
 

13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki 

keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan 

diteliti. 

1. Budianto (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Budianti 2018 bertujuan untuk menguji 

secara empiris ukuran perusahaan, profitabilitas, reputasi auditor dan market activity 

terhadap Internet financial reporting. Subyek dalam penelitian ini perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016. 

Variabel independen pada penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Reputasi Auditor dan Market Activity. Teknik penelitian sampel 

menggunakan purposive sampling, teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan, profitabilitas, reputasi auditor dan market activity berpengaruh 

signifikan positif terhadap IFR pada perusahaan manufaktur di BEI. 
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Persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas 

b. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data statistika deskriptif 

 Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneleti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu market activity dan 

reputasi auditor. Peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut. 

b. Subyek penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

sedangkan penelitian sekarang yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI 

c. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2016 sedangkan periode penelitian 

sekarang adalah 2018 

2. Wenny Anggeresia Ginting (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Wenny Anggeresia Ginting 2018 bertujuan 

untuk untuk menganalisis struktur profitabilitas, likuiditas, dan reputasi auditor yang 

mempengaruhi pelaporan keuangan internet. Subyek dalam penelitian ini perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI.  

Variabel independen pada penelitian ini yaitu profitabilitas, likuiditas, dan 

reputasi auditor. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi logistik. Hasil 
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penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif 

terhadap pelaporan keuangan melalui internet (IFR). Likuiditas berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan melalui internet (IFR). Reputasi 

auditor menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan positif terhadap 

pelaporan keuangan melalui internet (IFR). 

Persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas 

b. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data statistika deskriptif  

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneleti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu likuiditas dan 

reputasi auditor. Peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut. 

b. Subyek penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, 

sedangkan penelitian sekarang yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI 

c. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2016 sedangkan penelitian sekarang 

adalah tahun 2018 

3. Yuli Kurniawati (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Kurniawati 2018 bertujuan untuk 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi IFR saat ini sehingga penggunaan IFR 
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tersebut tepat, efektif dan efisien sesuai dengan tujuan penggunaan informasi bagi 

para pengguna terutama pengusaha dan investor.  Subyek dalam penelitian ini 

perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Surabaya dari tahun 2014 hingga 

tahun 2016.  

Variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan kepemilikan saham oleh publik. Teknik penelitian sampel 

menggunakan purposive sampling, teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap IFR adalah ukuran perusahaan 

sebesar 1.278 dan profitabilitas sebesar 0.052, sedangkan variabel persentase 

kepemilikan saham oleh publik sebesar 0.005 dan leverage sebesar 0,125 tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Internet financial reporting.  

Persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas 

b. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneleti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu leverage. Peneliti 

sekarang tidak menggunakan variabel tersebut. 
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b. Subyek dalam penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI, sedangkan penelitian sekarang yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di 

BEI 

c. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2016 sedangkan penelitian sekarang 

adalah 2018 

4. Riyan Andriyani dan Rina Mudjiyanti (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Riyan Andriyani dan Rina Mudjiyanti 

(2017) bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas, leverage, 

jumlah dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap Internet 

financial reporting (IFR). Subyek dalam penelitian ini perusahaan manufaktur 

industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.  

Topik penelitian ini yaitu Internet financial reporting. 

Variabel independen pada penelitian ini yaitu profitabilitas, leverage, 

jumlah dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional. Teknik penelitian 

sampel menggunakan purposive sampling, teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu uji analisis regresi berganda dan uji hipotesis dengan tingkat 

signifikan (α) 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage 

dan jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap Internet financial 

reporting (IFR). Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

Internet financial reporting (IFR). 
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Persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas dan kepemilikan 

institusional 

b. Teknik penelitian sama yaitu analisis regresi linier berganda 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneleti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu leverage dan dewan 

komisaris. Peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut. 

b. Subyek yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu perusahaan manfaktur 

industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian sekarang 

yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI 

c. Periode yang digunakan penelitian terdahulu yaitu 2013-2015, penelitian sekarang 

adalah periode 2018 

5. Putu Diah Putri Idawati, I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Diah Putri Idawati, I Gusti Ayu Ratih 

Permata Dewi 2017 bertujuan untuk Menguji pengaruh profitabilitas dan ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan perusahaan pelaporan keuangan internet di 

Indonesia, khususnya perusahaan manufaktur. Subyek dalam penelitian ini metode 

purposive sampling dan diperoleh 96 perusahaan.  
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Variabel independen pada penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas. Teknik penelitian sampel menggunakan purposive sampling, teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi logistik. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap IFR, Ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IFR. 

Persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneleti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Teknik analisis data menggunakan regresi logistik 

b. Subyek penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, 

sedangkan penelitian sekarang yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI 

c. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2016 sedangkan penelitian sekarang 

adalah tahun 2018 

6. M.Riduan Abdillah (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Riduan Abdillah 2016 bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan dan risiko perusahaan atas 

pengungkapan Internet financial reporting (IFR). Subyek dalam penelitian ini Semua 

perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013.  
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Variabel independen pada penelitian ini yaitu pertumbuhan perusahaan dan 

risiko perusahaan. Teknik penelitian sampel menggunakan purposive sampling, 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Multiple analisis 

regresi melalui Smart PLS 2.0 M3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Internet 

FinancialReporting (IFR) bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap pengungkapan Internet FinancialReporting (IFR)  

Persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu pertumbuhan perusahaan. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneleti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu Risiko Perusahaan. 

Peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut. 

b. Teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan multiple analisis regresi 

melalui smart PLS sedangkan peneliti sekrang menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

7. Anny Widiasmara (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Anny Widiasmara 2015 bertujuan untuk 

menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, umur 
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Listing, terhadap pelaporan keuangan dalam menerapkan Internet financial reporting 

(IFR). Subyek dalam penelitian ini Laporan tahunan yang tercatat di BEI yang 

dipublikasikan pada periode 2010-2012 (tiga tahun) dan data perusahaan yang 

memiliki website dengan bantuan search engine google dari perusahaan Trade and 

service non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan umur 

Listing, likuiditas, leverage, profitabilitas Teknik penelitian sampel menggunakan 

purposive sampling, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel 

ukuran perusahaan dan umur Listing berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap IFR (Internet financial reporting). Sedangkan variabel profitabilitas, 

likuiditas, leverage, tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap IFR 

(Internet financial reporting).  

Persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas dan umur Listing. 

b. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu regresi linier berganda 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneleti terdahulu yang terletak 

pada: 
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a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu likuiditas dan 

leverage. Peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut. 

b. Subyek penelitian yang digunakan peneliti terdahulu yaitu Laporan tahunan yang 

tercatat di BEI yang dipublikasikan pada periode 2010-2012 (tiga tahun) dan data 

perusahaan yang memiliki website dengan bantuan search engine google dari 

perusahaan Trade and service non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

8. Tatjana Dolinsek (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Tatjana Dolinsek 2014 bertujuan 

Menetapkan tingkat pelaporan keuangan internet (IFR) dari perusahaan Slovenia, 

termasuk konten serta presentasi informasi keuangan online. Tujuan kedua adalah 

untuk mengeksplorasi pendapat pengguna terhadap metode pelaporan keuangan 

online yang lebih baru. Subyek dalam penelitian ini yaitu penelitian ini mencakup 

setiap perusahaan besar di Slovenia yang memenuhi dua dari mengikuti kriteria yang 

digunakan untuk mendefinisikan perusahaan besar di Slovenia sesuai dengan 

Undang-Undang Perusahaan Slovenia: jumlah karyawan (lebih dari 250),  Topik 

penelitian ini yaitu Internet financial reporting.  

Variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilita, sektor operasi dan bentuk hukum. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis regresi. Hasil penelitian ini ukuran perusahaan, 
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profitabilita, sektor operasi dan bentuk hukum berpengaruh signifikan positif 

terhadap IFR. 

Persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneleti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu ukuran perusahaan 

sektor operasi dan bentuk hukum. Peneliti sekarang tidak menggunakan variabel 

tersebut. 

9. Aslihan E. Bozcuk (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Aslihan E. Bozcuk 2012 bertujuan 

Mengeksplorasi kecanggihan pelaporan keuangan internet (IFR) untuk perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Turki dan mengeksplorasi driver khusus perusahaan. 

Sampel dalam penelitian ini semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Istanbul 

(ISE) selama Desember 2009 menggunakan sistem penilaian mapan untuk mengukur 

IFR.  

 Variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas, growth prospects dan ownership structure. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi multivariat, regresi terpisah. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, growth 

prospects dan ownership structure berpengaruh signifikan positif terhadap IFR. 

Persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneleti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu growth prospects 

dan ownership structure. Peneliti sekarang tidak menggunakan variabel tersebut. 

b. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi multivariat dan regresi 

terpisah. 

10. Muhammad Nurunnabi (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurunnabi 2012 Melukis 

keadaan terkini pengungkapan sukarela pelaporan keuangan internet (IFR) di 

Bangladesh. Sampel dalam penelitian ini 100 persen dari total populasi karena ada 83 

perusahaan yang memiliki situs web dan representasi sampel yang kohesif 

memungkinkan temuan penelitian dapat digeneralisasi untuk perusahaan yang 

terdaftar di DSE dan CSE. Topik penelitian ini yaitu Internet financial reporting. 

Variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas, ownership structure, jenis industri, komite audit dan umur perusahaan. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Regression analysis, 

Correlation matrix and multicollinearity analysis, Descriptive statistics. Hasil 

penelitian ini yaitu ownership structure berpengaruh signifikan positif terhadap IFR. 

Di sisi lain, umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, variabel jenis 

industri dan komite audit ditemukan tidak berpengaruh signifikan. 

Persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas dan jenis industri. 

b. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu regresi linier berganda 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneleti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Subyek yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan perusahaan 

yang terdaftar di DSE dan CSE sedangkan yang sekarang pada perusahaan 

manufaktur  

b. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2011 sedangkan penelitian sekarang 

adalah tahun 2018 

11. Agboola dan Salawu (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Agboola dan Salawu 2012 bertujuan untuk 

mengetahui faktor utama yang mempengaruh pelaporan keuangan internet di Nigeria. 
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Subyek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan dari 77 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria. 

Variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, jenis 

auditor, leverage, profitabilitas, likuiditas, umur Listing, struktur kepemilikan. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan 

statistik inferensial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuraan perusahaan, 

jenis auditor, leverage berpengaruh signifikan positif terhadap IFR sedangkan 

profitabiltas, struktur kepemilikan, umur Listing tidak berpengaruh terhadap IFR 

Persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas dan umur Listing 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneleti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu ukuran perusahaan, 

jenis auditor, leverage, likuiditas, struktur kepemilikan. Peneliti sekarang tidak 

menggunakan variabel tersebut. 

12. Goreti Damaso dan Isabel Costa Lourenco (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Goreti Damaso dan Isabel Costa Lourenco 

2011 bertujuan untuk menguji apakah perusahaan dengan dampak lingkungan yang 

intensif memberikan tingkat pelaporan keuangan internet (IFR) yang lebih tinggi dan 
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apakah teori ini didukung oleh teori legitimasi. Subyek dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar di FTSE-350 menggunakan situs web resmi London Stock 

Exchange7 pada bulan Februari 2010. 

Variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage dan konsentrasi kepemilikan. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis multivariat Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan 

positif terhadap IFR leverage dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan 

negatif terhadap IFR. 

Persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneleti terdahulu yang terletak 

pada: 

a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu ukuran perusahaan, 

leverage dan konsentrasi kepemilikan. Peneliti sekarang tidak menggunakan 

variabel tersebut. 

b. Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu yaitu analisis multivariat 

c. Periode yang digunakan dalam penelitain terdahulu yaitu tahun 2010 sedangkan 

penelitian sekarang pada tahun 2018. 
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Tabel 2.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 
  Budianto  Ginting Kurniawati Riyan&Rina Putu Abdillah Widiasmara Dolinsek Bozcuk Nurunnabi Agboola  Goreti 

  2018 2018 2018 2017 2017 2016 2015 2014 2012 2012 2012 2011 

Ukuran Perusahaan B+   B+   TB   B+ B+ B+ TB B+ B+ 

Proftabilitas B+ B+ B+ B+ B+   TB B+ B+ TB TB B+ 

Reputasi Auditor  B+ B+                     

Market Activity B+                       

Likuiditas   TB         TB           

Kepemilikan Saham Publik     TB                   

Leverage     TB B+     TB       B+ B- 

Dewan Komisaris       B+                 

Kepemilikan Institusional       B-                 

Pertumbuhan Perusahaan           TB             

Risiko Perusahaan           TB             

Umur Listing             B+       TB   

Growth Prospects                 B+       

Ownership Structure         B+       B+ B+ TB B- 

Umur Perusahaan                   TB     

Jenis Industri                   TB     

Komite Audit                   TB     

Jenis Auditor                     B+   

Bentuk Hukum               B+         

Sektor Operasi               B+         

             

  Budianto  Ginting Kurniawati Riyan&Rina Putu Abdillah Widiasmara Dolinsek Bozcuk Nurunnabi Agboola  Goreti 

  2018 2018 2018 2017 2017 2016 2015 2014 2012 2012 2012 2011 

Proftabilitas B+ B+ B+ B+ B+   TB B+ B+ TB TB B+ 

Kepemilikan Saham Publik     TB                   

Kepemilikan Institusional       B-                 

Pertumbuhan Perusahaan           TB             

Umur Listing             B+       TB   
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

 Teori sinyal (Signaling theory) pertama kali diperkenalkan oleh Spence 

didalam penelitiannya yang berjudul Job Market Signaling pada tahun 1973. Spence 

(1973) menyatakan bahwa sinyal dapat diartikan sebagai cara berbagai jenis 

perusahaan untuk membedakan diri dengan perusahaan lainnya dan biasanya 

dilakukan oleh manajer dengan kedudukan tinggi. Brigham dan Houston (2011:186) 

menjelaskan bahwa isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh 

perusahaan untuk memberi petunjuk bagi pihak luar (investor) bagaimana pihak 

manajemen perusahaan memandang prospek perusahaan. 

