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ABSTRACT 

Information and communication technology that is growing rapidly can improve the 

company's ability to provide various information for corporate stakeholders, especially 

investors through the internet. Therefore, many companies use the internet as a medium for 

delivering information to the public, both financial and non-financial. This study aims to 

examine the effect of company size ,leverage, public ownership, and profitability on the 

internet financial reporting. In this study, the population used is the non manufacture 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018. The analysis technique used in 

this study is the Regression Linear Analysis technique. The results of this study showed that 

the variable company size public ownership and profitability effect on the internet financial 

reporting. While the variables of leverage have no effect on the internet financial reporting. 

 

Keyword :company size, leverage, public ownership, profitability, internet financial 

reporting 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan internet yang 

sangat pesat membuat perusahaan-

perusahaan berupaya untuk 

mengoptimalisasi keunggulan internet 

untuk pelaporan informasi yang 

berhubungan dengan investor. Hal ini 

dilakukan melalui website perusahaan. 

Mulanya perusahaan lebih banyak 

memanfaatkan website untuk memasarkan 

produk yang dihasilkan, namun seiring 

dengan berjalannya waktu website juga 

dimanfaatkan untuk menyampaikan 

informasi terkait dengan perusahaan baik 

berupa finansial maupun non finansial. 

Pelaporan keuangan perusahaan melalui 

internet disebut dengan internet financial 

reporting (IFR) (Wenny, 2018). 

Pelaporan informasi pada 

dasarnya terdiri dari dua kategori, yaitu 

pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure), dan pengungkapan sukarela 

(voluntaru disclosure) (Riyan & Rina, 

2017). Perusahaan semakin menyadari 

bahwa praktik IFR yang bersifat sukarela 

bukan lagi menjadi sebuah keunggulan, 

namun menjadi sebuah kebutuhan oleh 

perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa 

informasi keuangan sangat menentukan 

pengambilan keputusan oleh pihak 

investor (Indri & Apsarida, 2013). IFR 

merupakan sebuah sistem pelaporan 

keuangan yang fleksibel, mudah diakses, 

cepat, dan terpercaya dibandingan sistem 

pelaporan keuangan yang masih berbasis 

kertas yang dianggap sudah tidak 

memenuhi kebutuhan pada perkembangan 

saat ini (Yosafat & Yulius, 2013).  

IFR ialah pengungkapan 

sukarela bagi perusahaan yang belum go 
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public, namun apabila perusahaan sudah 

go public maka perusahaan wajib untuk 

melaporkan laporan keuangannya melalui 

website perusahaan sebagaimana telah 

diatur dalam Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor Kep-

431/BL/2012 pasal 3. Peraturan tersebut 

menyebutkan bahwa perusahaan yang 

telah go public atau telah terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang tidak memiliki 

laman (website) sebelum berlakunya 

peraturan ini, wajib memuat laporan 

tahunan pada website tersebut. Bagi 

perusahaan go public yang belum memiliki 

website, maka dalam jangka waktu satu 

tahun sejak berlakunya peraturan ini 

diwajibkan untuk memiliki website yang 

memuat laporan tahunan perusahaan. 

Manfaat yang didapatkan oleh 

perusahaan dengan mempublikasikan 

informasi kinerja keuangan melalui IFR 

antara lain laporan keuangan akan 

memiliki cakupan luas karena sifatnya 

yang dapat diakses siapa pun dan dimana 

pun dengan menggunakan internet,  

mengurangi biaya pencetakan dan 

distribusi terkait dengan laporan keuangan 

tahunan dan triwulan. Manfaat tersebut 

diperkuat dengan adanya fakta bahwa 

calon investor yang akan berinvestasi pada 

perusahaan memiliki minat yang tinggi 

untuk memanfaatkan IFR sebagai sumber 

informasi yang akan dipakai dalam 

pengambilan keputusan mereka. 

Penggunaan IFR di Indonesia 

semakin berkembang, hal ini didukung 

dengan adanya kesepakatan MEA 

(Masyarakat Ekonomi Asean) yang dimuat 

pada websites bppk.kemenkeu.go.id 

tanggal 12 Februari 2015. MEA 

merupakan realisasi pasar bebas di Asia 

Tenggara yang diharapkan perekonomian 

Indonesia menjadi lebih baik. Adanya 

MEA diharapkan  dapat meningkatkan 

persaingan antar bisnis di negara-negara 

yang tergabung dalam kesepakatan MEA 

yang dapat  memicu adanya dukungan 

pengungkapan informasi yang lengkap, 

tepat waktu, dan efisien khususnya di 

Indonesia. Selain itu menurut data 

Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet 

Indonesia (AIPJII) yang dilansir dalam 

berita yang dikutip www.des.net.id 

pengguna internet di Indonesia mengalami 

peningkatan yang pesat, pada tahun 2014 

pengguna internet di Indonesia menembus 

angka 85 juta pengguna, lalu pada tahun 

2015 pengguna internet di Indonesia 

meningkat menjadi 100 juta lebih 

pengguna. Perkembangan internet yang 

sangat pesat akan berdampak luas di 

berbagai sektor kehidupan, terutama pada 

sektor bisnis. Perkembangan ini akan 

mendongkrak perusahaan untuk lebih 

meningkatkan pemanfaatan internet untuk 

media komunikasi melalui website 

perusahaan. 

Latar belakang pengambilan 

sampel dikarenakan perusahaan non 

manufaktur yang go public dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2018 

berjumlah 460 perusahaan, tetapi dari 460 

perusahaan tersebut terdapat lima puluh 

tiga perusahaan yang memiliki website 

tidak mengungkapkan laporan 

keuangannya di website perusahaan. Hal 

ini menunjukkan bahwa sekitar 89% 

perusahaan telah memiliki website 

perusahaan dan mengungkapkan laporan 

keuangan perusahaan di website 

perusahaan. Sehingga penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

terhadap keberlangsungan perusahaan 

tersebut jika tidak menerapkan internet 

financial reporting. 

Pada perusahaan non 

manufaktur sektor property dan real estate 

terdapat tujuh perusahaan yang tidak 

mempublikasi laporan keuangannya di 

website resmi perusahaan. Pada 

perusahaan non manufaktur sektor 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi 

terdapat sembilan perusahaan yang tidak 

mempublikasi laporan keuangannya di 

website resmi perusahaan. Pada 

perusahaan non manufaktur sektor 

perdagangan, jasa, dan investasi terdapat 

dua puluh satu perusahaan yang tidak 

mempublikasi laporan keuangannya di 

http://www.des.net.id/


 

3 
 

website perusahaan. Pada perusahaan non 

manufaktur sektor pertambangan terdapat 

enam perusahaan yang tidak mempublikasi 

laporan keuangannya di website resmi 

perusahaan. 

