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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis 

perusahaan yang dipakai selama ini. Teori ini berasal dari sinergi teori ekonomi, 

teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi (Hery, 2009:76). Prinsip  utama 

dari teori  ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi 

wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu 

manajer,  dalam bentuk kontrak kerjasama. 

Teori agensi adalah salah satu teori yang muncul dalam perkembangan 

riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi 

keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. 

Teori agensi mendasari hubungan kontrak antara pemegang saham (pemilik) dan 

manajemen (manajer). Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer 

pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling 

bertentangan. 

Tujuan utama teori agensi (agency theory) adalah untuk menjelaskan   

bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain 

kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir biaya sebagai dampak adanya  

informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Teori keagenan  

mengasumsikan bahwa prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-
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besarnya dan secepatnya atas investasi yang mereka tanamkan. Salah satunya  

dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang mereka miliki.  

Sedangkan agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian 

kompensasi/bonus/insentif yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerja yang 

telah mereka lakukan.. 

Masalah keagenan akan timbul jika pihak manajemen atau agen 

perusahaan tidak memiliki saham biasa dari perusahaan tersebut. Dengan keadaan 

ini menjadikan pihak manajemen tidak lagi berupaya untuk memaksimumkan 

keuntungan perusahaan dan mereka berusaha  untuk  mengambil keuntungan dari 

beban yang ditanggung oleh pemegang saham. Cara yang dilakukan pihak 

manajemen adalah dalam bentuk peningkatan kekayaan dan juga dalam bentuk 

kesenangan dan fasilitas perusahaan. 

Teori agensi telah menjelaskan bahwa masing-masing individu ingin 

memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Pemegang saham menginginkan 

tingkat keuntungan yang tinggi dengan biaya yang rendah, sementara itu agen 

menginginkan gaji dan kompensasi yang tinggi atas kinerja yang dilakukannya. 

Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. 

Agen dapat melakukan kecurangan-kecurangan dengan cara mempengaruhi angka 

angka akuntansi dan menutup-nutupi informasi mengenai perusahaan untuk 

memaksimalkan keuntungan. 

Menurut Lestari dan Anis (2007), didalam kerangka teori keagenan 

terdapat tiga macam hubungan keagenan, yaitu: 
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1. Hubungan keagenan antara manajer dengan pemilik (Bonus Plan 

Hypothesis) 

2. Hubungan keagenan antara manajer dengan kreditur (Debt/Equity 

Hypothesis), dan 

3. Hubungan keagenan antara manajer dengan pemerintah (Political cost 

Hypothesis). 

Hal ini berarti ada kecenderungan untuk melaporkan sesuatu dengan 

cara-cara tertentu dalam rangka memaksimalkan utilitas mereka dalam hal ini 

hubungannya dengan pemilik, kreditur maupun pemerintah. Praktek Internet 

Financial Reporting (IFR) merupakan media untuk menyampaikan informasi 

sebagaimana yang dikehendaki dalam kontrak keagenan. 

2.1.2 Teori Sinyal (Signal Theory) 

Dalam teori sinyal dijelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan  

untuk  memberikan  informasi  laporan  keuangan  pada pihak eksternal.  

Dorongan  perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat  asimetri  

informasi  antara  perusahaan dan pihak luar karena perusahaan (manajer) 

mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang 

dari pada pihak  luar  (investor,  kreditur). Kurangnya informasi bagi pihak luar 

mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan 

memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu 

cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal 

kepada pihak luar, salah satunya dengan berupa informasi keuangan yang dapat 
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dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan 

yang akan datang. 

Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan  

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan dan nonkeuangan 

(Leonardi et al, 2016). Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan manajemen untuk merealisasikan pemilik yaitu memaksimalkan 

keuntungan mereka. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain. 

Pengungkapan CSR dapat digunakan manajemen untuk menunjukkan kepada 

pemegang saham atau para investor bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari 

perusahaan lain karena bertanggungjawab terhadap seluruh dampak dari aktifitas 

perusahaan. Berdasarkan  teori sinyal kegiatan sosial dan lingkungan memberikan  

informasi  kepada  investor  tentang  prospek  return  masa depan  yang  

substansial.  Pengungkapan CSR yang tepat dan sesuai harapan stakeholder 

sebagai sinyal berupa goodnews yang diberikan oleh pihak manajemen kepada 

publik bahwa perusahaan memiliki prospek bagus di masa depan dan memastikan 

terciptanya sustainibility development. 