 Menurut Eman (2011), teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan 

mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak 

eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah untuk 

mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan 

mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan dan prospek yang akan 

datang dibanding pihak luar (investor, kreditor). Kurangnya informasi pihak luar 

mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan 

memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri (Sukanto, 2011). 
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 Teori sinyal menjelaskan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan 

sinyal kepada pengguna laporan keuangan (Indah, 2011). Sinyal yang dimaksudkan 

adalah berupa informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan oleh manajemen 

perusahaan untuk merealisasikan keinginan pemilik. Perusahaan yang yakin memiliki 

prospek yang positif akan cenderung lebih banyak menyampaikan berita itu kepada 

investor. Sinyal-sinyal yang diberikan dapat disampaikan melalui website pribadi 

perusahaan agar dapat dilihat oleh siapa saja dan agar memperoleh informasi yang 

sama, sinyal yang diberikan juga menjelaskan kelebihan perusahaan tersebut 

dibanding dengan perusahaan lainnya (Rizki dan Ikhsan, 2018). 

 Pada penjelasan sebelumnya, bahwa pemberian sinyal kepada pihak 

eksternal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi, jika 

perusahaan menunjukkan kinerja yang bagus maka manajemen memiliki dorongan 

kuat untuk menyebarkan informasi terutama yang berupa informasi kinerja keuangan 

maupun nonkeuangan dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor 

(Kusumawardani, 2011). Website perusahaan yang menyajikan pelaporan keuangan 

di internet dapat menciptakan image positif perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

penanaman investasi oleh para investor. Jadi untuk meningkatkan nilai perusahaan 

dimata investor, perusahaan dapat menyajikan informasi keuangan sebagai "good 

signal"dengan melakukan pengungkapan pelaporan keuangan melalui internet atau 

yang disebut sebagai Internet financial reporting (IFR). 
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2.2.2. Internet financial reporting 

 Pengungkapan informasi perusahaan pada prinsipnya terbagi atas 2 

kategori, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan Internet financial reporting (IFR) 

merupakan salah satu pengungkapan sukarela dikarenakan belum ada regulasi yang 

mengatur konten informasi apa saja yang harus disajikan di dalam website perusahaan 

(Abdillah, 2016). Internet financial reporting adalah suatu cara yang dilakukan 

perusahaan untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui internet, yaitu website 

yang dimiliki perusahaan (Prasetya dan Irawan, 2012). Definisi IFR mengacu pada 

penggunaan situs website perusahaan untuk menyebar luaskan informasi yang 

berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan (Handayani dan Almilia, 2013). 

Menurut Yurano dan Harahap (2014), format yang umumnya digunakan oleh 

perusahaan untuk mempublikasikan informasi keuangan di website adalah dalam 

bentuk PDF, HTML, XBRL, audio atau video. Kerangka teori sinyal disebutkan 

bahwa dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat 

asimetri informasi antara manajer perusahaan dan pihak luar karena manajer 

perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan 

datang daripada pihak luar (Ginting, 2018). 

 Indeks yang digunakan untuk mengukur IFR, menggunakan indeks Internet 

financial reporting dalam Luciana Spica Almilia (2008) dikategorikan dalam empat 
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instrumen yaitu isi/content, ketepatwaktuan/timeliness, pemanfaatan teknologi, user 

support. Adapun penjelasan untuk masing-masing instrumen adalah sebagai berikut: 

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

seperti laporan neraca, rugi laba, arus kas, perubahan posisi keuangan serta 

laporan keberlanjutan perusahaan. Informasi keuangan diungkapkan dalam 

bentuk html ataupun pdf. Informasi dalam bentuk html akan lebih memudahkan 

pengguna informasi memperoleh informasi keuangan, karena dapat diakses lebih 

cepat. Adapun pengukuran instrumen content adalah sebagai berikut: 

1) Jika informasi keuangan tersedia diberi nilai =1, jika tidak nilai = 0 

2) Untuk informasi keuangan dalam bentuk pdf diberi multiplier 1 sedangkan 

html diberi multiplier 2 

3) Untuk pengungkapan data historis skala penilaian 0-3 dengan multiplier 0.5 

b. Ketepatwaktuan (timeless), ketika website perusahaan dapat menyajikan 

informasi yang tepat waktu, maka semakin tinggi indeksnya. Komponen 

ketepatwaktuan terdiri atas siaran pers, hasil triwulan terbaru yang belum diaudit, 

harga saham dan pernyataan visi perusahaan. Adapun pengukuran ketepatwaktuan 

adalah sebagai berikut: 