Alasan suatu perusahaan untuk 

menyajikan laporan keuangannya dapat 

dijelaskan dengan teori sinyal. Teori sinyal 

ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan 

seharusnya memberikan sinyal kepada 

pengguna laporan keuangan (Riyan & 

Rina, 2017). Teori sinyal juga dapat 

digunakan untuk mengurangi adanya 

asimetri informasi dengan cara 

menghasilkan kualitas informasi laporan 

keuangan dalam membantu pihak 

perusahaan, investor serta pihak eksternal 

yang terkait (Putu & Gusti, 2017). 

Asimetri informasi merupakan kondisi 

yang ditimbulkan akibat 

ketidakseimbangan penguasaan informasi. 

Ukuran perusahaan merupakan 

pengelompokan perusahaan kedalam 

beberapa kelompok, seperti perusahaan 

kecil, sedang, dan besar. Ukuran 

perusahaan dapat dinilai dari total nilai 

asset, total penjualan, kapitalisasi pasar, 

jumlah tenaga kerja dan sebagainya 

(Idawati & Dewi, 2017). Apabila semakin 

besar nilai item-item tersebut maka 

semakin besar juga ukuran perusahaan 

tersebut. Hasil penelitian dari Yosafat & 

Yulius (2013) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap IFR, 

sedangkan menurut Putu & Gusti (2017) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap IFR. 

Leverage merupakan alat untuk 

mengukur seberapa besar perusahaan 

bergantung pada kreditur untuk membiayai 

asset perusahaan (Andriyani & Mudjiyanti 

2017). Adanya peningkatan leverage, 

manajer perusahaan dapat 

menyebarluaskan informasi positif yang 

dimiliki perusahaan kepada kreditur dan 

pemegang saham dengan IFR. Menurut 

penelitian Riyan & Rina (2017) leverage 

berpengaruh terhadap IFR. Berbeda 

penelitian Widaryanti & Eman (2014) 

dimana menyatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap IFR. 

Kepemilikan saham publik 

merupakan presentase kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh publik 

terhadap jumlah saham perusahaan, yaitu 

individu atau lembaga yang memiliki 

kepemilikan saham dibawah 5% yang 

berada di luar manajemen perusahaan dan 

tidak memiliki hubungan istimewa 

terhadap perusahaan. Menurut penelitian 

Maulida, dkk (2017) menyatakan bahwa 

kepemilikan saham publik berpengaruh 

terhadap IFR, sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Widaryanti dan Eman 

(2014) menyatakan bahwa kepemilikan 

saham publik tidak berpengaruh terhadap 

IFR. 

Profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba untuk suatu periode 

tertentu, profitabilitas juga dapat 

mencerminkan tingkat efektifitas 

perusahaan dalam suatu operasional 

perusahaan (Idawati & Dewi 2017). 

Profitabilitas juga dapat menjadi suatu 

acuan untuk investor atau pemilik 

perusahaan untuk menilai kinerja 

manajemen dalam mengelola perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas 

tinggi akan memiliki dorongan yang lebih 

kuat untuk menyebarluaskan informasi 

keuangannya melalui website perusahaan, 

sebaliknya apabila perusahaan memiliki 

tingat profitabilitas yang rendah maka 

perusahaan akan cenderung untuk 

menghindari pelaporan keuangan melalui 

internet seperti IFR untuk 

menyembunyikan badnews (Riyan & Rina, 

2017). Penelitian dari Riyan & Rina 

(2017) menyatakan profitailitas 

berpengaruh terhadap IFR, berbeda dengan 

penelitian Yosafat & Yulius (2013) 

menyatakan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap IFR. 

Penelitian ini penting untuk 

dilakukan karena ada beberapa faktor dari 

penelitian sebelumnya yang masih 

menunjukan hasil yang berbeda pada 

beberapa penelitin. Adanya perbedaan dan 
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ketidakkonsistenan pada hasil penelitian 

sebelumnya, maka penelitian ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui apakah 

ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan 

saham publik, dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap internet financial 

reporting. Berdasarkan hasil penelitian 

yang sudah dilakukan sebelumnya, maka 

penelitian ini menggunakan tahun 

penelitian 2018 karena merupakan yang 

terbaru dengan judul “Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Leverage, Kepemilikan 

Saham Publik, dan Profitabilitas 

terhadap Internet Financial Reporting 

(IFR)”. 

 

RERANGKA TEORUTIS DAN 

HIPOTESIS 

Teori  Sinyal 

Teori sinyal mengemukakan 

tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada 

pengguna laporan keuangan. Sinyal yang 

dimaksud berupa informasi mengenai apa 

saja yang sudah dilakukan oleh 

manajemen untuk merealisasikan 

keinginan pemilik. Menurut Suwardjono 

(2013:583) teori sinyal merupakan teori 

yang melandasi adanya pengungkapan 

sukarela dari pihak manajemen untuk 

mengungkapkan informasi perusahaan 

yang diminati oleh para investor serta para 

pemegang saham apabila itu merupakan 

suatu berita baik. Signal atau isyarat 

merupakan salah satu tindakan perusahaan 

untuk memberikan petunjuk kepada 

investor tentang bagaimana manajemen 

perusahaan melihat prospek perusahaan 

(Brigham & Houtson, 2011:185). Sinyal 

ini berupa informasi tentang apa yang 

sudah dilakukan oleh manajemen 

perusahaan untuk merealisasikan 

keinginan pemilik perusahaan. Informasi 

yang diungkapkan oleh perusahaan 

merupakan hal yang penting, karena akan 

mempengaruhi keputusan investor untuk 

menanamkan modalnya. 

Teori sinyal juga dapat 

digunakan untuk mengurangi asimetris 

informasi yang merupakan kondisi yang 

timbul akibat ketidakseimbangan penguasa 

informasi dengan cara menghasilkan 

kualitas informasi laporan keuangan untuk 

membantu pihak perusahaan, investor, dan 

juga pihak eksternal yang terkait (Lisa, 

dkk, 2016). Jika perusahaan menunjukan 

kinerja yang bagus maka manajemen 

memiliki dorongan yang kuat untuk 

menyebarkan informasi yang berupa 

laporan keuangan maupun non keuangan 

untuk meningkatkan kepercayaan investor 

(Putu & Gusti, 2017). 