 

2.1.3 Laporan Keuangan  

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan  

dan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Unsur-unsur yang 

berkaitan   langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban 

dan ekuitas.  Sedangkan unsur yang berkaitan dengan kinerja adalah penghasilan 
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dan beban yang termuat dalam laporan laba rugi. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa laporan   keuangan merupakan produk dari suatu proses akuntansi. 

Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya 

sebagai salah satu rujukan dalam mengambil keputusan. 

Menurut APB (Accounting Principles Board) Statement No.4 dalam  

Harahap (2012:126) laporan keuangan memiliki tujuan khusus untuk menyajikan 

posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), 

sedangkan tujuan umum laporan keuangan menurut APB Statement No. 4 dalam 

Harahap (2012:126) adalah: 

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi 

dan kewajiban perusahaan dengan maksud: 

a) Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan; 

b) Untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya: 

c) Untuk menilai kemampuannya untuk menyelesaikan utang-utangnya; 

d) Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaan yang ada untuk 

pertumbuhan perusahaan. 

2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang kekayaan bersih yang 

berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud: 

a) Memberikan gambaran tentang dividen  yang diharapkan para 

pemegang saham; 

b) Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 

kepada para kreditor dan pemasok, memberikan pekerjaan bagi 
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karyawan-karyawannya, membayar pajak, dan menghasilkan dana 

untuk perluasan perusahaan; 

c) Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam 

pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan; 

d) Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 

laba dalam jangka panjang 

3. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir 

potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Memberikan infromasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta 

dan kewajiban. su 

5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para 

pemakai laporan. 

Laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan  Standar 

Akuntansi   Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). 

Berdasarkan PSAK01 revisi 2013 laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 

komponen- komponen berikut ini: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 

2. Laporan laba rugi  dan  penghasilan komprehensif lain selama periode. 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.  

4. Laporan arus kas selama periode. 

5. Catatan atas laporan keuangan. 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. 



 

 

 

19 

 

 

 

 

2.1.3.2 Luas Pengungkapan Laporan Keuangan 

Pengungkapan saat ini sudah banyak dilakukan untuk tujuan melindungi 

(proactive), memberikan informasi (informative), atau untuk melayani kebutuhan 

khusus (differential). Tujuan proactive dilakukan untuk melindungi para pemakai 

laporan keuangan, baik publik maupun masyarakat umum yang masih awam. 

Tujuan informative adalah menyediakan informasi yang dapat membantu 

keefisienan dalam pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan. 

Sedangkan tujuan differential merupakan gabungan dari tujuan perlindungan 

publik dan tujuan informatif, artinya pengungkapan informasi harus dibatasi pada 

apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakainya. Namun secara umum tujuan 

suatu pengungkapan adalah memberikan informasi yang dipandang perlu untuk 

mencapai tujuan pelaporan keuangan dan melayani berbagai pihak yang 

mempunyai kepentingan yang berbeda-beda (Suwardjono, 2005 dalam Lestari dan 

Anis, 2007). 

Kualitas pengungkapan laporan keuangan perusahaan ditunjukkan 

dengan tingkat keluasan pengungkapan sebagai salah satu indikator.  Semakin  

luas  tingkat pengungkapan maka semakin valid informasi yang diberikan. 

Harahap (2012:272) menjelaskan konsep mengenai pengungkapan sehubungan 

dengan kualitas laporan keuangan menjadi tiga, yaitu:  

1. Adequate disclosure (cukup) 
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  Tingkat pengungkapan yang memadai adalah pengungkapan yang harus  

dipenuhi  agar  laporan  keuangan  secara  keseluruhan  tidak 

menyesatkan bagi pemakai dalam mengambil keputusan. 

 

2.  Fair Disclosure (wajar) 

 Tingkat pengungkapan yang wajar adalah tingkat yang harus dicapai  

agar  semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasi yang 

sama. 