1) Jika komponen ketepatwaktuan ada, maka diberi nilai = 1, jika tidak maka 

nilai = 0 

2) Nilai multiplier tergantung jenis komponen ketepatwaktaun.  
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c. Pemanfaatan teknologi. Komponen ini terkait dengan pemanfaatan 

teknologi yang tidak dapat disediakan oleh media laporan cetak serta penggunaan 

media teknologi multimedia, analysist tools (contohnya, excel's Pivot Table), 

fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi "Intelligent Agent" atau XBRL). Adapun 

pengukuran pemanfaatan teknologi adalah sebagai berikut: 

1) Jika komponen pemanfaatan teknologi ada, maka diberi nilai = 1, jika tidak 

maka nilai = 0 

2) Nilai multiplier tergantung jenis komponen pemanfaatan teknologi.  

d. Dukungan pengguna (user support). Indeks website perusahaan semakin 

tinggi jika perusahaan mengimplementasikan secara optimal semua sarana dalam 

website perusahaan seperti: media pencarian dan navigasi/search and navigation 

tools (seperti FAQ, links to homepage, site map, site). Adapun pengukuran 

pemanfaatan teknologi adalah sebagai berikut: 

1) Jika komponen user support ada, maka diberi nilai = 1, jika tidak maka nilai 

= 0 

2) Nilai multiplier tergantung jenis komponen user support.  

2.2.3 Pertumbuhan Perusahaan 

 Pertumbuhan perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk terus 

menerus dapat menjalankan kegiatan operasional atau kemampuan perusahaan untuk 

bertahan dalam kelangsungan hidupnya (Abdillah, 2016). Perusahaan yang memiliki 
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tingkat pertumbuhan yang tinggi ditunjukkan dengan pendapatan yang terus 

meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Jannah, 2015) 

 Pertumbuhan perusahaan menggambarkan sejauh mana perusahaan dalam 

meningkatkan penjualan setiap periode karena meningkatnya penjualan dapat 

meningkatkan laba perusahaan. Peningkatan laba adalah goodnews bagi perusahaan 

sehingga manajer akan mengungkapkannya melalui Internet financial reporting. Bagi 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi jika melalukan pengungkapan 

akuntansi secara tradisional mungkin kurang cocok sebagai sarana untuk 

berkomunikasi dengan investor, mengingat efek dari pertumbuhan perusahaan 

mungkin tidak cukup tercermin dalam tindakan akuntansi tradisional (Amyulianthy, 

2012). Pengukuran variabel pertumbuhan perusahaan dengan menggunakan rumus 

(Kusumajaya, 2011): 

Pertumbuhan perusahaan =  x 100% 

Keterangan: 

TAt = Total aset pada periode t 

TAt-1 = Total aset pada periode t-1 

2.2.4 Umur Listing 

 Umur Listing merupakan umur perusahaan sejak terdaftar di BEI, Wildani 

(2012). Perusahaan untuk terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus melakukan IPO 



35 
 

 
 

(intial public offering). Sejak perusahaan go publik maka perusahaan diwajibkan 

untuk mempublikasikan laporan hasil kinerja operasional perusahaan selama periode 

waktu tertentu. 

 Pihak manajemen pada perusahaan yang telah lama Listing akan 

mempublikasikan lebih banyak informasi sebagai bagian dari praktik akuntabilitas 

yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan yang memiliki 

pengalaman lebih lama dalam membangun hubungan dengan investor akan tertarik 

untuk memberikan laporan keuangan sesuai dengan perkembangan zaman dengan 

memanfaatkan internet sebagai sarana baru untuk berkomunikasi dengan investor  

(Indri dan Apsarida, 2013). Berdasarkan penelitian Melisa dan Soni (2012) umur 

Listing dihitung menggunakan rumus: 

Umur Listing = Tahun penelitian - First issue 

2.2.5 Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dalam periode tertentu (Septiani, 2012). Prasetya dan Irwandi (2012), menyatakan 

bahwa profitabilitas merupakan salah satu indikator pengelolaan manajemen 

perusahaan yang baik, sehingga manajemen akan cenderung mengungkapkan lebih 

banyak informasi ketika ada peningkatan profitabilitas perusahaan. Semakin besar 

profitabilitas perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan. Penggunaan rasio 

profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai 
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komponen yang ada di laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Tujuannya 

adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik 

penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut (Kasmir 

2012:196). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, 

aset dan modal saham tertentu (Mabduh dkk, 2016:81). Pengukuran variabel 

profitabilitas dapat menggunakan rumus-rumus berikut: 

1. Profit Margin 

 Profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mengefisiensikan biaya-biaya perusahaan pada periode tertentu. Perhitungan profit 

margin digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin yang tinggi 

menandakan pada tingkat penjuala tertentu, perusahaan mampu menghasilkan laba 

yang tinggi. Profit margin yang rendah menandakan pada tingkat biaya tertentu 

menghasilkan penjualan yang terlalu rendah. Rasio yang rendah menunjukkan 

ketidakefisienan manajemen (Mabduh Hanafi dan Abdul Halim, 2016:81). 