Website perusahaan yang 

menyajikan laporan keuangan di intermet 

dapat menumbuhkan citra positif 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

penanaman investasi oleh para investor. 

Sehingga, sangat diperlukan pemanfaatan 

pengungkapan laporan keuangan melalui 

internet atau yang disebut juga dengan 

internet financial reporting untuk 

memudahkan para investor dalam 

mengakses laporan keuangan perusahaan. 

Internet Financial Reporting (IFR) 

Internet financial reporting 

(IFR) merupakan teknik pelaporan 

keuangan yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan melalui internet yang disajikan 

pada website perusahaan (Putu & Gusti, 

2017). Pelaporan keuangan melibatkan 

berbagai aspek yang berhubungan dengan 

penyedia dan penyampaian suatu 

informasi keuangan yang berasal dari 

laporan keuangan. Laporan keuangan 

menjelaskan bagaimana kondisi dan 

kinerja suatu perusahaan selama periode 

tertentu. Menurut Khikmawati & Agustina 

(2015) IFR dengan menggunakan teori 

sinyal akan memberikan informasi dari 

pihak manajemen yang dianggap penting 

untuk diinformasikan dan memberikan 

sinyal kepada para investor sehingga dapat 

mendorong investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan tersebut. 

Salah satu manfaat utama dari 

penerapan IFR adalah berpotensi untuk 

penghematan besar dalam biaya produksi 

dan distribusi informasi keuangan. internet 

dapat membuat perusahaan untuk 



 

5 
 

mencapai biaya yang relative lebih rendah 

(Widaryanti & Eman, 2014). 

Pengukuran variabel IFR ini diukur 

dengan indeks yang telah dikembangkan 

oleh Cheng, et. al. (2000) yang terdiri dari 

empat komponen, antara lain: 

1. Isi 40% 

2. Ketepatwaktuan / timeleness 20% 

3. Teknologi 20% 

4. User Support 20% 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan 

pengelompokan perusahaan kedalam 

beberapa kelompok, seperti perusahaan 

kecil, perusahaan sedang, dan perusahaan 

besar. Menurut Bambang (2008:313) 

ukuran perusahaan menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukan 

oleh nilai ekuitas, nilai penjualan, atau 

nilai aset . Semakin besar aset perusahaan 

maka investor percaya menanamkan 

modalnya (Yosafat & Yulius, 2013).  

 

Leverage 

Leverage merupakan alat untuk 

mengukur seberapa besar perusahaan 

tergantung pada kreditur dalam membiayai 

aset perusahaan (Lisa, dkk, 2017). Rasio 

leverage penting untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam melunasi 

utang-utangnya. Oleh karena itu, 

perusahaan yang mempunyai leverage 

tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk 

memenuhi kebutuhan informasi 

krediturnya. Menurut Agus Sartono 

(2010:120) leverage menunjukan proporsi 

atas penggunaan utang untuk membiayai 

investasinya. Menurut Kasmir (2014:112) 

leverage menunjukan sejauh mana asset 

perusahaan dibiayai oleh utang. 

 

Kepemilikan Saham Publik 

Kepemilikan saham publik 

merupakan presentase kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh publik terhadap jumlah 

semua saham perusahaan, yaitu individu 

atau institusi yang memiliki kepemilikan 

saham dibawah 5% yang berada diluar 

manajemen perusahaan serta tidak 

memiliki hubungan istimewa terhadap 

perusahaan (Widaryanti & Eman, 2014). 

Semakin besar komposisi 

perusahaan yang dimiliki oleh publik maka 

akan memicu pengungkapan informasi 

perusahan dengan lebih baik dan dapat 

diakses oleh siapapun dan kapanpun 

berupa pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan melalui IFR, dengan demikian 

semakin besar kepemilikan saham publik, 

maka akan semakin tinggi pula tuntutan 

terhadap perusahaan untuk meningkatkan 

aksesibilitas IFR (Maulida, dkk, 2017). 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah suatu 

indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengeola kekayaan 

perusahaan. Laba yang dihasilkan 

perusahaan berasal dari penjualan dan 

investasi yang dilakukan perusahaan 

(Yosafat & Yulius, 2013). Suatu 

perusahaan yang memiliki profitabilitas 

tinggi dapat dikatakan bahwa laporan 

keuangan perusahaan tersebut 

mengandung berita baik. Perusahaan yang 

mengalami berita baik akan cenderung 

mengungkapkan informasi keuangan 

perusahaan secara lebih cepat (Putu & 

Gusti, 2017). 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan 

Terhadap Internet Financial Reporting 

Hubungan antara ukuran 

perusahaan dengan IFR dapat dijelaskan 

dengan menggunakan teori sinyal. Ukuran 

perusahaan yang besar cenderung 

memiliki laporan keuangan yang 

berkualitas dan informasi yang lengkap 

untuk pengguna laporan keuangan. 

Perusahaan akan berupaya menyampaikan 

sinyal dengan media laporang keuangan 

kepada pengguna laporan keuangan secara 

lebih cepat, salah satunya dengan 

menggunakan media IFR. Penggunaan 

media IFR yang lebih cepat akan menarik 

pihak pengguna laporan keuangan untuk 

melakukan investasi pada perusahaan. 

 



 

6 
 

Pengaruh Leverage Terhadap Internet 

Financial Reporting 

Hubungan antara leverage dan 

IFR dapat dijelaskan dengan menggunakan 

teori sinyal. Perusahaan yang memiliki 

tingkat leverage tinggi akan memiliki 

kewajiban yang lebih tinggi untuk 

memenuhi kepentingan kreditur 

mendorong perusahaan melakukan 

pengungkapan informasi yang lebih 

banyak sebagai sinyal untuk kreditur dan 

investor yaitu dengan menyajikan 

pengungkapan informasi keuangan dengan 

pengunaan IFR.  

 

Pengaruh Kepemilikan Saham Publik 

Terhadap Internet Financial Reporting 

Hubungan antara kepemilikan 

saham publik dan IFR dapat dijelaskan 

dengan menggunakan teori sinyal. 

Semakin besar komposisi perusahaan yang 

dimiliki oleh publik akan memicu 

pengungkapan informasi perusahaan 

dengan lebih baik dan dapat diakses oleh 

siapapun dan kapanpun sebagai sinyal 

untuk para investor berupa pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan melalui IFR. 

