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ABSTRACT

Purpose of this research was to analyze internet financial reporting of the banking
that go public in Indonesia and the banking that go public in Malaysia. Sample of this
research is website banking that go public in Indonesia and banking that go public in
Malaysia. The research methods was using index internet financial reporting.

The methods of data analysis using descriptive analysis, independent sample t-test
and Mann-Whitney test. The methods of data analysis using descriptive analysis, independent
sample t-test and Mann-Whitney test. One of the survey findings was that the banking that go
public in Indonesia have index financial reporting same with the Malaysian. Another major
finding is the banking that go public in Indonesia and the banking that go public in Malaysia
have the same index is the content, timeliness, technology and user support.

Keywords: Internet Financial Reporting, Malaysia, Indonesia, Content, Timeliness,
Technology, User Support

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi (TI)
yang sangat pesat beberapa tahun terakhir
ini mengakibatkan perubahan yang
signifikan diberbagai bidang.Semua pihak
berlomba-lomba untuk menyesuaikan diri
dengan perkembangan Teknologi
Informasi (TI) tersebut.Hal ini dilihat dari
banyaknya perusahaan yang mengubah
system dalam perusahaan tersebut dari
system manual menjadi system
komputerisasi dan melakukan sebagian
besar kegiatan operasinya seperti
penjualan dengan menggunakan media
internet.

Perusahaan juga menggunakan
media internet sebagai media komunikasi
kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk dalam hal memberikan informasi
keuangan yang berkaitan dengan
perusahaan.Sehingga banyak perusahaan
yang membangun dan mengembangkan
website mereka untuk memberikan
informasi kepada para pengguna
informasi.

Institusi keuangan, khususnya
perbankan di seluruh dunia menghadapi
tantangan untuk menyesuaikan diri dengan
berbagai perubahan dalam model bisnis
yang terjadi saat ini.Salah satu perubahan
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yang paling menantang yang saat ini
sedang dihadapi oleh perbankan ialah
tantangan untuk beradaptasi dengan laju
perubahan teknologi informasi dan
komunikasi, terutama perkembangan
internet.Perkembangan internet yang
semakin pesat, dan jumlah pengguna
internet yang semakin meningkat,
merupakan tantangan tersendiri bagi dunia
perbankan.

Menurut Hasugian (2006) internet
disebut sebagai pusat informasi bebas
hambatan karena dapat menghubungkan
satu pusat atau 2 situs informasi ke situs
informasi lainnya dalam waktu yang relatif
mudah dan cepat.Dengan demikian
perusahaan dapat terbantu oleh adanya
internet dalam hal memuaskan kebutuhan
informasi penggunanya. Menurut
Ashbaugh et al (1999) dalam Febrian
(2010) internet mempunyai beberapa
karakteristik dan keunggulan seperti
mudah menyebar (pervasiveness), tidak
mengenal batas (borderless-ness), real-
time, berbiaya rendah (low cost) dan
mempunyai interaksi yang sangat tinggi.

Menurut Lai et al (2009) dalam
Febrian (2010) Internet Financial
Reporting (IFR) adalah pencantuman
informasi keuangan perusahaan melalui
internet atau website perusahaan yang
bersifat sukarela.Perusahaan
memanfaatkan website mereka untuk
membangun komunikasi yang lebih cepat
dan lebih baik dengan mengungkapkan
segala informasi penting yang ditujukan
pada berbagai pihak, khususnya
investor.Informasi keuangan yang
disediakan di web termasuk laporan
keuangan comprehensive termasuk catatan
kaki dari laporan keuangan atau mungkin
termasuk ringkasan laporan keuangan dari
ekstrak atau pernyataan seperti itu dengan
menempatkan informasi keuangan
perusahaan pada website, pengguna dapat
mencari, menyaring, mengambil,
mendownload dan bahkan mencari
informasi dengan biaya yang rendah secara
tepat waktu. Internet juga dapat
meningkatkan ketersediaan informasi

keuangan dalam perusahaan sendiri
misalnya banyak dari proses yang terjadi
di tempat-tempat yang jauh otomatis
menjadi perusahaan yang luas informasi
sistem.