3. Full disclosure (lengkap) 

 Tingkat pengungkapan yang penuh menuntut penyajian secara penuh    

terhadap semua informasi yang berkaitan dengan pengambilan 

keputusan.    Namun, apabila penyajian laporan keuangan terlalu detail 

atau terlalu    banyak justru akan menyembunyikan informasi penting dan 

membuat    laporan keuangan tersebut menjadi sulit diinterpretasikan.  

Dari ketiga konsep diatas hanya dua konsep yang sering digunakan yakni  

adequate  disclosure  dan  fair  disclosure.  Sedangkan  full disclosure sangat 

jarang digunakan. 

2.1.3.3 Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) 

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diatur 

oleh badan pembuat standar dan regulator lainnya. Aturan ini berupa persyaratan 

minimal pengungkapan yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik. Di 

Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban penyampaian 

laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik melalui Keputusan Ketua 
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Bapepam No. Kep-38/PM/1996 yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan 

Ketua Bapepam-LK No. Kep-134/BL/2006.  

Dalam peraturan Nomor X.K.6 disebutkan bahwa perusahaan publik 

yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan 

laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

selambat-lambatnya empat bulan setelah tahun buku berakhir, sebanyak empat 

eksemplar dan sekurang-kurangnya satu eksemplar dalam bentuk asli. Laporan 

tahunan wajib disampaikan dalam bahasa Indonesia dan memuat ikhtisar data 

keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan dewan direksi, profil 

perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, 

tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah 

diaudit. 

2.1.3.4 Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) 

Perusahaan berhak untuk memberikan informasi tambahan yang bersifat 

sukarela untuk mempermudah para pemakai laporan keuangan dalam mengambil 

keputusan. Luas pengungkapan sukarela tergantung pada kebijakan perusahaan. 

Kebijakan perusahaan yang satu akan berbeda dengan kebijakan perusahaan lain. 

Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan mengenai luas pegungkapan 

sukarela. Pengungkapan sukarela diperbolehkan asalkan tidak bertentangan 

dengan item-item dalam mandatory disclosure. Pelaporan keuangan perusahaan di 

internet melalui website pribadi perusahaan (IFR) merupakan pelaporan sukarela 

yang tidak diatur dalam standar akuntansi atau peraturan lainnya.  
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Laporan Keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan 

investor, kreditor dan pengguna informasi lainnya, maka informasi yang disajikan 

perusahaan harus dapat dipahami, dapat dipercaya, relevan dan transparan. Agar 

informasi yang ada dapat dapat dipahami maka diperlukan pengungkapan yang 

memadai. Pengungkapan sukarela merupakan suatu cara untuk meningkatakan 

transparansi, serta dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. 

 

 

2.1.4 Internet Financial Reporting (IFR) 

Internet Financial Reporting (IFR) adalah suatu cara yang dilakukan 

perusahaan untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui internet,yaitu 

melalui website perusahaan (Kusumawardani, 2011). Dengan memberikan laporan 

melaui internet, perusahaan mampu menyebarkan informasi secara lebih luas, 

lebih cepat dan lebih murah. IASC (1999) dalam Kusumawardhani (2011) 

membagi penggunaan internet sebagai saluran penyajian dan pendistribusian 

laporan keuangan pada tiga tahapan: 

1. Perusahaan menggunakan internet hanya sebagai saluran 

mendistribusikan laporan keuangan yang telah dicetak dalam format 

digital, seperti file dengan format pengolah kata atau portable data file 

(PDF).  

2. Perusahaan menggunakan internet untuk menyajikan laporan keuangan 

mereka dalam format web, yang memungkinkan mesin pencari 

mengindeks data-data tersebut sehingga mesin pencari dan pengguna 

dapat dengan mudah menemukan informasi tersebut.  
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3. Perusahaan menggunakan internet tidak hanya sebagai saluran distribusi 

laporan keuangan tetapi juga menyediakan cara yang lebih interaktif, 

sehingga pengguna tidak hanya dapat melihat laporan baku yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi mereka juga dapat mengkostumisasi 

sendiri informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut, 

sehingga lebih bermanfaat bagi mereka tanpa harus mengeluarkan biaya 

tambahan dan bahkan pengguna informasi pun dapat mengkonversi 

format file atau cetakan yang mereka perlukan untuk pengambilan 

keputusan. 