Dengan demikian semakin besar 

kepemilikan saham publik, akan semakin 

tinggi pula tuntutan terhadap perusahaan 

untuk meningkatkan aksesibilitas IFR.  

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap 

Internet Financial Reporting 

Hubungan antara profitabilitas 

dan IFR dapat dijelaskan dengan 

menggunakan teori sinyal. Perusahaan-

perusahaan yang profit akan mempunyai 

dorongan yang lebih kuat untuk 

menyebarluaskan informasi perusahaan, 

terutama informasi keuangan dengan 

menggunakan IFR. Hal ini bermaksud 

untuk meningkatkan kepercayaan para 

investor terhadap perusahaan tersebut. 

Semakin profit suatu perusahaan maka 

semakin besar kemungkinan perusahaan 

untuk mengungkapkan informasi keuangan 

tambahan, termasuk diantaranya 

pengungkapan melalui internet. IFR adalah 

salah satu sarana yang digunakan untuk 

menyebarluaskan goodnews. Profitabilitas 

yang tinggi merupakan salah satu indikasi 

bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kinerja yang bagus sehingga perusahaan 

akan melakukan praktek IFR. Sebaliknya, 

apabila perusahaan yang mempunyai 

kinerja buruk akan lebih menghindari 

menggunakan teknik-teknik pengungkapan 

sukarela, seperti IFR karena mereka 

berusaha untuk menyembunyikan badnews 

yang ada di dalam perusahaan dan akan 

lebih memilih untuk membatasi pihak luar 

dalam mengakses laporan keuangan 

perusahaan tersebut.  

 

KERANGKA PEMIKIRAN 
Penelitian ini dilakukan pada 

saat ini karena bertujuan untuk mencari 

bukti-bukti mengenai Pengaruh ukuran 

perusahaan, leverage, kepemilikan saham 

publik dan profitabilitas terhadap Internet 

Financial Reporting pada perusahaan non 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. Sehingga dari penjelasan-

penjelasan tersebut dapat disimpulkan dan 

digambarkan dalam kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 
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Variabel Independen         Variabel Dependen 

 

 

 

   

 

 

  

 

 GAMBAR 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

METODE PENELITIAN 

KLASIFIKASI SAMPEL 

Populasi pada penelitian ini 

ialah perusahaan non manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada periode tahun 2018 

yang menggunakan mata uang rupiah. 

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini  

menggunakan purposive sampling. 

Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan non manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2018 

2. Perusahaan yang menggunakan mata 

uang rupiah 

3. Melaporkan laporan keuangan 

periode 2018 di website perusahaan 

4. Website perusahaan dapat diakses 

5. Perusahaan melaporkan laporan 

keuangan di website perusahaan 

6. Perusahaan non keuangan 

 

Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder berupa 

laporan keuangan perusahaan non 

manufaktur yang terdaftar pada BEI 

periode tahun 2018 yang dapat dilihat dan 

diperoleh dari website resmi perusahaan 

yang terdaftar di BEI untuk memperoleh 

informasi terbaru dari perusahaan tersebut. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah variabel dependen 

yaitu internet financial reporting dan 

variabel independen yaitu ukuran 

perusahaan, leverage, kepemilikan saham 

publik, dan profitabilitas. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Internet Financial Reporting (IFR) 

Pengukuran internet financial reporting 

dapat dilakukan dengan berdasarkan skor 

dari item-item yang telah dijumlahkan dan 

diberi prosentase yang sesuai dengan isi, 

ketepatwaktuan, pemanfaatan teknologi 

dan user support. 

IFR = 40% Skor Content + 20% Skor 

Ketepatan Waktu + 20% Skor 

Penggunaan Teknologi + 20% 

Skor Dukungan Pengguna 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan 

nilai yang menunjukan kekayaan 

perusahaan dilihat dari total aset, 

penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin 

besar ukuran perusahaan, maka semakin 

besar sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan 

pada penelitian ini diukur berdasarkan 

besarnya total aset dengan menggunakan 

rumus: 

Leverage (X2) H2 

Ukuran Perusahaan 

(X1) 

Kepemilikan saham 

publik (X3) 

Profitabilitas (X4) 

Internet Financial 

Reporting (Y) 

H1 

H3 

H4 
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Leverage 

Leverage dalam penelitian ini 

dihitung menggunakan DER (Debt to 

Equity Ratio) yaitu penghitungan dengan 

membandingkan antara rasio total liabilitas 

dengan total ekuitas. Berikut ini 

merupakan rumus perhitungannya menurut 

Kasmir (2014:158) : 

     
                

             
 

 

Kepemilikan Saham Publik 

Kepemilikan saham publik 

merupakan persentase kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh publik terhadap jumlah 

semua saham perusahaan, yaitu individu 

atau institusi yang memiliki kepemilikan 

saham di bawah 5% yang berada di luar 

manajemen dan tidak memiliki hubungan 

istimewa dengan perusahaan. Kepemilikan 

saham publik dapat dilakukan dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

                        

  
                                 

                                
 

 

Profitabilitas 

Pada penelitian ini profitabilitas 

dapat diukur dengan menggunakan ROA 

(Return On Assets). Menurut Kasmir 

(2014:201) ROA  merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah 

aset yang digunakan dalam perusahaan. 

Adapun  rumus perhitungannya menurut 

Kasmir (2014:201) sebagai berikut: 

     
                  

          
        

 

TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah analisis regresi 

berganda dengan menggunakan SPSS 23 

dengan beberapa teknik analisis data 

sebagai berikut : 

1. Uji statistik dekriptif 

2. Uji asumsi klasik 

Tahapan dalam  pengujian dengan 

uji asumsi klasik ialah sebagai 

berikut : 

a. Uji normalitas 

b. Uji multikolenieritas 

c. Uji heterodekasdisitas 

3. Analisis regresi berganda 

4. Uji hipotesis 

Tahapan dalam  pengujian dengan 

uji hipotesis ialah sebagai berikut : 

a. Uji f 

b. Uji koefisien determinasi 

c. Uji t 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

ANALISIS DESKRIPTIF 

Analisis statistik deskriptif 

adalah analisis yang terkait dengan 

gambaran penjelasan mengenai nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, maksimum 

dan minimum dari suatu data. Analisis 

stastik deskriptif dalam penelitian 

menjelaskan secara rinci setiap variabel 

yang digunakan. Variabel  yang digunakan 

dalam penelitian ini diantaranya internet 

financial reporting (IFR) yang merupakan 

variabel dependen, sedangkan ukuran 

perusahaan, leverage, kepemilikan saham 

publik, dan profitabilitas merupakan 

variabel independen. Berikut ini adalah 

penjelasan dari setiap variabel yang 

digunakan : 

