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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Pada sub bab ini, dijelaskan terkait dengan penelitian-penelitian yang 

terdahulu telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tujuan dari penelitian 

terdahulu yaitu untuk memberikan penjelasan terkait dengan persamaan maupun 

perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan 

oleh peneliti. Beberapa penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini antara 

lain : 

1. Insani khikmawati dan Linda Agustina (2015) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh analisis rasio keuangan 

terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui internet pada website perusahaan. 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan automotive dan allied product 

yang terdaftar dalam BEI. Variabel yang  digunakan pada penelitian ini ada dua 

variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen 

pada penelitian ini adalah profitabilitas, aktivitas, likuiditas, dan leverage 

sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Internet Financial 

Reporting (IFR). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang tedaftar di BEI selama periode 2011-2013 yang memiliki website perusahaan 

dan website perusahaan dapat diakses atau tidak dalam masa perbaikan sehingga 

diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda.
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 Hasil penelitian ini menunjukkan variabel aktivitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui internet. Likuiditas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui 

internet. Profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

pelaporan keuangan melalui internet. 

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel dependen yang digunakan adalah Internet Financial Reporting. 

b. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, aktivitas dan 

leverage. 

c. Teknik penelitian menggunakan analisis linier berganda. 

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini, yaitu: 

a. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah 

variabel likuiditas dan tidak menggunakan variabel umur listing sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan variabel umur listing dan tidak 

menggunakan variabel likuiditas. 

b. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah 2011-2013 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun 2016. 
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2. Arum Pratiwi dan Ayu Puspitaningrum (2013) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh 

karakteristik perusahaan seperti profitabilitas dan leverage terhadap praktik 

internet financial reporting (IFR) di Indonesia. Variabel di dalam penetian ini 

terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel 

dependen adalah internet financial reporting (IFR) sedangkan variabel 

independen adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe industri. 

Sampel pada peneitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 kemudian sampel penelitian dilakukan 

dengan metode purposive sampling sehingga terdapat 182 sampel perusahaan 

yang sesuai dengan kriteria. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi 

logistik. Hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas mempunyai 

pengaruh terhadap internet financial reporting (IFR) dan leverage tidak 

berpengaruh terhadap internet financial reporting (IFR). 

 Terdapat beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel dependen menggunakan internet financial reporting (IFR) 

b. Variabel independen menggunakan profitabilitas dan leverage 

c. Sampel penelitian menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini, yaitu: 
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a. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan variabel ukuran 

perusahaan dan tipe industri namun tidak menggunakan variabel aktivitas 

dan umur listing sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel 

aktivitas dan umur listing tetapi tidak menggunakan variabel ukuran 

perusahaan dan tipe industri. 

b. Periode sampel penelitian terdahulu pada tahun 2011 sedangkan periode 

sampel  penelitian ini pada tahun2016. 

c. Teknik analisis penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi logistik 

sedangkan teknik pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. 

3. Indri Kartika dan Apsarida Mila (2013) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik perusahaan seperti 

profitabilitas, leverage dan umur listing sebagai faktor yang mempengaruhi 

pelaporan keuangan melalui internet. Variabel yang digunakan pada penelitian ini 

ada dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel 

dependen pada penelitian ini adalah Internet Financial Reporting (IFR) sedangkan 

variabel independen pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, kepemilikan pihak luar, jenis industri, umur listing, dan ukuran auditor. 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan nonkeuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2010. Teknik analisis data 

menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, kepemilikan 
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pihak luar, jenis industri, umur listing dan ukuran auditor berpengaruh terhadap 

Internet Financial Reporting (IFR).  