Profit Margin =  

 

 



37 
 

 
 

2. Return on Equity (ROE) 

 Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini dilihat dari sudut pemegang saham 

(Mabduh Hanafi dan Abdul Halim, 2016:82). 

ROE =  

3. Return on Asset (ROA) 

 Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perushaan menghasilkan 

laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi 

manajemen aset (Mabduh Hanafi dan Abdul Halim, 2016:81). 

ROA =  

4. Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share) 

 Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen 

belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya, dengan rasio tinggi, 

maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain bahwa 

tingkat pengembalian tinggi (Kasmir 2014:137). 

Earning Per Share =  
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2.2.6 Kepemilikan Saham Publik 

 Kepemilikan saham menurut Keumala dan Muid (2013) adalah 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar selain manajemen perusahaan. 

Kepemilikan pihak luar sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. 

Kepemilikan pihak luar dapat dilihat dari presentase kepemilikan saham. Lukito dan 

Susanto (2013) menyatakan bahwa semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik, 

maka semakin besar pula tekanan yang dihadapi perusahaan dalam mengungkapkan 

informasi lebih banyak dalam laporan tahunan perusahaan. Informasi terbaru 

mengenai perkembangan perusahaan akan dibutuhkan oleh pihak luar sebagai bentuk 

tanggung jawab perusahaan terhadap investor, karena perkembangan perusahaan akan 

mempengaruhi kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Kepemilikan saham 

publik diukur dengan membandingkan porsi jumlah saham yang dimiliki publik 

dengan saham yang dimiliki perusahaan dan diukur dalam bentuk prosentase 

kepemilikan publik (Almilia, 2008). 

Kepemilikan saham publik =   x 100% 

2.2.7 Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh 

institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan 

kepemilikan institusi lainnya (Permanasari, 2010). Beberapa kelebihan dari struktur 
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kepemilikan institusional disebutkan oleh (Permanasari, 2010) profesionalisme dalam 

analisis informasi yang berdampak pada keterandalan informasi, motivasi yang kuat 

untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas perusahaan. Kepemilikan 

institusional berperan penting dalam pengawasan kinerja manajemen yang lebih 

optimal karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer 

secara efektif. Kepemilikan institusional berfungsi sebagai kontrol untuk tindakan 

yang dilakukan manajemen perusahaan, (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). 

Pengukuran kepemilikan institusional dapat menggunakan rumus (Sartono, 

2010:487). 

KI =   x 100% 

2.2.8 Jenis Industri 

 Klasifikasi jenis industri biasanya digolongkan menjadi perusahaan 

manufaktur dan non manufaktur, juga perusahaan keuangan dan non keuangan, alam 

penelitian saat ini dipilih perusahaan manufaktur dan non-manufaktur. Perusahaan 

manufaktur adalah kelompok perusahaan non keuangan yang bergerak di bidang 

pembuatan bahan baku untuk produksi, barang dalam proses dan barang jadi. 

Perusahaan manufaktur saat ini semakin tumbuh dan memiliki peran besar dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (trisnawati, lestari 2017).  
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 Umumnya industri dengan kompleksitas yang tinggi cenderung akan 

mengikuti perkembangan zaman dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu cara yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi yang sedang berkembang saat ini 

yaitu internet sebagai media pelaporan keuangan dan pengembangan interaksi antara 

perusahaan dan lingkungan. Semakin kompleks industri tersebut maka semakin tinggi 

pula keinginan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangannya secara lebih 

transparan dengan melakukan Internet financial reporting (IFR). Jenis indutri dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Bagi perusahaan yang 

termasuk jenis perusahaan manufaktur diberi kode 1 dan bagi perusahaan yang 

termasuk jenis perusahaan non-manufaktur diberi kode 0 (Rozak, 2012). 

2.3 Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Internet financial 

reporting 

 Pertumbuhan perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk terus 

menerus dapat menjalankan kegiatan operasional atau kemampuan perusahaan untuk 

bertahan dalam kelangsungan hidupnya. Semakin maju pertumbuhan suatu 

perusahaan akan menunjukkan bahwa power dari perusahaan tersebut berkaitan 

dengan kinerja yang meliputi keuangan maupun non-keuangan juga semakin baik. 

