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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Harmandeep Singh dan Arwinder Singh (2015)

Tujuan dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Hermandeep Singh dan

Arwinder Singh (2015) adalah menganalisis tingkat pengungkapan keuangan

oleh perusahaan publik dan swasta di negara India dan mencari perbedaan

dari dua sektor tersebut. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 30

perusahaan yang terdaftar di BSE. Teknik yang digunakan dalam penelitian

ini menggunakan kapitalisasi pasar yang digunakan dalam penelitian

sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini bisa

mengamati bahwa perusahaan di negara India memanfaatkan situs web

mereka dalam penyebaran informasi keuangan. Namun terdapat perbedaan

situs di setiap perusahaan karena tidak ada standar resmi mengenai

pengungkapan website atau tidak ada standar untuk informasi situs, dan

kebijakan sebuah perusahaan untuk pengungkapan informasi.

Persamaan

1. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah

membahas tentang internet financial reporting (IFR).

2. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian terdahulu dan

penelitian sekarang salah satunya juga menggunakan uji Mann-Whitney.
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3. Dalam penelitian terdahulu juga menggunakan skor analisi yang

nantinya akan dipakai oleh penelitian ini.

Perbedaan

1. Peneltian terdahulu menggunakan sampel perusahaan publik dan

perusahaan swasta, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel

perbankan yang go public di negara Indonesia,Singapura dan Malaysia.

2. Penelitian terdahulu membandingkan laporan keuangan perusahaan

swasta maupun publik di negara India saja, jika penelitian sekarang

membandingkan laporan keuangan perusahaan kususnya sektor

perbankan yang go public di negara 3 negara yakni Indonesia, Singapura,

dan Malaysia.

2. Zainab Alam dan Kashif Rashid (2014)

Penelitian ini mencoba untuk menyelidiki internet financial reporting

(IFR) praktik perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi (KSE)

Pakistan setelah peraturan terbaru yang diterbitkan oleh Securities and

Exchange Commission Of Pakistan (SECP). Dalam penelitian terdahulu

peneliti ingin memastikan apakah perubahan peraturan tersebut telah

memiliki dampak yang signifikan dengan pelaporan keuangan di situs web.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara acak dari 50

perusahaan yang telah terdafter di KSE pada tahun 2012. Untuk variabel

dependen dalam penelitian terdahulu menggunakan praktik internet financial

reporting (IFR) yang mencangkup content, timeliness, technology dan user

support. Teknik analisis dalam penelitian terdahulu menggunakan koefisien
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alpha cronbach dan deskriptif statistik. Dalam penelitian terdahulu terdapat

temuan yang menunjukkan bahwa perusahan mengikuti praktik internet

financial reporting (IFR) yang harus meningkatkan penggunaan teknologi

untuk penyebaran informasi yang bisa menarik investor dan memenuhi tujuan

perusahaan tersebut.

Persamaan

1. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang

sama membahas tentang internet financial reporting (IFR).

2. Variabel yang nantinya digunakan dalam penelitian sekarang sama dengan

variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu yakni menggunakan

content, timeliness, technology dan user support. Dalam teknik analisis

data, penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang juga

menggunakan desktiptif statistik

Perbedaan

Penelitian tedahulu bertujuan untuk mengidentifikasi internet financial

reporting (IFR) di perusahaan yang tercatat di Pakistan, jika penelitian

sekarang bertujuan untuk membadingkan antara internet financial reporting

(IFR) pada sektor perbankan yang go public di negara Indonesia, Singapura

dan Malaysia.

3. Deasy Ratna Puri (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis

faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaporan keuangan melalui internet

dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar didasarkan karena semakin akurat dan
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relevannya informasi yang diungkapkan dalam pelaporan keuangan melalui

internet maka tingkat perdagangan saham cenderung semakin tinggi dan

berdampak pada tingkat perdagangan saham yang cenderung semakin tinggi

dan berdampak pada tingkat harga saham atas jumlah saham yang diterbitkan

cenderung naik. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 48

perusahaan yang masuk di dalam nilai kapitalisasi pasar terbesar pada tahun

2011. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan adalah

profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan pemilikan saham

publik. Untuk variabel dependen penelitian terdahulu menggunakan

content,timeliness,technology dan user support. Hasil dalam penelitan

terdahulu adalah profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan dan

pemilikan saham publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks

pelaporan keuangan melalui internet yang akan di ungkapkan oleh 50

perusahaan di pasar kapitalisasi yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia.

Persamaan

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan

adalah sama memabahas tentang internet financial reporting (IFR). Kedua

pnelitian ini juga menggunakan empat kompnen yakni content , timeliness,

technology dan user support.