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel dependen menggunakan Internet Financial Reporting. 

b. Variabel independen menggunakan profitabilitas, leverage, dan umur listing. 

c. Teknik penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini, yaitu : 

a. Periode sampel penelitian terdahulu menggunakan tahun 2009-2010 

sedangkan periode sampel penelitian ini menggunakan tahun 2016. 

b. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan-perusahaan 

nonkeuangan yang terdaftar di BEI sedangkan sampel pada penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufakur yang terdaftar di BEI. 

c. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, kepemilikan pihak luar, jenis industri, dan ukuran auditor namun 

tidak menggunakan variabel aktivitas sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan variabel aktivitas namun tidak menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, kepemilikan pihak luar, jenis industri, dan ukuran auditor. 

4. Abdul Rozak (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tingkat profitabilitas dan 

leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat internet financial 

reporting (IFR). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua 
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variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen 

pada penelitian ini menggunakan profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan 

saham oleh publik, leverage, dan kelompok industri sedangkan variabel dependen 

pada penelitian ini adalah internet financial reporting (IFR). Sampel pada 

penelitian ini adalah perusahaan yang tergolong ke dalam perhitungan saham LQ-

45 pada tahun 2012 dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 

sampel yang layak digunakan sebanyak 39 perusahaan LQ-45. Teknik analisis 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa faktor profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap praktik internet financial reporting (IFR) namun kepemilikan saham 

oleh publik, leverage, dan kelompok industri tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap praktik internet financial reporting (IFR).  

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini, yaitu :  

a. Variabel dependen menggunakan Internet Financial Reporting (IFR). 

b.  Variabel independen menggunakan profitabilitas dan leverage. 

c. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Terdapat beberapa perbedaan antara  penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, kepemilikan saham oleh publik, dan kelompok industri namun 

tidak menggunakan variabel aktivitas dan umur listing sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan variabel aktivitas dan umur listing tetapi tidak 
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menggunakan variabel ukuran perusahaan, kepemilikan saham oleh publik, 

dan kelompok industri. 

b. Sampel pada penelitian terdahulu adalah perusahaan yang tergolong ke 

dalam perhitungan saham LQ-45 sebanyak 39 perusahaan sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. 

c. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu pada tahun 2011-2013 

sedangkan periode pada penelitian ini pada tahun 2016. 

5. Mellisa Prasetya dan Soni Agus Irwandi (2012) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Mellisa Prasetya dan Soni Agus Irwandi 

(2012) ini, memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh dari profitabilitas, 

leverage, dan umur listing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini 

menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan umur 

listing. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2010. Teknik pengambilan sampel (sampling) dalam penelitian ini 

dengan pemilihan sampel secara acak distraifikasikan (stratified random 

sampling) yaitu tipe pemilihan sampel secara acak yang informasinya diperoleh 

dengan mengelompokkan kelas-kelas tertentu dan umumnya disesuaikan dengan 

kriteria. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ukuran perusahaan 

mempengaruhi pelaporan keuangan internet (internet financial reporting) 
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sedangkan profitabilitas, likuiditas, leverage, dan umur listing tidak berpengaruh 

terhadap internet financial reporting. 

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian saat ini, yaitu: 

a. Variabel dependen menggunakan Internet Financial Reporting (IFR). 

b. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, leverage, dan 

umur listing. 

c. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

d. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

saat ini, yaitu: 

a.  Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu adalah variabel 

ukuran perusahaan dan likuiditas namun tidak menggunakan variabel 

aktivitas sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel aktivitas tetapi 

tidak menggunakan variabel ukuran perusahaan dan likuiditas. 

b. Periode sampel yang digunakan penelitian terdahulu pada tahun 2010 

sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan tahun 2016.  

6.   Linda Agustina (2009) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari karakteristik 

perusahaan terhadap tingkat pengungkapan keuangan pada website perusahaan. 

Variabel penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini menggunakan internet 

financial reporting (IFR) sedangkan variabel independen yang digunakan pada 
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penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, umur listing, dan 

kepemilikan saham oleh publik. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan yang terdaftar di BEI hingga periode Desember 2006 dan perusahaan-

perusahaan tersebut tercatat di Indonesia Capital Market Directory (ICMD) 2007. 