Internet Financial Reporting (IFR)
merupakan suatu media alternatf yang
dapat digunakan untuk melakukan
aktivitas hubungan antara investor dan
perusahaan dengan lebih efisien dan
efektif.Indeks Internet Financial
Reporting (IFR) menggunakan indeks
pengungkapan yang dikembangkan oleh
Cheng et al (2000) dalam Almilia (2008).
Indeks yang dikembangkan terdiri dari
empat komponen, dan empat komponen
masing-masing diberi bobot sebagai
berikut Isi/content sebesar 40 persen,
ketepatwaktuan/timeliness sebesar 20
persen, pemanfaatan teknologi sebesar 20
persen dan dukungan/user support sebesar
20 persen.

Menurut Ikatan Akuntansi
Indonesia (IAI, 2013) tujuan laporan
keuangan adalah untuk menyediakan
informasi yang menyangkut posisi
keuangan, kinerja dan perubahan posisi
keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai
dalam pengambilan sebuah
keputsan.Kebutuhan pihak eksternal dalam
suatu informasi keuangan perusahaan
membuat tingkat kepentingan informasi
keuangan menjadi semakin meningkat.
Salah satu cara perusahaan untuk menarik
para investor asing yaitu harus memiliki
kualitas yang bagus dan bersaing dengan
perusahaan-perusahaan lain baik dalam
negeri maupun luar negeri dalam
melaporkan informasi keuangan
perusahaan melalui Internet Financial
Reporting (IFR).

LANDASAN TEORITIS DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Sinyal (Signalling Theory)
Teori sinyal mengemukakan

tentang bagaimana seharusnya sebuah
perusahaan memberikan sinyal kepada
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pengguna laporan keuangan. Sinyal ini
berupa informasi mengenai apa yang
sudah dilakukan oleh manajemen untuk
merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal
dapat berupa promosi atau informasilain
yang menyatakan bahwa perusahaan
tersebut lebih baik daripada perusahaan
lain.

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.

Luciana (2008) signalling theory
dapat digunakan untuk memprediksi
kualitas pengungkapan perusahaan, yaitu
dengan penggunaan internet sebagai media
pengungkapan perusahaan yang dapat
meningkatkan kualitas pengungkapan.
Laporan keuangan seharusnya
memberikan informasi yang berguna bagi
investor dan kreditor terutama sekali
karena kelompok ini berada dalam kondisi
yang paling besar ketidakpastiannya, yang
akan digunakan untuk membuat keputusan
investasi, kredit dan keputusan sejenis,
termasuk laporan arus kas karena laporan
arus kas merupakan bagian dari laporan
keuangan.

Penyampaian laporan keuangan
dapat dianggap sebagai sinyal, yang berart
bahwa apakah agen telah berbuat sesuai
dengan kontrak atau belum. Dalam
penelitian ini, teori sinyal akan menjadi
landasan dalam hubungan antara kinerja
keuangan dengan praktik Internet
Financial Reporting (IFR)di perbankan.

Pengungkapan Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan

bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya
meliputi neraca, laporan perubahan posisi
keuangan yang dapat disajikan dalam
berbagai cara seperti misal, sebagai
laporan arus kas, atau laporan arus dana,
catatan juga termasuk skedul dan
informasi tambahan yang berkaitan dengan

laporan tersebut, misal informasi keuangan
segmen industri dan geografis serta
pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Pengertian laporan keuangan
(financial reports) ini berbeda dengan
pengertian pelaporan keuangan (financial
reporting).Pelaporan keuangan meliputi
segala aspek yang berkaitan dengan
penyediaan dan penyampaian informasi
keuangan. Aspek-aspek tersebut antara
lain lembaga yang terlibat (misalnya
penyusunan standar, badan pengawas dari
pemerintah dan entitas pelapor), peraturan
yang berlaku termasuk PABU (prinsip
akuntansi berterima umum atau generally
accepted accounting principles). Laporan
keuangan merupakan salah satu bagian
dari pelaporan keuangan.