TABEL 1 

 DESCRIPTIVE STATISTIC 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IFR 172 6.20000 21.80000 16,23875 3,18362 

UP 172 17.10603 37.94392 28,75189 2,49481 

LEVERAGE 172 -6,73777 6,91240 0,90000 3,96096 

KSP 172 0.01328 0.91980 0,26991 0,15873 

ROA 172 -1.0255 0,30997 0,01464 0,12654 
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1. Internet Financial Reporting 

(IFR) 
 Tabel 1 menunjukan bahwa data 

variabel internet financial reporting (IFR) 

yang digunakan sebanyak 172 data. IFR 

memiliki nilai minimum sebesar 6,20000, 

nilai maksimal 21,80000, nilai rata-rata 

(mean) sebesar 16,23875, dan nilai standar 

deviasi 3,18362. Nilai rata-rata yang lebih 

besar dari standar deviasi menunjukan 

bahwa nilai sampel berkumpul atau 

mengelompok di sekitar nilai rata-rata 

hitungnya yang mengakibatkan 

penyebaran data yang bersifat homogen 

atau tidak bervariasi. Nilai minimum pada 

IFR sebesar 6,20000 dimiliki oleh Andira 

Agro Tbk (ANDI) dikarenakan item-item 

pada penilaian IFR yang tidak lengkap, 

seperti website perusahaan tidak 

mencantumkan laporan keuangan 

triwulanan, grafik harga saham, siaran 

pers, laporan keuangan triwulan yang 

belum diaudit, slide presentasi, dan situs 

pencari. Sedangkan nilai maksimum pada 

IFR sebesar 21,80000 dimiliki oleh Jasa 

Marga (Persero) Tbk karena perusahaan 

Jasa Marga (Persero) memiliki nilai yang 

tinggi dari item item penilaian IFR. Dari 

total sampel sebanyak 172 data, terdapat 

sebanyak 93 data perusahaan yang 

memiliki nilai di atas nilai rata-rata, 

sedangkan 79 data perusahaan lainnya 

memiliki nilai di bawah nilai rata-rata. 

2. Ukuran Perusahaan 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 

data variabel ukuran perusahaan yang 

digunakan dalam penelitian sebanyak 172 

data. Ukuran perusahaan memiliki nilai 

minimum sebesar 17,100603, nilai 

maksimum sebesar 37,94392, nilai rata-

rata (mean) sebesar 28,75189, dan nilai 

standar deviasi 2,49481. Nilai rata-rata 

lebih besar dibandingkan dengan nilai 

standar deviasi menunjukkan bahwa 

tingkat variasi data yang terjadi sangat 

rendah sehingga data tersebut bersifat 

homogen. 

Nilai minimum pada ukuran 

perusahaan dimiliki oleh Astra Agro lestari 

Tbk (AALI). Perusahaan tersebut 

tergolong perusahaan yang kecil karena 

nilai total aset yang lebih kecil dari 

perusahaan lainnya. Hal ini di sebabkan 

nilai total aset yang lebih rendah dari 

perusahaan lainnya yaitu sebesar Rp 

26.856.967.000. Sedangkan nilai 

maksimum dimiliki oleh Adhi Karya 

(Persero) Tbk. Perusahaan tersebut 

tergolong perusahaan yang besar karena 

nilai total aset yang lebih besar dari 

perusahaan lainnya yaitu sebesar Rp 

30.118.615.000.000.000. Dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan yang 

memiliki jumlah aset yang semakin besar, 

maka akan memiliki nilai ukuran 

perusahaan yang semakin besar pula, 

sebaliknya apabila perusahaan memiliki 

jumlah aset yang semakin kecil maka nilai 

ukuran perusahaannya akan semakin kecil. 

Dari total sampel sebanyak 172 data yang 

diteliti, terhitung sebanyak 93 perusahaan 

yang memiliki rasio ukuran perusahaan di 

atas nilai rata-rata, sedangkan 79 

perusahaan lainnya memiliki rasio ukuran 

perusahaan di bawah nilai rata-rata. 

3. Leverage 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa data 

variabel leveraage yang digunakan dalam 

penelitian sebanyak 172 data. Leverage 

memiliki nilai minimum sebesar -6,63777, 

nilai maksimum sebesar 6,91240, nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0,90000 dan nilai 

standar deviasi 3,96096. Nilai rata-rata 

lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

standar deviasi menunjukkan bahwa 

adanya nilai-nilai ekstrim baik yang tinggi 

maupun rendah dimana terdapat sebaran 

data yang bersifat heterogen atau 

bervariasi. 

Nilai minimum pada leverage dimiliki 

oleh Steady Safe Tbk (SAFE). Hal ini 

dikarenakan Steady Safe memiliki jumlah 

total liabilitas sebesar Rp 408.460.000.000 

dan total ekuitas sebesar -Rp 

60.623.000.000, nilai ekuitas yang minus 

dikarenakan perusahaan melakukan 

defisiensi modal, sehingga Steady Safe 

memiliki nilai rasio leverage sebesar -

6,73777, sedangkan nilai maksimum 

dimiliki oleh Tower Bersama 
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Infrastructure Tbk (TBIG). Hal ini 

dikarenakan Tower Bersama Infrastructure 

memiliki jumlah total liabilitas sebesar Rp 

25.434.200.000.000 dan total ekuitas 

sebesar Rp 3.679.500.000.000, tingginya 

hutang yang dimiliki Tower Bersama 

Infrastructure dikarenakan jatuh tempo 

fasilitas pinjaman USD 1 miliyar, sebesar 

USD 225 juta, sehingga Tower Bersama 

Infrastructure memiliki nilai rasio leverage 

sebesar 6,91240. 

4. Kepemilikan Saham Publik 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 

data variabel kepemilikan saham publik 

yang digunakan dalam penelitian sebanyak 

172 data. Kepemilikan saham publik 

memiliki nilai minimum sebesar 0,01328, 

nilai maksimum sebesar 0,91980, nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0,26991 dan nilai 

standar deviasi 0,15873.  Nilai rata-rata 

yang lebih besar dari standar deviasi 

menunjukkan bahwa nilai sampel 

berkumpul atau mengelompok di sekitar 

nilai rata-rata hitungnya yang 

mengakibatkan penyebaran datanya 

bersifat homogen atau tidak bervariasi. 