Teknik penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas, kepemilikan saham oleh publik, serta tipe 

industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui 

internet sedangkan ukuran perusahaan dan umur listing berpengaruh terhadap 

pengungkapan laporan keuangan melalui internet. 

 Terdapat beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel dependen yang digunakan adalah internet financial reporting (IFR). 

b. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas dan umur listing. 

 Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

saat ini, yaitu: 

a. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan variabel ukuran 

perusahaan dan kepemilikan saham oleh publik tetapi tidak menggunakan 

variabel leverage dan aktivitas, sedangkan penelitian ini menggunakan 

variabel leverage dan aktivitas tetapi tidak menggunakan variabel ukuran 

perusahaan dan kepemilikan saham oleh publik. 

b. Teknik pada penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi logistik 

sedangkan penelitiaan saat ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 
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7. Luciana Spica Almilia (2008) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel-variabel yang 

mempengaruhi internet financial and sustainability reporting (IFSR). Variabel 

penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, serta kepemilikan pihak luar sedangkan variabel dependen 

pada penelitian ini adalah internet financial reporting (IFR). Sampel penelitian ini 

meliputi 104 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Teknik 

penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, return on asset, dan pemegang saham 

mayoritas merupakan faktor penentu terhadap indeks IFSR di Indonesia. 

 Terdapat beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel dependen menggunakan internet financial reporting (IFR). 

b. Variabel independen menggunakan leverage dan profitabilitas. 

c. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

 Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini, yaitu: 

a. Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan variabel ukuran 

perusahaan dan kepemilikan pihak luar tetapi tidak menggunakan variabel 

aktivitas dan umur listing sedangkan variabel independen penelitian saat ini 

menggunakan variabel aktivitas dan umur listing tetapi tidak menggunakan 

variabel ukuran perusahaan dan kepemilikan pihak luar. 
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b. Sampel pada penelitian terdahulu adalah seluruh perusahaan yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia, namun pada penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

8. Hanny Sri Lestari dan Anis Chariri (2007) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris 

pengaruh profitabilitas, leverage perusahaan, dan umur listing perusahaan 

terhadap IFR. Variabel penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini 

adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, jenis industri, leverage 

perusahaan, reputasi auditor, dan umur listing. Variabel dependen penelitian ini 

adalah internet financial reporting (IFR). Sampel penelitian ini adalah perusahaan 

nonkeuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2005. Teknik analisis 

ini menggunakan analisis regresi logistik. Hasil pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan, leverage, dan umur listing mempunyai pengaruh 

terhadap IFR namun profitabilitas tidak berpengaruh terhadap IFR. 

 Terdapat beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel dependen yang digunakan adalah internet financial reporting. 

b. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, leverage, dan 

umur listing. 

 Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

saat ini, yaitu: 
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a. Variabel independen pada penelitian terdahulu menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, likuiditas, jenis industri, dan reputasi auditor tetapi tidak 

menggunakan variabel aktivitas sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

variabel aktivitas tetapi tidak menggunakan variabel ukuran perusahaan, 

likuiditas, jenis industri, dan reputasi auditor. 

b. Periode sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan nonkeuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005 sedangkan periode sampel 

penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016. 

 

2.2 Landasan Teori 

 Teori yang melandasi dilakukannya penelitian ini akan diuraikan sebagai 

berikut :  

2.2.1 Teori Sinyal (Signalling Theory)  

Teori sinyal menurut Godfrey, et al. (2010 : 374) merupakan tindakan 

manajer dalam memberikan sinyal harapan kepada investor melalui akun-akun 

dalam laporan keuangan dengan tujuan dari sinyal yang diberikan dapat 

menjadikan tingkat pertumbuhan perusahaan lebih tinggi di masa depan. Sinyal 

yang diberikan manajemen perusahaan berupa informasi tentang apa saja yang 

sudah dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sinyal yang diberikan manajemen 

perusahaan bisa juga berupa promosi atau informasi yang menunjukkan 

perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahan lain. Keputusan investor 

dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan 
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keuangan. Investor akan menggunakan informasi yang ada dalam laporan 

keuangan sebagai alat pengambilan keputusan investasi apabila informasi tersebut 

lengkap, akurat, dan tepat waktu. Teori signalling menjelaskan bahwa manajer 

menerapkan kebijakan konservatisme akuntansi dalam memberikan informasi 

melalui laporan keuangan yang akan menghasilkan laba lebih berkualitas karena 

prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan memperbanyak laba dan 

membantu stakeholder dengan menyajikan laba  yang tidak overstate. 