Menurut Hargyantoro (2010) berbagai format yang dapat digunakan 

dalam mempresentasikan laporan keuangan melalui internet yakni: 

a)  Portable Document Format (PDF)  

 PDF merupakan sebuah format file yang dikembangkan oleh Adobe 

Corporation untuk membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk 

mewakili dokumen yang asli. Semua elemen dalam dokumen asli 

disimpan sebagai gambaran elektronik. 

b) Hypertext Markup Language (HTML) 

 HTML merupakan standar yang biasa digunakan untuk 

mempresentasikan informasi melalui internet. 

c) Graphics Interchange Format (GIF) 

GIF adalah sebuah format file grafik dengan meringkas mengenai 

gambaran informasi tanpa mengurangi informasi tersebut, yang dapat 

dibaca oleh kebanyakan pengguna.  
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d) Joint Photographic Expert Group (JPEG) 

 JPEG merupaka sebuah format grafik yang digunakan untuk meringkas 

foto agar mempunyai ukuran yang dapat digunakan dalam website. 

Internet Financial Reporting (IFR) adalah pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh perusahaan melalui internet yang disajikan dalam 

website perusahaan.  

e) Microsoft Excel Spreadsheet 

 Sebuah aplikasi komputer yang berupa spreadsheet dengan menyimpan, 

memperlihatkan, dan memanipulasi data yang disusun dalam kolom dan 

lajur. 

f) Microsoft Word 

 Microsoft merupakan aplikasi program komputer yang paling banyak 

digunakan dalam IFR. 

g)  Zip Files 

 Winzip adalah program windows yang menginjinkan para pengguna 

untuk menyimpan dan meringkas dokumen informasi sehingga mereka 

dapat menyimpan dan mendistribusikan informasi tersebut dengan lebih 

efisien. 

h) Macromedia Flash Software 

 Merupakan standar untuk mengirim informasi dengan cepat. 

i) Real Network Real Player Software 

 Format yang menggunakan efek video. 

j) Macromedia Shockware Software 
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 Shockware merupakan bagian dari multimedia player. 

Menurut Fitriana (dalam Hargyantoro, 2010) Internet Financial 

Reporting (IFR) memberikan berbagai keuntungan, yaitu: 

a. Menawarkan solusi biaya rendah (bagi kedua belah pihak). 

 Bagi investor, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi 

perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan, dapat mengurangi biaya untuk 

mencetak serta mengirim informasi perusahaan kepada investor. 

Menawarkan ketepatan waktu dalam penyebaran serta akses informasi 

sehingga informasi lebih relevan karena tepat waktu. 

b. Sebagai media komunikasi massa untuk laporan perusahaan. Informasi 

dapat diakses oleh pengguna yang lebih luas daripada media komunikasi 

yang lama. Tidak ada batasan wilayah sehingga dapat mengembangkan 

jumlah investor potensial. 

c. Menawarkan informasi keuangan dalam berbagai format yang 

memudahkan dan bisa didownload. Adobe acrobat format Sehubungan 

dengan market competition, dengan diungkapkannya informasi secara 

luas, perusahaan akan berpotensi kehilangan keunggulan kompetitifnya 

(Asbaugh dkk. 1999). dalam PDF biasanya merupakan format yang 

paling umum digunakan (Pervan, 2006). Selain itu format yang 

digunakan adalah HTML, Excel dan XBRL. 

d. Memungkinkan pemakai berinteraksi dengan perusahaan untuk bertanya 

atau memesan informasi tertentu dengan cara yang jauh lebih mudah dan 

murah dibanding mengirim surat atau telepon ke perusahaan. 
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Dikutip dari Kusumawardani (2011), bahwa: 

Selain memberikan beberapa keuntungan, pengungkapan 

informasi keuangan melalui website perusahaan juga memiliki 

beberapa kekurangan, antara lain: 

1. Belum adanya standar khusus yang mengatur pengungkapan 

informasi keuangan dalam website perusahaan (Seetharman, 

2005;Silva dan Christensen, 2004). 