Perbedaan

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan

adalah peneliti terdahulu menggunkan variabel independen yaitu profitabilitas,

leverage, likuiditas, ukuran perusahaan dan pemilikan saham publik.
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Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen yaiti sektor

perbankan yang go public di Indonesia, Singapura dan Malaysia.

4. Hela Miniaoui dan Peter Oyelere (2013)

Tujuan dalam penelitian ini adalah melakukan studi mendalam tentang

internet financial reporting (IFR) praktik perusahaan UEA yang terdaftar dan

mengetahui faktor faktor penentu internet financial reporting (IFR) antar

perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di

UEA di website emiten link. Hasil dari analisis jenis yang disajikan di

perusahaan UEA menunjukkan bahwa 75% dari perusahaan dengan website

diungkapkan bersangkutan dengan informasi keuangan, sedangkan sisanya

tidak memanfaatkan internet untuk tujuan pelaporan keuangan. Hal ini

menunjukkan bahwa hubungan antara apakah perusahaan mempertahankan

website perusahaan dan apakah benar terlibat dalam internet financial

reporting (IFR) bukanlah suatu yang jelas di UEA. Bahkan sebagian besar

perusahaan memanfaatkan website untuk mengkomunikasikan informasi

tentang perusahaan dan produk dan layanan yang mereka tawarkan.

Persamaan

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan

adalah sama membahan tentang internet financial reporting (IFR) khususnya

pada sektor perbankan

Perbedaan

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah

komponen pada penelitian terdahulu menggunakan ukuran, profitabilitas,
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likuiditas, ukuran perusahaan industri dan leverage. Sedangkan dalam

penelitian yang akan dilakukan menggunakan komponen content , timeliness ,

technology dan user support.

5. Yane Devi Anna (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan internet

financial reporting (IFR) di negara-negara di Asia seperti: Indonesia,

Malaysia, Thailand dan Singapura dan apa saja yang akan disajikan dalam

internet financial reporting (IFR). Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian terdahulu yakni teknik analisis deskriptif melalui studi

literatur yang memaparkan perkembangan internet financial reporting (IFR)

di negara negara Asia. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa

Indonesia masih rendah dalam memanfaatkan website sebagai media

informasi perusahaan dibandingkan negara Asia lainnya. Singapura

menunjukkan tingkat pengungkapan informasi keuangan di internet lebih

tinggi dibanding negara-negara Asia lainnya. Dalam hal ini perbedaan

pengungkapan laporan keuangan serta format dalam penyajian informasi

dalam website tiap perusahaan di tiap negara tidak sama, dikarenakan belum

adanya standar yang mengatur informasi yang harus disajikan dalam internet.

Persamaan

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, kedua

peneliti menggunakan tema internet financial reporting (IFR). Teori yang

digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini salah satunya
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menggunakan teori agensi. Untuk teknik analisis, kedua peneliti juga sama

menggunakan teknik analisis deskriptif.

Perbedaan

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan

adalah peneliti terdahulu meneliti internet financial reporting (IFR) di negara

Asia. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada

3 negara yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura. Penelitian terdahulu juga

meneliti semua perusahaan yang terdaftar di bursa efek di setiap negara,

sedangkan dalam penelitia yang akan dilakukan akan berfokus pada sektor

perbankan yang go public di negara Indonesia,Malaysia dan Singapura.

6. Mellisa Prasetya dan Soni Agus Irwandi (2012)

Tujuan dari penelitian Mellisa Prasetya dan Soni Agus Irwandi (2012)

adalah agar mengetahui signifikan pengaruh dari ukuran perusahaan,

profitabilatas, likuiditas, leverage, dan umur listing suatu perusahaan

manufaktur di Bursa Efek Indonesia terhadap Internet Financial Reporting.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran

perusahaan ,profitabiltas, likuiditas, leverage perusahaan dan umur listing

perushaan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian adalah Internet

Financial Reporting. Teknik dalam analisis data di penelitian ini

menggunakan analisis deskriptif, uji normalitas, uji regresi linier berganda

dan uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini dapat dihasilkan bahwa terdapat

banyak perusahaan yang memiliki alamat website tetapi perusahaan tidak

menyajikan laporan keuangan tersebut .
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Persamaan :

1. Menggunakan metode kuantitatif

2. Meneliti perusahaan di Bursa Efek Indonesia

3. Meneliti tentang internet financial reporting

Perbedaan :

Jika penelitian sebelumnya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi

laporan keuangan perushaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan

penelitian yang sedang dilakukan untuk membandingkan internet financial

reporting perbankan go public di negara Indonesia, Singapura dan Malaysia.