Hubungan signaling theory dengan variabel penelitian terletak pada sinyal 

kabar baik atau kabar buruk berupa informasi laporan keuangan dan tahunan yang 

dikeluarkan perusahaan. Manajemen didalam perusahaan dengan kinerja yang 

baik cenderung lebih terbuka mengenai informasi sehingga akan memberikan 

sinyal positif kepada investor berbeda dengan manajemen pada perusahaan yang 

berkinerja buruk. Berdasarkan situasi demikian manajemen dapat melakukan 

pengungkapan internet financial reporting dalam memberikan informasi 

mengenai perusahaan untuk meningkatkan keyakinan pemegang saham dan 

mendukung kontrak manajemen.  

 

2.2.2 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham 

(shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen 

merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi 

kepentingan pemegang saham. Scott (2015 : 358) mendefinisikan teori keagenan 

sebagai pengembangan dari teori yang mempelajari desain kontrak untuk 
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memotivasi agen bertindak atau bekerja atas nama prinsipal namun akan terjadi 

konflik ketika kepentingan agen bertolak belakang dengan prinsipal.   

Prinsipal mempercayakan dana mereka kepada agen untuk dikelola dengan 

baik sehingga principal dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. 

Pihak agen dikontrak oleh principal agar dapat bekerja sesuai dengan kepentingan 

principal dan pekerjaan tersebut wajib dipertanggungjawabkan. Kedua belah 

pihak principal maupun agen memiliki tujuan yang sama yaitu memaksimumkan 

nilai perusahaan, dengan demikian agen akan bertindak dengan cara yang sesuai 

dengan kepentingan principal. Berbeda halnya jika agen cenderung membuat 

keputusan yang menguntungkan dirinya daripada kepentingan principal. 

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menyebabkan suatu 

pertentangan yang berpotensi menimbulkan asimetri informasi. Hal tersebut dapat 

diatasi dengan cara pemilik mengharuskan pihak perusahaan untuk 

mempersiapkan laporan keuangan standar agar dapat dipublikasikan sehingga 

dapat memonitor dan juga mengendalikan tindakan manajemen sebagai wujud 

pertanggungjawaban. Prinsipal akan menilai keberhasilan agen dalam mengelolah 

dana mereka melalui kinerja perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan 

dan nonkeuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui internet. Internet 

Financial Reporting (IFR) merupakan sebuah media bagi perusahaan untuk 

mempublikasikan laporan keuangan dan nonkeuangan perusahaan menggunakan 

website perusahaan yang dapat digunakan oleh investor (principal) untuk 

mengambil keputusan. 
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Keterkaitan dari teori agensi dengan penelitian saat ini yaitu untuk 

mengurangi adanya asimetri informasi yang dapat menyebabkan suatu 

pertentangan antara pihak perusahaan dengan pemilik. Pengungkapan laporan 

keuangan secara sukarela yang lebih luas melalui internet juga dibutuhkan sebagai 

wujud pertanggungjawaban dari pihak perusahaan terhadap shareholder. Rasio 

leverage juga memiliki hubungan erat dengan teori keagenan. Menurut Jensen dan 

Meckling (1976), bahwa teori ini dapat memprediksi apabila mempunyai rasio 

leverage yang tinggi maka akan banyak informasi yang terungkap. 

 

2.2.3 Laporan keuangan 

 Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan pada suatu 

perusahaan. Posisi keuangan tersebut menunjukkan kinerja keuangan perusahaan 

selama periode tertentu. Laporan keuangan yang baik akan memudahkan investor 

dan penggunanya untuk membaca dan memahami isinya. Semakin mudah 

investor memahami, semakin cepat investor dapat  melakukan keputusan 

investasi. 