2. Biaya untuk membangun serta merawat website terkadang 

melebihi atas manfaat yang didapat (Asbaugh dkk. 1999;Grey 

dkk. 1999 dalam Alvarez dkk. 2008). 

3. Sehubungan denganmarket competition, dengan 

diungkapkannya informasi secara luas, perusahaan akan 

berpotensi kehilangan keunggulan kompetitifnya (Asbaugh dkk. 

1999).  

 

  

2.1.5 Ukuran Perusahaan 

2.1.5.1 Pengertian Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Besar kecilnya suatu perusahaan tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang 

dijalankannya.  Besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditunjukkan oleh total aset, 

jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total asset (Ruwanti et al, 

2016). Total aset penjualan maupun nilai pasar ekuitas perusahaan menjadi faktor 

penentu dalam mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar 

komponen perusahaan maka akan semakin besar ukuran perusahaan tersebut.  

Ukuran perusahaan dianggap sebagai salah satu penentu utama 

pengungkapan akuntansi (Mokhtar, 2017). Menurut  Prasetya  dan  Soni  (2012),  

perusahaan  besar  memiliki agency cost yang besar karena perusahaan besar 

harus menyampaikan pelaporan keuangan yang lengkap kepada shareholders 

sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen. Agency cost tersebut berupa 

biaya penyebar luasan laporan keuangan, termasuk biaya cetak dan biaya 
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pengiriman laporan keuangan kepada pihak-pihak yang dituju oleh perusahaan. 

Praktik IFR dalam penyebarluasan laporan keuangan merupakan usaha untuk 

mengurangi besarnya agency cost.  

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan.    

Hal ini menyebabkan kecenderungan perusahaan memerlukan dana yang lebih  

besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Sehingga ukuran perusahaan  

menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. 

2.1.5.2 Jenis – Jenis Perusahaan 

Menurut Warren et al (2014:2) ada tiga jenis perusahaan yaitu: 

1. Perusahaan Jasa 

 Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya 

memproduksi produk tidak berwujud yakni berupa jasa dengan tujuan 

untuk mencari laba. Ciri-ciri perusahaan jasa adalah pertama, perusahaan 

jasa tidak menawarkan produk yang jelas wujudnya. Sebuah perusahaan 

jasa pada  hakikatnya tidak menjual  produk  berwujud. Karena jasa 

adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat bentuk fisiknya, namun dapat 

dirasakan  manfaatnya. Kedua sulit mengukur standar harga pada jasa 

yang ditawarkan oleh suatu perusahaan jasa. Harga yang mungkin 

dikenakan oleh suatu perusahaan jasa tidaklah mutlak. 

2. Perusahaan Dagang 

 Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dengan  

maksud untuk menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk, serta  

menambah barang secara berarti. Barang yang diperdagangkan tersebut  



 

 

 

28 

 

 

dapat berupa konsumsi atau bahan baku untuk produksi. Kegiatan atau 

aktivitas perusahaan dagang, terutama adalah pembelian dan penjualan 

barang yang berwujud fisik dengan spesifikasi yang jelas. Ciri-ciri 

perusahaan dagang, antara lain adalah sebagai berikut: 

a) Usaha yang dilakukan adalah membeli barang dagang dan 

menjualnya tanpa diaolah terlebih  dahulu. Jika terjadi pengolahan,    

pengolahan itu biasanya terbatas  pada pengepakan atau 

pengemasan agar barang tersebut menjadi lebih menarik. 

b) Melakukan transaksi pembelian dan  penjualan barang dagang, baik 

secara tunai maupun kredit. 

c) Melakukan penyimpanan barang dagang setelah pembelian dan 

sebelum barang laku terjual. 

d) Melakukan transaksi retur pembelian atau retur penjualan bila 

diperlukan. 

e) Melakukan transaksi pelunasan/pembayaran utang dan penerimaan 

piutang dagang yang telah terjadi. 

3. Perusahaan Manufaktur. 

 Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah barang  

mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi kemudian dijual 

kepada pelanggan. Ciri-ciri perusahaan manufaktur, yaitu:  

1) Kegiatannya memproses barang mentah menjadi produk jadi. 