Nilai minimum pada kepemilikan 

saham publik dimiliki oleh Map Boga 

Adiperkasa Tbk (MAPB). Hal ini 

disebabkan Map Boga Adiperkasa Tbk 

memiliki Rp 28.840.200.000 saham 

masyarakat dari jumlah saham yang 

beredar sebanyak Rp 2.170.922.900.000, 

sehingga presentase kepemilikan saham 

sebesar 1,3 persen. Nilai minimum pada 

kepemilikan saham publik menunjukkan 

bahwa komposisi kepemilikan perusahaan 

oleh publik sebesar kurang dari 5% rendah 

dan tidak menyebar sehingga semakin 

rendah pula tekanan yang diterima oleh 

perusahaan untuk menyediakan dan 

menyebarluaskan informasi mengenai 

perusahaan. Nilai maksimum pada 

kepemilikan saham publik dimiliki oleh 

Matahari Departement store Tbk (LPPF). 

Hal ini disebabkan Matahari Departement 

store Tbk memiliki Rp 318.966.607.750 

saham masyarakat dari jumlah saham yang 

beredar sebanyak Rp 346.793.792.000, 

sehingga presentase kepemilikan saham 

sebesar 91,9 persen. Nilai maksimum pada 

kepemilikan saham publik menunjukkan 

bahwa komposisi kepemilikan perusahaan 

oleh publik sebesar kurang dari 5% 

perusahaan tinggi dan menyebar sehingga 

semakin tinggi pula tekanan yang diterima 

oleh perusahaan untuk menyediakan 

informasi mengenai perusahaan. Dari total 

sampel sebanyak 172 data yang diteliti, 

terdapat 76 perusahaan yang memiliki 

presentase kepemilikan saham publik di 

atas nilai rata-rata sedangkan 96 

perusahaan lainnya memiliki presentase 

kepemilikan saham publik di bawah nilai 

rata-rata. 

5. Profitabilitas 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 

data variabel profitabilitas yang digunakan 

dalam penelitian sebanyak 172 data. 

Profitabilitas memiliki nilai minimum 

sebesar -1,0255, nilai maksimum sebesar 

0,30997, nilai rata-rata (mean) sebesar 

0,01464 dan nilai standar deviasi 0,12654. 

Nilai rata-rata lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai standar deviasi menunjukkan 

bahwa adanya nilai-nilai ekstrim baik yang 

tinggi maupun rendah dimana terdapat 

sebaran data yang bersifat heterogen atau 

bervariasi. 

Nilai minimum pada profitabilitas 

dimiliki oleh Tanah Laut Tbk (INDX). Hal 

ini dikarenakan Tanah Laut Tbk 

mengalami kerugian sebesar Rp 

55.222.000.000 dan memiliki total aset 

sebesar Rp 54.006.000.000. Profitabilitas 

yang rendah menunjukkan kurang 

efisiennya perusahaan tersebut dalam 

penggunaan seluruh asetnya untuk 

menghasilkan laba perusahaan. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Tanah Laut Tbk 

mengalami kerugian dan perusahaan 

dikatakan tidak mampu dalam mengelola 

kekayaan perusahaan secara efisien dalam 

mencari keuntungan. Sedangkan nilai 

maksimum dimiliki oleh Mitra Pinasthika 

Mustika Tbk (MPMX) Hal ini dikarenakan 

Mitra Pinasthika Mustika Tbk memiliki 

laba bersih setelah pajak sebesar Rp 

3.702.000.000.000 dan total aset sebesar 

Rp 11.943.000.000.000. Profitabilitas yang 
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tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki kinerja yang bagus 

karena dapat memanfaatkan dan 

mengelola kekayaan yang dimiliki dengan 

sangat efisien sehingga mampu untuk 

menghasilkan laba yang tinggi. Dari total 

sampel sebanyak 172 data yang diteliti, 

terhitung sebanyak 107 perusahaan yang 

memiliki rasio  profitabilitas  di atas  nilai  

rata-rata,  sedangkan 65 perusahaan 

lainnya memiliki rasio profitabilitas di 

bawah nilai rata-rata. 

 

UJI ASUMSI KLASIK 

UJI NORMALITAS 

TABEL 2 

HASIL OUTPUT UJI NORMALITAS 

 

Unstandardized Residual 

N 172 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c
 

Tabel 2 merupakan hasil output uji 

normalitas dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dari tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa nilai dari 

Assymp. Sig. (2-tailed) lebih besar sama 

dengan 0,05 yaitu sebesar 0,200. Karena 

besarnya signifikansi menunjukkan nilai 

yang lebih besar sama dengan 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

yang diperoleh berdistribusi secara normal. 

Jika data yang didapatkan berdistribusi 

secara normal, maka data tersebut layak 

untuk dilakukan pengujian yang lebih 

lanjut 

UJI  MULTIKOLENIERITAS 

TABEL 3 

HASIL OUTPUT UJI MULTIKOLINIERITAS 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

UP 0.942 1.061 

L 0.986 1.014 

KSP 0.966 1.035 

P 0.981 1.020 

 

Tabel 3 merupakan hasil output uji 

multikolinieritas, dari tabel tersebut dapat 

dilihat bahwa nilai tolerance dari seluruh 

variabel independen masing-masing 

menunjukkan nilai yang lebih besar dari 

sama dengan 0,10 yaitu sebesar 0,942 

(UP), 0,986 (L), 0,966 (KSP), 0,981 (P). 

Selain itu, dari seluruh variabel 

independen masing-masing juga 

menunjukkan nilai VIF kurang dari sama  

 

dengan 10 yaitu sebesar 1,061 (UP), 1,014 

(L), 1,035 (KSP), 1,020 (P). Jika dari 

semua variabel independen yang masing-

masing memiliki nilai tolerance lebih 

besar dari sama dengan 0,10 atau nilai VIF 

kurang dari sama dengan 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang 

telah ditentukan terbebas dari asumsi 

multikolinieritas. 
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UJI HETERODEKASDISITAS 

TABEL 4 

HASIL OUTPUT HETEROSKEDASTISITAS 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.135 1.473   2.128 .035 

UP -.019 .052 -.029 -.371 .711 

L .014 .032 .034 .441 .660 

KSP -.888 .807 -.086 -1.100 .273 

P .309 1.005 .024 .307 .759 

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji 

heteroskedastisitas, nilai signifikansi 

menunjukkan angka 0,711 pada pada 

variabel ukuran perusahaan (UP), sebesar 

0,660 pada variabel leverage (L), sebesar 

0,273 pada variabel kepemilikan saham 

publik (KSP), sebesar 0,759 pada variabel 

profitabilitas (P). Variabel independen 

memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 

sama dengan 0,05 yang berarti tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas pada 

penelitian ini. 