 

2.2.4 Internet Financial Reporting (IFR) 

 Perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat telah membawa 

perubahan pada model dan saluran (channel) yang digunakan perusahaan untuk 

berkomunikasi dengan pemilik perusahaan. Teknologi saat ini sangat berkembang 

pesat dan salah satunya internet. Perusahaan dapat menggunakan internet untuk 

kegiatan bisnisnya, perusahaan juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi 
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internet untuk membantu dalam pelaporan keuangan perusahaan dengan 

memanfaatkan website sebagai media pengungkapan informasi. Teknologi 

internet akan memudahkan dalam pelaporan keuangan perusahaan, dimana 

pelaporan keuangan yang dulu dicetak tetapi saat ini dapat di sebar luaskan dan 

diberikan kepada pengguna melalui website perusahaan dengan biaya yang rendah 

(low cost) dan dapat di distribusikan secara cepat. Internet Financial Reporting 

adalah sebuah pengungkapan pelaporan informasi yang menggunakan media 

internet untuk memberikan informasi yang luas bagi perusahaan ataupun instansi 

lainnya. Banyak perusahaan yang telah menata ulang websitenya yang digunakan 

sebagai penyebaran informasi keuangan (Marston dan Polie, 2004). 

 Ettredge, et al., (2001) menyatakan bahwa internet financial reporting 

dapat membantu perusahaan dalam menyebarluaskan informasi mengenai 

keunggulan-keunggulan perusahaan yang merupakan sinyal positif perusahaan 

untuk menarik investor. Dapat dikatakan, internet financial reporting merupakan 

sarana dalam memberikan sinyal positif perusahaan kepada publik, terutama 

investor. Dalam penyajian laporan keuangan melalui website terdapat tiga cara, 

yaitu :  

1. Membuat duplikat dari laporan keuangan yang telah dicetak ke dalam 

format electronic paper.  

2.  Mengkonversi laporan keuangan ke dalam format HTML. 

3. Meningkatkan pencantuman laporan keuangan melalui website sehingga 

dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. 
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 Internet Financial Reporting dapat diukur dengan menggunakan indeks 

pelaporan yang terdiri dari empat komponen yaitu isi (content), ketepatwaktuan 

(timelines), pemanfaatan teknologi (technology), dan dukungan pengguna (user 

support). 

1. Isi (content), memiliki kriteria penilaian sebesar 40%. Pada kategori ini 

berisis komponen informasi keuangan seperti laporan laba/rugi, laporan 

posisi keuangan (neraca), laporan arus kas dan laporan perubahan posisi 

keuangan yang diungkapkan dalam bentuk HTML memiliki skor lebih 

tinggi dibandingkan dalam format PDF karena informasi dalam bentuk 

HTML memudahkan pengguna informasi untuk mengakses informasi 

keuangan tersebut menjadi lebih cepat. Pengungkapan dengan 

menggunakan internet financial reporting akan lebih memudahkan 

dibandingkan dengan menggunakan manual karena menurunkan biaya 

yang akan dikeluarkan dalam pelaporan. 

2. Ketepatan waktu (timeliness), memiliki kriteria penilaian sebesar 20%. 

Pada kategori ini menjelaskan ketika perusahaan dapat menyajikan 

pelaporan informasi tepat waktu, maka semakin tinggi pula indeksnya 

dibandingkan dengan pelaporan keuangan yang masih bersifat manual. 

Menggunakan pengungkapan internet financial reporting, maka 

pengungkapan akan lebih tepat waktu karena tidak membutuhkan waktu 

yang lama dalam memberikan laporan. 

3. Pemanfaatan teknologi, memiliki kriteria penilaian sebesar 20%. Dalam 

kategori ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang tidak dapat 
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disediakan oleh media laporan cetak serta penggunaan media teknologi 

multimedia, analysist tools (contohnya excel’s privot table), fitur-fitur 

lanjutan (seperti implementasi “intelligent agent” atau XBRL). 