2) Pendapatannya berasal dari penjualan produk. 

3) Terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan laba/rugi. 
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4) Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, 

dan biaya overhead pabrik. 

 

 

2.1.5.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang  ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan 

rata-rata total asset (Ruwanti et al, 2016). Berikut beberapa rumus dalam 

menghitung ukuran perusahaan : 

1. Ukuran perusahaan dilihat dari Total Aset  

 Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Menurut Kasmir (2015:31) komponen atau isi yang 

terkandung dalam suatu aset dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:  

1) Aset lancar yaitu aset-aset yang relatif mudah untuk dikonversi 

menjadi uang, dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu 

tahun. Aset lancar meliputi; kas, piutang, persediaan, biaya dibayar 

dimuka.  

2) Aset tetap adalah harta kekayaan milik perusahaan yang dapat 

diukur dengan jelas (tangible) dan yang bersifat permanen. Aset 

tetap dibeli dengan tujuan dipakai sendiri oleh perusahaan dan 

tidak dijual kembali. Aset tetap dapat dibagi menjadi 2 yaitu: aset 

tetap berwujud (gedung, tanah, mesin, peralatan, dan kendaraan) 
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SIZE =Ln (Total Asset) 

dan aset tetap tidak berwujud (goodwill, hak cipta, hak paten, 

franchise dan merek dagang).  

3) Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam aset lancar dan 

aset tetap yang tidak bisa dikelompokan ke dalam kriteria di atas.  

Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanamkan maka 

semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar aset 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula perusahaan 

dikenal oleh masyarakat luas. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan 

diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total asset yang 

dimiliki perusahaan yang bersangkutan. Berikut rumus perhitungan 

ukuran perusahaan dengan total aset :   

 

 

Keterangan :  

Size = Ukuran perusahaan  

LnTA = Logaritma natural dari total aset 

2. Ukuran perusahaan dilihat dari Total Penjualan  

  Penjualan adalah salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting 

bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan 

laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Kasmir 

(2015:305) penjualan adalah omzet barang atau jasa yang dijual, baik 

dalam unit ataupun dalam rupiah.  
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SIZE =Ln (Total Sales) 

 

  Dalam sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang 

terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan 

dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Dengan 

begitu, laba perusahaan akan meningkat yang selanjutnya juga akan 

mempengaruhi ukuran perusahaan dihadapan para investor dan pihak 

berkepentingan lainnya. Berikut rumus perhitungan ukuran perusahaan 

dengan total penjualan :   

 

 

Keterangan :  

Size = Ukuran perusahaan  

LnTS = Logaritma natural dari total penjualan 

 

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan Logaritma Natural (Ln) dari 

total aset dan total penjualan. Hal ini dikarenakan besarnya total aset dan total 

penjualan masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang 

besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Untuk menghindari 

adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset dan total penjualan 

perlu di Ln kan. 

 

2.1.6 Leverage 

2.1.6.1 Pengertian leverage 

Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total asset.  

Semakin besar rasio leverage, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan.  
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Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986 

dalam hipotesis debt covenant bahwa motivasi debt covenant disebabkan oleh 

munculnya perjanjian kontrak antara  manajer dengan  perusahaan yang berbasis 

kompensasi manajerial (Sulistyanto, 2008 dalam Alghofur, 2014). Dengan 

demikian, perusahaan yang  mempunyai rasio leverage yang tinggi, berarti 

proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivanya akan 

cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba. 

Menurut Kasmir (2015:150) rasio leverage menggambarkan sumber dana 

operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Dalam arti luasnya rasio 

leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 

seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan telah dibubarkan (dilikuidasi). 

Foster (1986) dalam Mokhtar (2017) mengungkapkan bahwa terdapat 

hubungan antara rasio leverage dengan return perusahaan. Artinya hutang dapat 

digunakan untuk memprediksi keuntungan yang kemungkinan bisa diperoleh bagi 

investor jika berinvestasi pada suatu perusahaan. Kebijakan hutang merupakan 

salah satu alternatif pendanaan perusahaan selain menjual saham di pasar modal. 