 

REGRESI LINIER BERGANDA 

TABEL 5 

HASIL UJI REGRESI BERGANDA 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Sig. B Std. Error 

1 (Constant) 2.551 2.603 .329 

UP .445 .092 .000 

L -.012 .057 .830 

KSP 3.236 1.427 .025 

P 2.691 1.776 .032 

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji 

regresi berganda, model regresi linear 

berganda yang diperoleh pada penelitian 

ini adalah: 

IFR = 2,551 + 0,445 Ukuran Perusahaan 

(UP) – 0,012 Leverage (L) + 3,236 

Kepemilikan Saham Publik (KSP) + 

2,691 Profitabilitas (P) + e 

Dari hasil persamaan regresi linear diatas 

maka dapat dianalisis sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 2,221 menyatakan 

bahwa jika variabel independen yaitu 

ukuran perusahaan, leverage, 

kepemilikan saham publik, dan 

profitabilitas memiliki nilai konstan, 

maka penerapan Internet Financial 

Reporting akan meningkat sebesar 

2,221. 

2. Koefisien regresi pada ukuran 

perusahaan sebesar 0,445 artinya jika 

nilai variabel independen lainnya tetap 

dan variabel ukuran perusahaan 

meningkat 1 persen maka penerapan 

Internet Financial Reporting 

mengalami peningkatan sebesar 0,445. 

Koefisien yang mempunyai nilai 

positif berarti terjadi hubungan positif 

antara profitabilitas dengan Internet 

Financial Reporting. 

3. Koefisien regresi pada leverage 

sebesar -0,012 artinya jika nilai 

variabel independen lainnya tetap dan 
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variabel leverage meningkat 1 persen 

maka penerapan Internet Financial 

Reporting mengalami penurunan 

sebesar 0,012. Koefisien yang 

mempunyai nilai negatif berarti terjadi 

hubungan negatif antara leverage 

dengan Internet Financial Reporting. 

4. Koefisien regresi pada kepemilikan 

saham publik sebesar 3,236 artinya 

jika nilai variabel independen lainnya 

tetap dan variabel kepemilikan saham 

publik meningkat 1 persen  maka 

penerapan Internet Financial 

Reporting mengalami peningkatan 

sebesar 3,236. Koefisien yang 

mempunyai nilai positif berarti terjadi 

hubungan positif antara kepemilikan 

saham publik dengan Internet 

Financial Reporting. 

5. Koefisien regresi pada profitabilitas 

sebesar 2,691 artinya jika nilai 

variabel independen lainnya tetap dan 

variabel profitabilitas meningkat 1 

persen maka penerapan Internet 

Financial Reporting mengalami 

kenaikan sebesar 2,691. Koefisien 

yang mempunyai nilai positif berarti 

terjadi hubungan antara profitabilitas 

dengan Internet Financial Reporting. 

6. Error 

 

PENGUJIAN HIPOTESIS 

UJI F 

Model dikatakan baik (fit) 

apabila hasil uji F signifikan atau 

probabilitas kurang dari 0,05 dan apabila 

nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka 

model regresi dikatakan tidak baik (fit). 

Untuk menguji model penelitian ini, maka 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H0 : nilai signifikansi F hitung ≥ 0,05 

model dikatakan tidak fit, tidak ada 

variabel independen yang berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

H1 : nilai  signifikansi  F   hitung  <  0,05  

model  dikatakan  fit,  ada  salah  satu 

variabel independen yang berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen 

TABEL 6 

HASIL OUTPUT UJI F 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 318.695 4 79.674 9.407 .000
b
 

Residual 1414.449 167 8.470     

Total 1733.144 171       

Tabel 6 merupakan hasil output 

uji simultan (uji-f). Dari tabel tersebut 

dapat dilihat bahwa nilai Sig. lebih kecil 

dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Karena 

besarnya nilai signifikansi < 0,05 maka Ho 

ditolak yang berarti model regresi fit 

(baik) dan secara signifikan menjadi 

penjelas terhadap variabel dependen. 

 

Uji t 

TABEL 7 

HASIL OUTPUT UJI t 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.551 2.603   .980 .329 

UP .445 .092 .348 4.839 .000 

L -.012 .057 -.015 -.214 .830 

KSP 3.236 1.427 .161 2.268 .025 

P 2.691 1.776 .107 1.515 .032 
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1. Uji t untuk Ukuran Perusahaan 

Hasil olah SPSS pada Tabel 7 

hasil uji t dapat dilihat nilai probabilitas 

signifikansi untuk variabel ukuran 

perusahaan (UP) sebesar 0,000 yang 

berarti lebih kecil (<) dari taraf 

signifikansi a = 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel ukuran 

perusahaan (P) berpengaruh positif 

terhadap Internet Financial Reporting. 

2. Uji t untuk Leverage 

Hasil olah SPSS pada Tabel 7 

hasil uji t dapat dilihat nilai probabilitas 

signifikansi untuk variabel leverage (L) 

sebesar 0,830 yang berarti lebih besar (>) 

dari taraf signifikansi a = 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel leverage (L) 

tidak berpengaruh terhadap Internet 

Financial Reporting. 

3. Uji t untuk Kepemilikan Saham 

Publik 

Hasil olah SPSS pada Tabel 7 

hasil uji t dapat dilihat nilai probabilitas 

signifikansi untuk variabel kepemilikan 

saham publik (KSP) sebesar 0,025 yang 

berarti lebih kecil (<) dari taraf 

signifikansi a = 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel kepemilikan 

saham publik (KSP) berpengaruh positif 

terhadap Internet Financial Reporting. 

4. Uji t untuk Profitabilitas 

Hasil olah SPSS pada Tabel 7 

hasil uji t dapat dilihat nilai probabilitas 

signifikansi untuk variabel prfitabilitas (P) 

sebesar 0,032 yang berarti lebih kecil (<) 

dari taraf signifikansi a = 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel profitabiitas 

(P) berpengaruh positif terhadap Internet 

Financial Reporting. 