Internet Financial Reporting (IFR)
Menurut Lai et al (2009) dalam

Febrian (2010) Internet Financial
Reporting (IFR) adalah pencantuman
informasi keuangan perusahaan melalui
internet atau website perusahaan yang
bersifat sukarela.Indeks Internet Financial
Reporting (IFR) menggunakan indeks
pengungkapan yang dikembangkan oleh
Cheng et al (2000) dalam Almilia (2008).
Indeks yang dikembangkan terdiri dari
empat komponen, dan empat komponen
masing-masing diberi bobot sebagai
berikut Isi/content sebesar 40 persen,
ketepatwaktuan/timeliness sebesar 20
persen, pemanfaatan teknologi sebesar 20
persen dan dukungan pengguna/user
support sebesar 20 persen.
Variable diukur dengan rincian sebagai
berikut: (1) Isi/Content, dalam kategori ini
meliputi komponen informasi keuangan
seperti laporan neraca, rugi laba, arus kas,
perubahan posisi keuangan serta laporan
keberlanjutan perusahaan. Informasi
keuangan yang diungkapkan dalam bentuk
HTML memiliki skor yang tinggi
dibandingkan dalam format PDF, karena
informasi dalam bentuk HTML lebih
memudahkan pengguna informasi untuk
mengakses informasi keuangan tersebut
menjadi lebih cepat. (2) Ketepatwaktuan,
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ketika website perusahaan dapat
menyajikan informasi yang tepat waktu,
maka semakin tinggi indeksnya. (3)
Pemanfaatan Teknologi, komponen ini
terkait dengan pemanfaatan teknologi yang
tidak dapat disediakan oleh media laporan
cetak serta penggunaan media teknologi
multimedia, analysis tools (contohnya,
Excel’s Pivot Table), fitur-fitur lanjutan
(seperti implementasi “Intelligent Agent”
atau XBRL). (4) User Support, indeks
website perusahaan semakin tinggi jika

perusahaan mengimplementasikan secara
optimal semua sarana dalam website
perusahaan seperti: media pencarian dan
navigasi/search andnavigation tools (sperti
FAQ, links to homepage, site map, site
search).

Kerangkapemikiran dan hipotesis yang
mendasari penelitian ini dapat
digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

H1 : Terdapat perbedaan indeks Internet
Financial Reporting antara
perbankan yang go publik di
Indonesia dan perbankan yang go
publik di Malaysia.

H2 : Terdapat perbedaan indeks pada
komponen content antara
perbankan yang go publik di
Indonesia dan perbankan yang go
publik di Malaysia.

H3 : Terdapat perbedaan indeks pada
komponen timeliness antara
perbankan yang go publik di
Indonesia dan perbankan yang go
publik di Malaysia.

H4 : Terdapat perbedaan indeks pada
komponen technology antara
perbankan yang go publik di
Indonesia dan perbankan yang go
publik di Malaysia.

H5 : Terdapat perbedaan indeks pada
komponen user support antara
perbankan yang go publik di
Indonesia dan perbankan yang go
publik di Malaysia.
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METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sample
Populasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah perbankan yang go
publik di Indonesia dan perbankan  yanggo
publikdi Malaysia. Sampel dalam
penelitian ini adalah perbankan yang go
publik Indonesia dan perbankan yang go
publik di Malaysia periode 2013.

Teknik pengambilan sampel adalah
purposive sampling. Pemilihan sampel
berdasarkan sektor perusahaan yaitu sektor
manufaktur dengan kriteria berikut:
a. Perusahaan termasuk jenis industri

perbankan yang go publik di Indonesia
dan perbankan yang go publik di
Malaysia.

b. Perusahaan tersebut telah menerbitkan
laporan keuangan tahunan untuk
periode 2013.

c. Auditor telah menerbitkan laporan
audit periode 2013 untuk perusahaan
tersebut.

d. Memiliki website perusahaan.

Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi variable dependen
yaitu Content, timeliness, technology dan
user support dan variable independen
Perbankan yang go publik di Indonesia
dan perbankan yang go publik di Malaysia.

Definisi Operasional Variabel
Internet Financial Reporting

dikatakan berkualitas apabila website

perusahaan menggunakan teknologi dalam
website dan melaporkan semua informasi
keuangan sesuai dengan indeks internet
financial reporting.Indeks Internet
Financial Reporting (IFR) menggunakan
indeks pengungkapan yang dikembangkan
oleh Cheng et al (2000) dalam Luciana
(2008). Indeks yang dikembangkan terdiri
dari empat komponen, dan empat
komponen masing-masing diberi bobot
sebagai berikut Isi/content sebesar 40
persen, ketepatwaktuan/timeliness sebesar
20 persen, pemanfaatan teknologi sebesar
20 persen dan dukungan/user support
sebesar 20 persen.

Alat Analisis
Untuk menguji perbandingan

Internet Financial Reporting antara
perbankan yang go publik di Indonesia dan
perbankan yg go publik di Malaysia
menggunakan Uji Normalitas, Uji
Independent sample t-test, danUji
MannWhitneyTest.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Uji Deskriptif
Pada analisis data akan dilakukan

analisis terhadap variabel-variabel
penelitian yang dilakukan baik secara
deskriptif maupun secara statistik untuk
menguji hipotesis yang dilakukan. Tabel 1
dan 2 berikut adalah hasil uji deskriptif :

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif Perbankan Yang Go Publik Di Indonesia



6

Berdasarkan tabel di atas
menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk
total score indeks IFR pada website
perbankan di Indonesia yaitu
sebesar41,2000 dengan nilai indeks IFR
tertinggi sebesar 57 sedangkan nilai indeks
IFR terendah sebesar 12. Nilai standar
deviasi atau ukuran penyebaran data untuk
indeks IFR sebesar 9,00632 artinya variasi
nilai data yang diperoleh cukup bervariasi.

Nilai rata-rata untuk komponen
content pada website perbankan di
Indonesia yaitu sebesar 24,9667 dengan
nilai content tertinggi sebesar 33
sedangkan nilai content terendah sebesar
5. Nilai standar deviasi atau ukuran
penyebaran data untuk komponen content
sebesar 4,84400 artinya variasi nilai data
yang diperoleh kurang bervariasi atau
hampir sama.

Nilai rata-rata untuk komponen
timeliness pada websiteperbankan di
Indonesia yaitu sebesar 4,6333 dengan
nilai timeliness tertinggi sebesar 9
sedangkan nilai timeliness terendah

sebesar 0. Nilai standar deviasiatau ukuran
penyebaran data untuk komponen
timeliness sebesar 2,22033 artinya variasi
nilai data yang diperoleh kurang bervariasi
atau hampir sama.

Nilai rata-rata untuk komponen
technology pada websiteperbankan di
Indonesia yaitu sebesar 1,9000 dengan
nilai technology tertinggi sebesar 7
sedangkan nilai technology terendah
sebesar 0. Nilai standar deviasi atau
ukuran penyebaran data untuk komponen
technology sebesar 2,63072artinya variasi
nilai data yang diperoleh kurang bervariasi
atau hampir sama.

Nilai rata-rata untuk komponen
user suppport pada websiteperbankan di
Indonesia yaitu sebesar 9,7000dengan nilai
user support tertinggi sebesar 14
sedangkan nilai user support terendah
sebesar 7. Nilai standar deviasi atau
ukuran penyebaran data untuk komponen
user support sebesar 2,23066artinya
variasi nilai data yang diperoleh kurang
bervariasi atau hampir sama.