4. Dukungan pengguna (user support), indeks website perusahaan akan 

semakin tinggi apabila perusahaan tersebut dapat mengimplementasikan 

semua sarana yang ada secara optimal dalam website perusahaan. 

 

2.2.5 Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dalam periode tertentu (Sofyan, 2010 : 304). Profitabilitas merupakan aspek yang 

penting bagi investor untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam 

mengelola perusahaan. Salah satu performance perusahaan yang bagus dapat 

terlihat dari profitabilitas perusahaan yaitu semakin tinggi profitabilitas yang 

dihasilkan perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan. Teori sinyal 

menjelaskan  ketika perusahaan menunjukkan performance yang bagus, 

manajemen akan memiliki dorongan yang kuat untuk menyebarluaskan informasi 

perusahaan termasuk informasi keuangan yang bertujuan meningkatkan 

kepercayaan investor. 

 Profitabilitas memiliki beberapa jenis rasio, yaitu profit margin, return on 

assets, return on equity, basic earning power, earning per share, dan lainnya. 

Pengembalian atas aset (ROA) dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas. 

Cara menghitung profitabilitas yaitu membandingkan laba bersih setelah pajak 

(net income) dengan total aktiva. 
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2.2.6 Leverage 

 Leverage merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara utang 

perusahaan terhadap modal (Sofyan, 2010 : 309). Leverage merupakan rasio 

keuangan yang digunakan untuk mengukur struktur modal perusahaan. Leverage 

menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal serta 

menggambarkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar 

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Semakin tinggi 

tingkat leverage sebuah perusahaan, berarti semakin tinggi pula hutang 

perusahaan dan semakin tinggi risiko yang dimiliki perusahaan karena ada 

kemungkinan perusahaan tidak bisa membayar kewajibannya sedangkan jika 

semakin rendah leverage perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

mampu mengelolah dana hutangnya dengan baik. Leverage diukur dengan cara 

membandingkan hutang perusahaan dengan modal yang dimiliki perusahaan, 

leverage dapat diukur dengan: 

Leverage  =  Hutang/ Modal (ekuitas) 

 

2.2.7 Aktivitas 

 Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan keefektifan sebuah 

perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya (Sofyan 2010 : 311). Rasio 

ini digunakan untuk menilai seberapa efisien perusahaan dapat memanfaatkan dan 

mengelolah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

rasio aktivitas tinggi maka perusahaan tersebut mampu memanfaatkan sumber 

daya secara baik, oleh karena itu jika semakin tinggi rasio aktivitas perusahaan, 
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maka semakin tinggi pula manajer terdorong untuk melakukan internet financial 

reporting (IFR) dalam mempublikasikan informasi-informasi positif perusahaan, 

hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan 

untuk mengelolah sumber daya dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti 

penjualan, penagihan piutang, pengelolaan persediaan, pengelolaan modal kerja 

dan pengelolaan dari seluruh aktiva. Variabel aktivitas dapat diukur dengan 

menggunakan total perputatan aset (assets turnover) yaitu penjualan bersih dibagi 

total aset. 

 

2.2.8 Umur Listing 

 Menurut UU Pasar Modal No 8 tahun 1995 dalam Hanny dan Anis (2007) 

menjelaskan bahwa perusahaan yang akan listing dan yang telah listing memiliki 

kewajiban untuk melaporkan pelaporan keuangannya. Perusahaan yang lebih lama 

listing menyediakan informasi bersifat terbuka lebih banyak dibanding perusahaan 

yang baru saja listing sebagai bagian dari praktik akuntabilitas yang ditetapkan 

oleh Bapepam seperti halnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

akan memberikan pelaporan keuangan yang lebih lengkap dan transparan 

dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Alasannya, perusahaan-perusahaan yang telah lama listing mempunyai 