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan penelitian dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

 

Ukuran Perusahaan terhadap Internet 

Financial Reporting 
Hasil output uji t pada tabel 7 

menunjukan bahwa variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap internet 

financial reporting. Hasil analisis 

deskriptif pada tabel 1 menunjukan bahwa 

variabel ukuran perusahaan memiliki nilai 

mean yang lebih besar dari nilai standar 

deviasi yang dapat disimpulkan bahwa 

variasi data yang terjadi sangat rendah atau 

data tersebut bersifat homogen, sehingga 

peluang untuk variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen 

semakin besar. Kesimpulannya, ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap internet 

financial reporting. 

Secara teoritis perusahaan yang 

besar cenderung dituntut mengungkapkan 

informasi yang lebih baik oleh para 

stakeholders, shareholders, investor serta 

analis. Hasil penelitian ini mendukung 

pernyataan tersebut bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap internet 

financial reporting, hal ini membuktikan 

bahwa perusahaan yang besar mampu 

memanfaatkan internet yang baik, 

sehingga pengungkapan informasi 

keuangan lebih transparan. 

 

Leverage terhadap Internet Financial 

Reporting 
Hasil uji T yang ditunjukan pada 

Tabel 7 menunjukkan bahwa rasio 

leverage tidak berpengaruh terhadap 

Internet Financial Reporting (IFR) dan 

diperkuat dengan data yang didapat dari 

variabel leverage yang persebaran datanya 

tinggi atau heterogen. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa tinggi rendahnya 

leverage tidak mempengaruhi perusahaan 

yang sudah go public untuk melaporkan 

informasi keuangannya melalui internet 

financial reporting. Hal ini dikarenakan 

perusahaan go public memiliki kewajiban 

untuk melaporkan informasi keuangannya 

kepada publik salah satunya dengan media 

internet financial reporting. 

 

Kepemilikan Saham Publik terhadap 

Internet Financial Reporting 
Hasil output uji t pada tabel 7 

menunjukan bahwa variabel kepemilikan 

saham publik berpengaruh terhadap 

internet financial reporting. Hasil analisis 

deskriptif pada tabel 1 menunjukan bahwa 
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variabel kepemilikan saham publik 

memiliki nilai mean yang lebih besar dari 

nilai standar deviasi yang dapat 

disimpulkan bahwa variasi data yang 

terjadi sangat rendah atau data tersebut 

bersifat homogen. Kesimpulannya, 

kepemilikan saham publik berpengaruh 

terhadap internet financial reporting. 

Secara teori semakin besar 

komposisi perusahaan yang dimiliki oleh 

kepemilikan saham publik akan memicu 

pengungkapan informasi perusahaan 

dengan lebih baik dan dapat diakses oleh 

siapapun dan kapanpun berupa 

pengungkapan laporan keuangan 

perusahaan melalui Internet Financial 

Reporting (IFR). Hasil penelitian ini 

mendukung pernyataan tersebut, sebab 

kepemilikan saham publik merupakan 

kepemilikan saham oleh masyarakat 

dibawah 5% dan sifatnya untuk 

diperjualbelikan. Karena sifat dari saham 

yang diperjualbelikan, informasi tentang 

perusahaan secara keseluruhan begitu 

diperhatikan para pemegang saham yang 

memiliki proporsi di bawah 5%. 

Perusahaan dengan tingkat kepemilikan 

saham publik yang semakin tinggi harus 

menyajikan informasi perusahaan yang 

lebih baik dan dapat diakses dengan 

mudah untuk menunjukkan keterbukaan 

manajemen yang merupakan citra positif 

bagi perusahaan dan sebagai pertanggung 

jawaban manajemen kepada para 

pemegang saham publik. 

 

Profitabilitas terhadap Internet 

Financial Reporting 
Hasil output uji t pada tabel 7 

menunjukan bahwa variabel profitabilitas 

berpengaruh terhadap internet financial 

reporting. Hasil analisis deskriptif pada 

tabel 1 menunjukan bahwa variabel 

profitabilitas memiliki nilai mean yang 

lebih kecil dari nilai standar deviasi yang 

dapat disimpulkan bahwa variasi data yang 

terjadi tinggi atau data tersebut bersifat 

heterogen. 

Profitabilitas merupakan 

indikator pengelolaan manajemen 

perusahaan yang baik, sehingga 

manajemen cenderung mengungkapkan 

lebih banyak informasi ketika ada 

peningkatan profitabilitas perusahaan. 

Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang profitabilitas tinggi 

memiliki integritas dan kompetensi yang 

lebih baik dalam menyajikan informasi 

perusahaan baik keuangan atau 

nonkeuangan. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, 

DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian 

statistik yang telah dilakukan maka 

diperoleh hasil pengujian hipotesis dengan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadapat internet financial reporting. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

internet financial reporting, perusahaan 

dengan nilai ukuran perusahaan tinggi juga 

memiliki nilai internet financial reporting 

yang tinggi dikarenakan perusahaan besar 

cenderung mempunyai dorongan untuk 

memberikan laporan keuangan kepada 

pihak eksternal. 

2. Leverage tidak berpengaruh 

terhadapat internet financial reporting. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap 

internet financial reporting, tinggi 

rendahnya tingkat leverage pada 

perusahaan tidak mempengaruhi pelaporan 

laporan keuangan melalui media internet 

financial reporting karena perusahaan 

yang sudah go public diwajibkan untuk 

mempublikasi laporan keuangannya 

kepada publik. 

3. Kepemilikan saham publik 

berpengaruh terhadapat internet financial 

reporting. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa kepemilikan saham publik 

berpengaruh terhadap internet financial 

reporting karena semakin besar komposisi 

perusahaan yang dimiliki oleh publik 
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akan memicu pengungkapan informasi 

perusahaan dengan lebih baik sebagai 

keterbukaan manajemen yang merupakan 

citra positif bagi perusahaan. 

4. profitabilitas berpengaruh 

terhadapat internet financial reporting. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap 

internet financial reporting karena 

profitabilitas merupakan indikator 

pengelolaan manajemen perusahaan yang 

baik, sehingga manajemen cenderung 

mengungkapkan lebih banyak informasi 

ketika ada peningkatan profit perusahaan. 

 

KETERBATASAN 

Penelitian ini memiliki keterbatasan. 

Adapun keterbatasan tersebut ialah sebagai 

berikut : 

Sampel pada penelitian ini sebesar 98 

perusahaan belum mempublikasi laporan 

keuangan periode tahun 2018 pada website 

perusahaan. 

 

SARAN 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat menggunakan sampel dari sektor 

perusahaan yang lain yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 
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