Pihak manajemen akan menganggap bahwa pertumbuhan perusahaan yang maju 
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merupakan salah satu unsur good news bagi perusahaan, sehingga manajemen akan 

mengungkapkan unsur good news tersebut melalui website perusahaan. Sebaliknya, 

manajemen perusahaan akan cenderung menutupi perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang lambat atau buruk karena pertumbuhan perusahaan yang buruk 

merupakan salah satu unsur bad news bagi perusahaan. 

 Berdasarkan teori sinyal yang sudah ada, manajemen perusahaan akan 

terdorong untuk memberikan sinyal melalui praktik IFR kepada investor dengan 

menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, 

sebaliknya pertumbuhan perusahaan yang lambat atau buruk merupakan salah satu 

unsur bad news yang berakibat adanya tuntutan dari para stakeholders yang 

menginginkan transparansi informasi mengenai kondisi perusahaan secara riil dan 

mudah diakses, dalam hal ini yaitu melalui Internet financial reporting (IFR), 

Abdillah (2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alali dan Romero (2011) 

menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap Internet 

financial reporting. Penelitian yang dilakukan oleh Abdillah (2016) menunjukkan 

bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap Internet financial 

reporting. Pertumbuhan yang semakin cepat tidak menjadikan indikasi bahwa 

perusahaan tersebut lebih besar dalam pengungkapan informasi keuangan maupun 

non keuangan dengan menggunakan Internet financial reporting. 
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2.3.2 Pengaruh Umur Listing Terhadap Internet financial reporting 

 Perusahaan yang Listing pada bursa efek akan lebih banyak memahami 

informasi-informasi yang dibutuhkan pihak pengguna informasi dalam 

mengungkapkan laporannya dari pada perusahaan lain (Pubandani & Restuti, 2012). 

Publisitas informasi perusahaan yang telah lama Listing cenderung lebih banyak dari 

pada perusahaan yang baru saja Listing. Umur Listing perusahaan juga menunjukkan 

perusahaan tetap going concern dalam dunia bisnis dan perekonomian. Hal itu sesuai 

dengan teori sinyal bahwa dengan kondisi perusahaan seperti itu diharapkan mampu 

memberikan sinyal kepada pihak eksternal bahwa perusahaan memiliki tingkat 

keberlanjutan yang tinggi sehingga perusahaan akan terdorong untuk melakukan 

praktik IFR. 

 Hasil penelitian Widiasma (2015) menunjukkan bahwa umur Listing 

berpengaruh signifikan positif terhadap IFR. Artinya bahwa perusahaan yang lebih 

lama terdaftar di BEI memiliki pengalaman dalam mengubah metode pelaporan 

keuangannya sesuai dengan perkembangan teknologi untuk menarik investor melalui 

IFR. Berbeda dengan penelitian Ruwanti dkk (2016) bahwa umur Listing tidak 

berpengaruh terhadap Internet financial reporting. Karena perusahaan yang memiliki 

umur yang lama tidak menjadi jaminan bahwa perusahaan akan memiliki sumber 

daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi untuk menerapkan pelaporan 

keuangan melalu internet (Prasetya dan Soni, 2012). 
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2.3.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Internet financial reporting 

 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) (Sofyan, 2015:304). 

 Bedasarkan teori sinyal yang sudah ada, manajemen akan memiliki 

motivasi dan dorongan yang kuat dalam menyebarluaskan informasi yang dimiliki 

perusahaan terutama informasi keuangan perusahaan yang gunanya untuk 

meningkatkan 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. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, akan memanfaatkan 

media internet untuk mempermudah dan mempercepat dalam menyebarluaskan berita 

yang dianggap baik oleh perusahaan yang bertujuan untuk menarik perhatian dari 

investor dan pihak eksternal. Perusahaan yang memiliki kinerja baik akan termotivasi 

untuk mengungkapkan pelaporan keuangan melalui internet atau Internet financial 

reporting agar dapat diketahui oleh investor. Oleh karena itu, perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya melalui 

internet (Riyan dan Rina, 2017).  
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 Hasil penelitian dari Kartika et al (2014), saher (2014) menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap Internet financial reporting, sedangkan menurut 

Melisa dan Sony (2012) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Internet financial 

reporting 

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Saham Publik Terhadap Internet financial 

reporting 

 Kepemilikan saham publik adalah prosentase kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh publik terhadap jumlah semua saham perusahaan yaitu individu dan 

institusi yang memiliki kepemilikan saham dibawah 5% yang berada diluar 

manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Rizki dan 

Ikhsan, 2018). Kepemilikan saham akan mendorong peningkatan pengawasan pihak 

manajemen perusahaan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena 

kepemilikan saham merupakan sumber kekuatan yang dapat digunakan untuk 

mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Semakin tinggi 

kepemilikan saham maka akan semakin bertambah resiko yang didapat oleh 

perusahaan sehingga pihak manajemen perusahaan dapat membuat perencanaan 

mengenai kepemilikan pihak luar karena dapat membantu para pemangku 

kepentingan (stakeholder) dalam mengambil keputusan. 