Tabel 2

Hasil Analisis Deskriptif Perbankan Yang Go Publik Di Malaysia

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas
menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk
total score indeks IFR pada website
perbankan di Malaysia yaitu sebesar
43,1250 dengan nilai indeks IFR tertinggi
sebesar 54,50 sedangkan nilai indeks IFR
terendah sebesar 35. Nilai standar deviasi

atau ukuran penyebaran data untuk indeks
IFR sebesar 7,15017 artinya variasi nilai
data yang diperoleh cukup bervariasi.

Nilai rata-rata untuk komponen
content pada website perbankan di
Malaysia yaitu sebesar 24,8750 dengan
nilai content tertinggi sebesar 34sedangkan
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nilai content terendah sebesar 17. Nilai
standar deviasi atau ukuran penyebaran
data untuk komponen content sebesar
5,69304 artinya variasi nilai data yang
diperoleh cukup bervariasi.

Nilai rata-rata untuk komponen
timeliness pada websiteperbankan di
Malaysia yaitu sebesar 5,5000 dengan nilai
timeliness tertinggi sebesar 8,50 sedangkan
nilai timeliness terendah sebesar 4. Nilai
standar deviasiatau ukuran penyebaran
data untuk komponen timeliness sebesar
1,60357 artinya variasi nilai data yang
diperoleh kurang bervariasi atau hampir
sama.

Nilai rata-rata untuk komponen
technology pada websiteperbankan di
Malaysia yaitu sebesar 3,37501 dengan
nilai technology tertinggi sebesar 6
sedangkan nilai technology terendah
sebesar 0. Nilai standar deviasi atau
ukuran penyebaran data untuk komponen
technology sebesar 1,76777 artinya variasi
nilai data yang diperoleh kurang bervariasi
atau hampir sama.

Nilai rata-rata untuk komponen
user suppport pada website perbankan di
Malaysia yaitu sebesar 9,3750dengan nilai
user support tertinggi sebesar 11
sedangkan nilai user support terendah
sebesar 7. Nilai standar deviasi atau
ukuran penyebaran data untuk komponen
user support sebesar 1,50594 artinya
variasi nilai data yang diperoleh kurang
bervariasi atau hampir sama.

Hasil Analisis dan Pembahasan
Pengujian ini dilakukan untuk

melihat apakah, variabel dependen dan
variabel independen telah terdistribusi
normal atau tidak. Hasil uji Kolmogorov-
Smirnov menunjukkan bahwa data yang
digunakan dalam penelitianini
terdistribusisecara normal kecuali pada
komponen technologybahwa datanya
terdistribusi secara tidak normal dengan
hasil uji Kolmogorov-Smirnov ditunjukkan
pada tabel 3 berikut :

Tabel 3

Uji Normalitas

Sumber : Data diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa
dengan jumlah sampel 38 besarnya nilai
Kolmogorov-Smirnov pada indeks internet
financial reporting adalah 0,772 dan
berada pada signifikan 0,590. Hal ini
menunjukkan bahwa data terdistribusi
normal karena nilai signifikan
Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,590 yang
mana lebih besar dari 5 persen atau (α =

0,05), maka uji beda yang digunakan
adalah uji Independent sample t-test.

Tabel 3 menunjukkan bahwa
dengan jumlah sampel 38 besarnya nilai
Kolmogorov-Smirnov pada komponen
content adalah 1,004 dan berada pada
signifikan 0,266.Hal ini menunjukkan
bahwa data terdistribusi normal karena
nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov
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sebesar 0,266 yang mana lebih besar dari 5
persen atau (α = 0,05), maka uji beda yang

digunakan adalah uji Independent sample
t-test.

Tabel 3 menunjukkan bahwa
dengan jumlah sampel 38 besarnya nilai
Kolmogorov-Smirnov pada komponen
timeliness adalah 1,087 dan berada pada
signifikan 0,188.Hal ini menunjukkan
bahwa data terdistribusi normal karena
nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov
sebesar 0,188 yang mana lebih besar dari 5
persen atau (α = 0,05), maka uji beda yang
digunakan adalah uji Independent sample
t-test.

