

menyebarluaskan informasi yang di miliki perusahaan terutama informasi 

keuangan perusahaan yang gunanya untuk meningkatkan sebuah kepercayaan 

pada pihak  investor. Jika suatu perusahaan memiliki kinerja yang buruk maka 

banyak pihak internal akan menghindari pengungkapan melalui internet. 

Dampaknya banyak perusahaan akan berusaha untuk menyembunyikan berita 

buruk agar banyak investor mau menanamkan modalnya pada perusahaan. 

Berbeda dengan perusahaan yang memiliki sebuah profitabilitas yang sangat 

tinggi, akan memanfaatkan media internet untuk mempermudah dan mempercepat 

dalam menyebarluaskan berita yang di anggap baik oleh perusahaan yang 

bertujuan untuk menarik perhatian dari investor dan pihak eksternal yang 

berkepentingan. 

Menurut penelitian terdahulu, beberapa peneliti memperoleh bukti empiris 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan melalui internet 

adalah Kartika et al. (2014), Saher (2014), Abdul (2012), dan Luciana (2008), 

sedangkan menurut Insani dan Linda (2015), Etik dan Mitha (2013), Mohammed 
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et al. (2012), Melisa dan Sony (2012) dan Hanny dan Anis (2012) memperoleh 

bukti empiris bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Internet Financial Reporting (IFR). 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti 

berikut : 

 

 

   H1 

  

 H2 

 

 H3 

 

Sumber : Diolah 

Gambar 2.1 

KERANGKA KONSEPTUAL 

2.4. Hipotesis Penelitian 

 Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan 

dalam meraih skala ekonomis dimana ukuran tersebut juga menggambarkan 

operasi yang lebih efisien. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar biasanya 

akan menghadapi banyak permintaan yang lebih besar dan berdampak pada 
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informasi keuangan perusahaan yang di inginkan oleh pihak yang berkepentingan 

sehingga memicu perusahaan untuk menyediakan informasi tersebut melalui 

Internet Financial Reporting. 

 Berdasarkan penelitian dari Saher (2014), Ehab dan Mohamed (2014), Etik 

dan Mitha (2012), Mohamed et al. (2012), Abdul (2012), Melisa dan Sony (2012), 

Hanny dan Anis (2012), dan Luciana (2008) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap IFR. Dengan demikian hipotesis yang di ajukan 

sebagai berikut : 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan IFR. 

Rasio likuiditas yaitu menjelaskan mengenai kemampuan suatu 

perusahaan untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya. Dampak dari 

keadaan tersebut menyebakan banyaknya perusahaan yang terpaksa menarik 

pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif tinggi sehingga semakin tinggi 

likuiditas maka semakin besar perusahaan mampu menyelesaikan kewajibannya 

dan semakin besar pula tuntutan perusahaan dalam mengungkapkan melalui 

Internet Financial Reporting (IFR).  

 Berdasarkan penelitian dari Hanny dan Anis (2012) menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting 

(IFR). Dengan demikian hipotesis yang di ajukan sebagai berikut : 

H2 : Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan IFR. 

Profitabilitas yaitu menggambarkan suatu kemampuan yang ada pada 

perusahaan untuk mendapatkan laba dengan menggunakan semua kemampuan 

yang dimiliki perusahaan dengan berbagai sumber daya (kas, modal, jumlah 
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karyawan, jumlah cabang, kegiatan penjualan dsb). Profitabilitas perusahaan 

merupakan salah satu indikator dalam mengelola manajemen perusahaan dengan 

baik, sehingga pihak manajemen akan menyediakan sebuah informasi keuangan 

melalui website yang lebih dikenal dengan Internet Financial Reporting.  

 Berdasarkan penelitian dari Kartika et al. (2014), Saher (2014), Abdul 

(2012), dan Luciana (2008). Dengan demikian hipotesis yang di ajukan sebagai 

berikut : 

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan IFR. 

 