 Berdasarkan teori sinyal perusahaan yang memiliki kepemilikan saham 

yang tinggi akan mendorong pihak manajemen perusahaan untuk semakin 
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memberikan sinyal kepada investor sebagai tanggung jawab perusahaan kepada 

investor yang telah menanamkan saham dengan cara pelaporan keuangan melalui 

praktik Internet financial reporting. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan saham 

yang rendah akan mengurangi tekanan yang dihadapi perusahaan dalam 

mengungkapkan informasi melalui praktik Internet financial reporting yang lebih 

banyak dalam laporan tahunan  

 Semakin banyak saham yang dimiliki publik, maka semakin banyak 

informasi yang diungkapkan dengan menerapkan Internet financial reporting karena 

investor ingin memperoleh informasi yang akurat dan cepat tentang perusahaan 

tempat investor berinvestasi serta dapat mengawasi kegiatan manajemen. Hasil 

penelitian oleh Rizki dan Ikhsan (2018), Almilia (2008) menunjukkan bahwa 

kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap Internet financial reporting, 

sedangkanhasil penelitian oleh Rozak (2012) dan Agboola (2012) menunjukkan 

bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap Internet financial 

reporting. 

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Internet financial 

reporting 

 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

investor intitusional yang merupakan pihak dari luar perusahaan. Kepemilikan saham 

yang besar dapat melakukan pengawasan kepada manajemen serta memiliki hak 
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suara untuk menekan manajemen. Dengan adanya kepemilikan institusional maka 

manajemen dapat mengungkapkan informasi secara sukarela sesuai dengan keinginan 

pemegang saham (Riyan dan Rina, 2017). 

 Berdasarkan teori sinyal perusahaan yang memiliki kepemilikan 

institusional yang tinggi akan memberikan sinyal berupa tekanan terhadap 

manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang baik 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik. Jika kinerja perusahaan baik maka 

manajer akan mengungkapkan informasi keuangan melalui Internet financial 

reporting. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adriyani dan Mudjiyati (2017) 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif 

terhadap Internet financial reporting (IFR). Penelitian oleh Almilia dan Laksito 

(2013) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

Internet financial reporting (IFR). Semakin besar kepemilikan institusional, maka 

manajer akan berupaya untuk meningkatkan laba perusahaan untuk kepentingan 

perusahaan. 

2.3.6 Pengaruh Jenis Indutri Terhadap Internet financial reporting 

 Menurut Arum dan Ayu (2013), pengungkapan informasi keuangan di 

internet dimungkinkan berbeda antar industri. Pada umumnya industri dengan 

kompleksitas yang tinggi cenderung akan mengikuti perkembangan zaman dalam 

menjalankan bisnisnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan 
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teknologi yang sedang berkembang saat ini yaitu internet sebagai media pelaporan 

keuangan dan pengembangan interaksi antara perusahaan dan lingkungan. Semakin 

kompleks industri tersebut maka semakin tinggi pula keinginan perusahaan untuk 

menyajikan laporan keuangannya secara lebih transparan dengan melakukan Internet 

financial reporting (IFR). 

 Berdasarkan teori sinyal industri dengan kompleksitas yang tinggi akan 

mendorong manajemen untuk memberikan sinyal kepada pihak luar yaitu investor 

dengan menyajikan laporan keuangannya melalui internet (Internet financial 

reporting). Penelitian menurut Siagian, Ghozali (2012) dan Rozak (2012) jenis 

industri tidak berpengaruh terhadap Internet financial reporting (IFR), sedangkan 

menurut Aly et al. (2010) menyatakan bahwa jenis industri berpengaruh secara 

signifikan terhadap Internet financial reporting (IFR). 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Hubungan antar variabel pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Pertumbuhan Perusahaan Berpengaruh Signifikan Terhadap Internet financial 

reporting 

H2: Umur Listing Berpengaruh Signifikan Terhadap Internet financial reporting 

H3: Profitabilitas Berpengaruh Signifikan Terhadap Internet financial reporting 

Pertumbuhan Perusahaan 

Umur Listing 

Profitablitas 

Kepemilikan Saham Publik 

Kepemilikan Institusional 

Internet financial reporting 

Jenis Industri 
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H4: Kepemilikan Saham Publik Berpengaruh Signifikan Terhadap Internet financial 

reporting 

H5: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Signifikan Terhadap Internet financial 

reporting 

H6: Jenis Industri Berpengaruh Signifikan Terhadap Internet financial reporting 

 

 

 

 