Tabel 3 menunjukkan bahwa
dengan jumlah sampel 38 besarnya nilai
Kolmogorov-Smirnov pada komponen
technology adalah 1,743 dan berada pada
signifikan 0,005. Hal ini menunjukkan
bahwa data tidak terdistribusi normal
karena nilai signifikan Kolmogorov-
Smirnov sebesar 0,005 yang mana lebih
kecil dari 5 persen atau (α = 0,05), maka
uji beda yang digunakan adalah uji beda
non parametrik yaitu mann whiteny test.

Tabel 3 menunjukkan bahwa
dengan jumlah sampel 38 besarnya nilai
Kolmogorov-Smirnov pada komponen
user support adalah 1,096 dan berada pada
signifikan 0,181. Hal ini menunjukkan
bahwa data terdistribusi normal karena
nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov
sebesar 0,181 yang mana lebih besar dari 5
persen atau (α = 0,05), maka uji beda yang
digunakan adalah uji Independent sample
t-test.

KESIMPULAN, KETERBATASAN

DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perbedaan indeks internet
financial reporting, indeks komponen
content, timeliness, technology, dan user
support antara perbankan yang go publik
di Indonesia dengan perbankan yang go
publik di Malaysia. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
perbankan yang go publik di Indonesia
sebanyak 30 perbankan dan perbankan

yang go publik di Malaysia sebanyak 8
perusahaan pada tahun 2013. Teknik
analisis data dalam penelitian ini
menggunakan uji independent sample t-
test dan uji mann whitney test dengan
menggunakan data penelitian pada website
perusahaan tahun 2014. Berdasarkan hasil
analisis data yang telah dilakukan maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
(1)Tidak terdapat perbedaan indeks
internet financial reporting antara
perbankan yang go publik di Indonesia
dengan perbankan yang go publik di
Malaysia. (2) Tidak terdapat perbedaan
indeks komponen content antara
perbankan yang go publik di Indonesia
dengan perbankan yang go publik di
Malaysia. (3) Tidak terdapat perbedaan
indeks komponen timeliness antara
perbankan yang go publik di Indonesia
dengan perbankan yang go publik di
Malaysia. (4) Tidak terdapat perbedaan
indeks komponen technology antara
perbankan yang go publik di Indonesia
dengan perbankan yang go publik di
Malaysia. (5) Tidak terdapat perbedaan
indeks komponen user support antara
perbankan yang go publik di Indonesia
dengan perbankan yang go publik di
Malaysia.

Penelitian ini mempunyai
keterbatasan-keterbatasan yang
mempengaruhi hasil penelitian,
diantaranya : (1) Penerapan sistem internet
financial reporting (IFR) berbasis web
hanya terbatas pada penelitian mengenai
penilaian empat indeks disclosure
instrument tanpa membahas mengenai
manfaat empat kategori (content,
timeliness, technology, dan user support)
tersebut kepada pengguna. (2) Hasil uji
normalitas menunjukkan bahwa ada satu
komponen yaitu technology yang datanya
tidak terdistribusi normal.

Berdasarkan hasil penelitian,
analisis dan pembahasan, kesimpulan yang
diambil dan keterbatasan penelitian, maka
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saran yang dapat diajukan untuk peneliti
selanjutnya adalah : (1) Bagi pihak
perusahaan, penulis mengharapkan agar
perbankan yang go publik di Indonesia
dengan perbankan yang go publik di
Malaysia mampu mengungkapkan
informasi dan menggunakan teknologi
yang sesuai dengan indeks internet
financial reporting, yang mana indeks
tersebut meliputi empat komponen
(content, timeliness, technology, dan user
support). (2) Bagi peneliti selanjutnya,
peneliti selanjutnya diharapkan melakukan
perluasan sampel dengan melakukan
perbandingan dengan negara lain.
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