Jika penelitian sebelumnya sampel menggunakan perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Akan tetapi pada penelitian yang sedang

dilakukan menggunakan sampel perbankan go public di negara Indonesia,

Singapura dan Malaysia.

2.2 Landasan Teori

Pada sub bab landasan teori penulis akan menjelaskan mengenai teori teori

yang akan mendukung perumusan hipotesis yang nantinya akan membantu

dalam proses penelitian. Landasan teori ialah beberapa paragraf penjelas yang

terdiri dari beberapa teori dan argumentasi sebagai pedoman dalam

permasalahan serta perumusan hipotesis.

2.2.1 Signalling Theory (Teori Signal)

Teori signal berfungsi sebagai signal informasi dalam pengungkapan

laporan keuangan yang dapat memberikan signal yang baik atau signal yang

buruk pada pihak eksternal suatu perusahaan. Didalam penelitian yang
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dilakukan oleh Kusumawardhani(2011), teori signal menghasilkan tentang

bagaimana perusahaan memberikan signal kepada para pemangku kepentingan

perusahaan. Signal ini dapat berupa informasi menegenai hal hal apa saja

yang sudah dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk merealisasikan

keinginan pemilik, signal ini berupa promosi atau informasi lain yang

menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lainnya.

Novita (2013) yang meneliti tentang analisis faktor faktor yang

mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan melalui website perusahaan

juga menyatakan, mengenai pelaporan keuangan yang terdiri dari informasi

yang bersifat keuangan dan non keuangan merupakan sumber informasi yang

dibutuhkan oleh investor,kreditur dan pihak pihak lain. Informasi ini sangat

bermanfaat bagi para investor dan kreditur sebagai pelaporan

pertanggungjwaban manajemen dan pihak lain dalam mengambil keputusan.

2.2.2 Laporan Keuangan

PSAK Ikatan Akuntansi Indonesia laporan keuangan merupakan suatu

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas

bisinis. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas bisnis yang bermanfaat bagi

kalangan pengguna laporan dalma pengambilan keputusan ekonomi. Laporan

keuangan juga menyajikan mengenai entitas bisnis yang diantaranya adalah: (a)

aset; (b) liabilitas; (c) ekuitas; (d) pendapatan dan beban termasuk keuntangan

dan kerugian; (e) kontribusi dan distribusi pada pemilik dalam kapasitas

sebagai pemilik bisnis; (f) arus kas.
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Menurut PSAK dalam Ikatan Akuntansi Indonesia laporan keuangan

terdiri dari komponen komponen berikut :

1. Laporan posisi keuangan

2. Laporan laba rugi

3. Laporan perubahan ekuitas

4. Lapora arus kas

5. Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi pneting

dan informasi penjelasan lain, informasi komparatif untuk mematuhi periode

sebelumnya .

2.2.3 Pengguna Laporan Keuangan

Pada Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2002:2-3),

pengguna laporan keuangan adalah :

1. Investor

Penanam modal berisiko dan penasihat berkepentingan dengan risiko yang

melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang dilakukan. Penanam

modal berisiko dan penasihat ini membutuhkan informasi untuk membantu

menentukan apa harus membeli, menjual atau manahan investasi tersebut.

Para pemegang saham tertarik pada informasi yang memungkinkan untuk

mereka menilai kemampuan perusahaan membayar dividen.

2. Karyawan

Karyawan dan juga kelompok yang mewakili para karyawan tertarik pada

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, mereka juga

tertarik pada informasi yang memungkinkan untuk menilai kemampuan
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perusahaan dalam memberikan balas jasa, kesepatan kerja juga manfaat

pensiun.

3. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman juga teratrik dengan informasi keuangan yang untuk

memutuskan apakah pinjaman serta bunga dapat dbayar pada saat jatuh

tempo.

4. Pemasok dan kreditor usahan lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang

memberikan mereka keputusan apakah jumlah yang terhutang akan

dibayar padaa saat jetuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi

pinjaman kecuali jika seorang pelanggan utama mereka tergatung pada

kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Pelanggan juga berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan

hidup perusahaan, terutama jika pelanggan tersebut terlibat dalam

perjanjian jangka panjang atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang dibawah kekuasaan

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan dengan aktivitas

perusahaan. Pemerintah juga membutuhkan informasi untuk mengatur

aktivitas perusahaan dan menetapkan kebijakan pajak.

7. Masyarakat



22

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara.