pengalaman lebih dalam menyajikan pelaporan keuangan tahunan. Perusahaan 

yang lebih lama listing menyediakan informasi keuangan atau nonkeuangan yang 

lebih banyak dibanding perusahaan yang baru saja listing sebagai bagian dari 

praktik akuntabilitas yang ditetapkan oleh BAPEPAM. 
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2.2.9 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Internet Financial Reporting. 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dalam periode tertentu. Cara menghitung profitabilitas dengan membandingkan 

laba bersih setelah pajak dengan total aset. Teori sinyal menyatakan bahwa ketika 

perusahaan menunjukkan performance yang bagus, manajemen memiliki 

dorongan yang kuat untuk menyebarluaskan informasi perusahaan terutama 

informasi keuangan dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor.Menurut 

penelitian Luciana (2008) perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang 

tinggi cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak mengenai informasi 

profitabilitas perusahaannya karena perusahaan ingin menunjukkan kepada 

stakeholders bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri yang sama, sehingga para 

stakeholders dapat menilai posisi persaingan perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu 

bersaing dengan perusahaan lain dan memiliki kinerja yang baik. Perusahaan 

dapat menyebarluaskan informasi mengenai profitabilitas yang dimiliki 

perusahaan dengan tujuan untuk menunjukkan kepada para stakeholder termasuk 

investor bahwa perusahaan tersebut memiliki laba yang baik. Perusahaan dapat 

menggunakan pelaporan keuangan melalui internet (internet financial reporting) 

untuk membantu menyebarluaskan goodnews. Berbeda dengan perusahaan yang 

memiliki kinerja buruk akan cenderung untuk menghindari teknik pelaporan 

keuangan melalui internet karena mereka berusaha menyembunyikan badnews.  
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 Berdasarkan penelitian terdahulu Arum dan Ayu (2013), Indri dan 

Apsarida (2013), Abdul Rozak (2012), dan Luciana (2008) yang telah meneliti 

pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan internet financial reporting 

menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan 

internet financial reporting namun berbeda dengan penelitian Insani dan Linda 

(2015), Mellisa dan Soni (2012), dan Linda (2009) menunjukkan hasil bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan internet financial 

reporting. 

 

2.2.10 Pengaruh Leverage Terhadap Internet Financial Reporting. 

 Leverage merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara utang 

perusahaan terhadap modal (Sofyan, 2010 : 309). Leverage menggambarkan 

hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal serta menggambarkan 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Semakin tinggi tingkat 

leverage sebuah perusahaan, berarti semakin tinggi pula hutang perusahaan dan 

semakin tinggi risiko yang dimiliki perusahaan karena ada kemungkinan 

perusahaan tidak bisa membayar kewajibannya sedangkan jika semakin rendah 

leverage perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelolah 

dana hutangnya dengan baik. Leverage digunakan perusahaan untuk 

meningkatkan jumlah sumber pendanaan perusahaan dengan tujuan perusahaan 

memperoleh keuntungan di masa yang akan datang karena modal yang dimiliki 

perusahaan jumlahnya lebih terbatas sehingga dengan melakukan peningkatan 

terhadap aset perusahaan, maka diharapkan laba yang akan dihasilkan oleh 
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perusahaan tersebut juga akan meningkat sehingga perusahaan dapat memenuhi 

kewajibannya. Teori agensi menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat leverage, 

perusahaan memiliki insentif untuk meningkatkan pengungkapan sukarela kepada 

pemangku kepentingan baik berupa media pengungkapan tradisional maupun 

media pengungkapan melalui website.  Perusahaan yang memiliki proporsi hutang 

lebih besar dalam struktur permodalannya, maka kebutuhan informasi mengenai 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada kreditur akan 

lebih tinggi. Salah satu cara untuk menyediakan informasi tersebut yaitu 

mengungkapkan kondisi keuangan maupun nonkeuangan melalui website 

perusahaan. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu Indri dan Apsarida (2013) yang telah 

meneliti pengaruh leverage terhadap pengungkapan internet financial reporting 

menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan internet 

financial reporting namun berbeda dengan penelitian Insani dan Linda (2015), 

Arum dan Ayu (2013), Mellisa dan Soni (2012) serta Luciana (2008) 

menunjukkan hasil bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

internet financial reporting. 