Misalnya, sebuah perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada

perekonomian nasioanal, termasuk jumlah orang yang diperkerjakan dan

perlindugan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan ini dapat

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan

perekambangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian

aktivitasnya.

2.2.4 Karakteristik Perusahaan

Karakterisitik perusahaan merupakan gambaran perusahaan yang

dituangkan dalam laporan keuangan yang dibuat dan disususn oleh perusahaan

yang di share oleh perusahaan melalui media cetak atau internet. Kerakteristik

perusahaan menunjukkan apakah perusahaan memlih citra maupun kinerja yang

baik atau tidak.

Baiknya karakteristik sebuah perusahaan maka semakin lengkap pula

informasi yang disampaikan pada publik atau pihak yang berkepentingan. Ada

beberapa karakteristik yang paling sering dikenal seperti: ukuran perusahaan,

profitabilitas, leverage, likuiditas, umur perusahaan, kepemilikan manjerial dan

lain lain. Namun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan karakteristik

perusahaan: timelines,contents, technology dan user support.

2.2.5 Internet financial reporting (IFR)

Intrenet Financial Reporting adalah pelapora keuangan yang

dilakukan oleh perusahaan melalui internet yang disajikan dalam wedsite

masing masing perusahaan. Intrenet Financial Reporting akan memudahkan
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perusahaan dalam penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan

ataupun publik, pelaporan menggunakan media internet ini terbilang efisien,

cepat dan lebih menghemat biaya bagi sebuah perusahaan, karena tidak perlu

mengeluarkan biaya untuk mencetak dan mendistribusikan laporan keuangan.

Intrenet Financial Reporting merupakan pengungkapan sukarela yang

dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dalam hal ini tidak ada peraturan yang

mangatur secara jelas dan terperinci. Dan dalam hal ini sebuah perusahaan bisa

mengungkapkan laporan keuangannya melalui media internet dan memberikan

informasi yang jelas mengenai perusahaannya.

Dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Zainab Alam dan Kashif

Rashid (2014) diterangkan bahwa terdapat 4 komponen indeks sebagai berikut

content , timelines , technolog dan user support . Berikut penjelasan untuk

masing masing komponen tersebut:

1. Content

Kategori content meliputi informasi keuangan, seperti laporan neraca,

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

perusahaan. Informasi keuangan yang dingkapkan dalam bentuk html memiliki

skor yang tinggi dibandingkan dalam format pdf karena informasi dalam bentuk

html lebih memudahkan pengguna untuk mengakses informasi keuangan secara

cepat. Seperti halnya Nadia (2012) yang meneliti tentang perbandingan index

internet financial reporting pada perusahaan berkualitas tinggi dengan

berkualitas rendah yang terdapat di Indonesia. Hasil dalam penelitian ini

membuktikan bahwa seluruh perusahaan yang diteliti mengungkapkan
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informasin keuangan menggunakan bahasa indonesia dan terdapat 95,83% telah

menggunakan dua bahasa yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris, terdapat

2,08% perusahaan menggunakan lima bahasa dakam mengungkapkan informasi

keuangan dalam website mereka.

2. Timelines

Timelines, pemanfaatan informasi secara tepat waktu dalam

pengambilan keputusan dari investor dan pemegang saham. Tujuan utama dari

internet financial reporting (IFR) perusaahan, untuk mengetahui sejauh mana

perusahaan memberikan informasi yang nyata dan tepat wakru di situs web dan

dalam siaran pers, tidak diaudit laporan kuartalan terbaru, visi atau pernyatan

berwawasan ke depan dan grafik dari keuntungan yang diharapkan masa depan.

3. Technology

Pada komponen ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang tidak

dapat disediakan oleh media laporan cetak serta penggunaan media teknologi

multimedia, analisis (seperti, exels, pivot tabel), fitur fitur lanjutan (seperti

implentasi “Intelligents Agent” atau XBRL).

Seperti yang dilakukan oleh Deasy (2013) mengenai analisis faktor

faktor yang memepengaruhi indeks pelaporan keuangan melalui internet. Hasil

yang diperoleh dalam penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan indeks

IFR dalam kriteria technology memiliki presetasi terkecil dalam pengungkapan

tiap perusahaan jika dibandingkan dengan tiga kriteria lainnya. Karena untuk

melengkapi kriteria technology terdiri dari item penggunaan teknologi
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multimedia, fitur canggih, alat analisis, dan umpan baik secara online,

memerlukan biaya pengelolaan yang besar.

4. User Support

User support, sebuah 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. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh

Nadia (2012) tentang perbandingan index internet financial reporting pada

perusahaan yang berteknologi tinggi dan perusahaan yang berteknologi rendah

yang terdaftar di Busa Efek Indonesia. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa

dapat dibuktikan bahwa item yang menggunakan bantuan dan FAQ sebanyak

39% yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Sedangkan 100% perusahaan

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

menyediakan link ke atas dalam situs web mereka.

2.2.6 Pengungkapan internet financial reporting (IFR)

Pengungkapan laporan keuangan adalah proses akhir dari semua proses

akuntansi yang sudah terlaksana. Pengungkapan laporan keuangan yaitu

penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan. Dalam peneltian ini

pengungkapan laporan keuangan menggunakan media internet sebagai sarana

perusahaan untuk mengungkapan laporan keuangannya. Pengungkapan IFR

juga dilakukan oleh perusahaan secara sukarela.

PSAK NO.1 oleh Ikatan Akuntansi Indonesia(2012) laporan keuangan

merupakan sutau penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja
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keuangan suatu entitas. Tujuan dalam pembuatan laporan keuangan adalah

memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan juga

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagaian besar kalangan pengguna

laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan

juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen ataupun pengguna

sumber daya yang dipercayakan.

Karakteristik umum pada laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi

Indonesia dalam PSAK No.1 (2012) adalah:

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Yang dapat dirtikan

bahwa penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari

transaksi,peritiwa lain, dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria

pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam kerangka

dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Entitas yang laporan

keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit

dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas leporan

keuangan. Entitas tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah

patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap

semua yang disyaratkan dalam SAK.

2. Kelangsungan usaha. Merupakan , penyusunan laporan keuangan manajemen

membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan

kelangsungan usaha. Jika dalam penyusunan laporan keuangan tidak

berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapan fakta

tersebut, bersama dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
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dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat

menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

3. Dasar akrual. Ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan entitas

mangakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, ketika

pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur

tersebut dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4. Materialitas dan agragasi. Apabila suatu pos tidak meterial, maka dapat

diagregasikan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau

dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Saling hapus. Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan

liabilitas atau beban kecuali disyaratkan atau di izinkan oleh suatu PSAK.

Saling hapus dalam laporan laba rugi komprehensif mengurangi kemampuan

pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa dan

kejadian lain yang terjadi maupun untul menilai arus kas entitas masa depan

kecuali jika saling hapus mencerminkan subtansi transaksi atau peristiwa.

6. Frekuensi pelaporan. Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap setidaknya

secara tahunan. Jika akhir periode yang lebih panjang atau lebih pendek

daripada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode

cangkupan laporan keuangan, entitas mengungkapan:

a) alasan penggunan periode yang lebih panjang atau lebih pendek

b) Fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat

dibandingkan seacara keseluruhan
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7. Konsistensi penyajian. Penyajian dan klasifikasi pos pos dalam laporan

keuangan antar periode dilakukan secara konsesiten kecuali

A) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau

mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlihat jelas bahwa penyajian yang

lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria

untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi.

B) Perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran diatas, peneliti ingin menguji perbedaan internet

financial repoting khususnya pada sektor perbankan yang terdapat di negara

Indonesia, Singapura dan Malaysia . Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa

Sektor perbankan di
Indonesia

Total indeks
internet financial
reporting yang
terdiri dari :
a. Content
b. Timeliness
c. Technology
d. Usersupport

Uji beda kualitas Internet Financial
Reporting

Sektor perbankan
di Singapura

Total indeks
internet financial
reporting yang
terdiri dari :
a. Content
b. Timeliness
c. Technology
d. Usersupport

Sektor perbankan
di Malaysia

Total indeks
internet financial
reporting yang
terdiri dari :
a. Content
b. Timeliness
c. Technology
d. Usersupport
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dijelaskan untuk menguji beda internet financial repoting dengan menggunakan

empat komponen yakni content, timelines, technology dan user support.

2.4 Hipotesis Penelitian

H1: Terdapat perbedaan indeks internet financial reporting antara

sektor perbankan yang go public di negara Indonesia , Singapura

dan Malaysia

H2: Terdapat perbedaan indeks pada komponen content antara sektor

perbankan yang go public di negara Indonesia,Singapura dan

Malaysia

H3: Terdapat perbedaan indeks pada komponen timeliness antara

sektor perbankan yang go public di negara Indonesia, Singapura

dan Malaysia

H4: Terdapat perbedaan indeks pada komponen technology antara

sektor perbankan yang go public di negara Indonesia, Singapura

dan Malaysia

H5: Terdapat perbedaan indeks pada komponen user support antara

sektor perbankan yang go public di negara Indonesia, Singapura

dan Malaysia
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