  

2.2.11 Pengaruh Aktivitas Terhadap Internet Financial Reporting. 

Aktivitas menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam 

menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio aktivitas digunakan untuk menilai 

seberapa efisien perusahaan dapat memanfaatkan dan mengelolah sumber daya 

yang dimiliki perusahaan. Rasio aktivitas dapat diukur dengan menggunakan total 

perputatan aset (assets turnover) yaitu penjualan bersih dibagi total asset. 
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Perputaran aset yang baik adalah perputaran aset yang cenderung mengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Perputaran aset yang meningkat menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu menggunakan aset-asetnya dengan baik untuk menghasilkan 

penjualan yang tinggi namun jika nilai perputaran asset perusahaan cenderung 

kecil, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu menggunakan aset-

asetnya untuk menghasilkan penjualan. Teori sinyal menyatakan bahwa rasio 

aktivitas dapat mempengaruhi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelaporan 

keuangan melalui internet pada website perusahaan. Rasio aktivitas tinggi yang 

dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola 

sumber daya yang dimiliki dengan baik sehingga akan memberikan sinyal positif 

bagi para pemangku kepentingan. Pengungkapan pelaporan keuangan melalui 

internet dapat membantu manajemen perusahaan untuk memberikan informasi 

yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memanfaatkan aset secara efisien. 

Berdasarkan penelitian terdahulu Insani dan Linda (2015) rasio aktivitas 

berpengaruh terhadap pengungkapan internet financial reporting. Rasio aktivitas 

merupakan variabel yang belum pernah diteliti dalam peneliti-peneliti sebelumnya 

(Insani dan Linda, 2015) 

 

2.2.12 Pengaruh Umur Listing Terhadap Internet Financial Reporting. 

 Perusahaan yang akan listing dan yang telah listing memiliki kewajiban 

untuk melakukan pelaporan keuangan. Semakin lama perusahaan listing di Bursa 

Efek Indonesia, maka perusahaan akan memberikan pelaporan keuangan yang 

lebih lengkap dan transparan dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang 



34 
 

 

belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan tersebut memiliki 

pengalaman yang lebih dalam tentang laporan keuangan tahunan. 

 Perusahaan yang lebih lama listing menyediakan informasi yang lebih 

banyak dibanding dengan perusahaan yang baru saja listing sebagai bagian praktik 

akuntabilitas yang ditetapkan oleh BAPEPAM. Perusahaan yang lebih 

berpengalaman mempunyai kecenderungan untuk mengubah metode pelaporan 

informasi sesuai dengan perkembangan teknologi untuk menarik investor melalui 

penggunaan IFR sedangkan perusahaan yang baru melakukan go public mungkin 

saja memiliki website tetapi belum tentu melakukan praktik IFR. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu Indri dan Apsarida (2013) serta Hanny 

dan Anis (2007) yang telah meneliti pengaruh umur listing terhadap 

pengungkapan internet financial reporting menunjukkan hasil bahwa umur listing 

berpengaruh terhadap pengungkapan internet financial reporting namun berbeda 

dengan penelitian Mellisa dan Soni (2012) menunjukkan hasil bahwa umur listing 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan internet financial reporting. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Hubungan antar variabel pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

  

    

  

   

  

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Sumber : Diolah 

Profitabilitas (X1) 

(X1) 

Leverage (X2) 

Aktivitas (X3) 

Umur Listing (X4) 

Internet Financial 

Reporting (IFR) 

(Y) 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang diuraikan 

sebelumnya, maka hipotesis yang akan dibuktikan pada penelitian ini adalah: 

H1 :  Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan internet financial 

reporting. 

H2 :  Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan internet financial 

reporting. 

H3 :  Aktivitas berpengaruh terhadap pengungkapan internet financial reporting. 

H4 :  Umur listing berpengaruh terhadap pengungkapan internet financial 

reporting. 

 

 