Hutang yang dipergunakan secara efektif dan efisien akan meningkatkan nilai 

perusahaan.  

2.1.6.2 Jenis-jenis leverage 

Menurut Rodoni dan Ali (2010) dalam Prasetya dan Sony (2012) ada 

beberapa jenis mengenai leverage, yaitu leverage operasi (operating leverage), 
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leverage keuangan (financial leverage), dan gabungan dari leverage operasi dan 

leverage keuangan yang disebut combined leverage. 

a. Leverage Operasi 

  Leverage operasi merupakan leverage yang timbul pada saat  

perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi 

tetap. Biaya tersebut misalnya biaya penyusutan gedung dan peralatan 

kantor,  biaya asuransi dan biaya lain yang muncul dari penggunaan 

fasilitas dan biaya manajemen. Dalam jangka panjang semua biaya 

bersifat variabel  artinya dapat berubah sesuai dengan jumlah produk 

yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam analisis ini diasumsikan dalam 

jangka pendek. Biaya operasi tetap dikeluarkan agar volume penjualan 

dapat menghasilkan  penerimaan yang lebih besar dari pada seluruh biaya 

operasi tetap dan variabel. 

  Pengaruh yang timbul dengan adanya biaya operasi tetap yaitu   

adanya perubahan dalam volume penjualan yang menghasilkan 

perubahan  keuntungan atau kerugian operasi yang lebih besar dari 

proporsi yang telah ditetapkan. Leverage operasi juga memperlihatkan 

pengaruh penjualan terhadap laba operasi atau laba sebelum bunga dan 

pajak yang diperoleh. Pengaruh tersebut dapat dicari dengan menghitung 

besarnya tingkat leverage operasinya. 

  Leverage operasi adalah penggunaan aktiva dimana untuk 

melakukan penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap. 

Tingkat leverage operasi merupakan suatu ukuran, pada tingkat 
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penjualan tertentu tentang bagaimana persentase perubahan dalam 

volume penjualan akan mempengaruhi laba. Jika leverage operasi tinggi, 

maka peningkatan persentase yang kecil dalam penjualan dapat 

menghasilkan peningkatan laba bersih dalam persentase yang jauh lebih 

besar. 

 

 

 

b. Financial leverage 

  Financial leverage merupakan penggunaan modal pinjaman selain 

modal sendiri dan untuk itu perusahaan harus membayar beban tetap 

berupa bunga. 

c. Combined leverage 

  Ukuran yang dipergunakan apabila suatu perusahaan ingin 

mengetahui secara sekaligus pengaruh leverage secara keseluruhan, 

perusahaan dapat mengkombinasikan tingkat leverage operasi atau DOL 

dan tingkat leverage keuangan atau DFL, sehingga diperoleh suatu angka  

yang dapat mengukur secara langsung pengaruh perubahan penjualan 

dengan EPS. 

2.1.6.3 Pengukuran Leverage 

Jenis-jenis pengukuran yang ada dalam rasio leverage antara lain 

(Kashmir, 2015:155) : 

1. Deb to Asset Ratio (Debt Ratio) 
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Debt to Asset Ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Debt to Equty Ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑡𝑦
 

 Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, 

seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar 

utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Rumusan 

untuk mencari debt ratio dapat digunakan sebagai berikut: 

 

 

 

2. Debt to Eqiuty Ratio 

 Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan 

antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio 

ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam 

(kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini 

berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

untuk jaminan utang. Rumusan untuk mencari debt to equity ratio (DER) 

dapat digunakan sebagai berikut: 

 

 

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) 

 Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) merupakan rasio antara 

utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk 

mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 
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Times Interest Earned = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

Biaya bunga (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡)
 

Times Interest Earned = 
𝐸𝐵𝑇+𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑈𝑁𝐺𝐴

Biaya bunga (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡)
 

LTDtER = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑡𝑦
 

jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan modal 

sendiri dengan yang disediakan oleh perusahaan. Rumusan untuk 

mencari LTDtER adalah: 

 

 

4. Times Interest Earned 

 Menurut J. Fred Weston, Times Interest Earned merupakan rasio untuk 

mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan juga oleh James 

C.Van Horne sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya 

bunga, sama seperti coverage ratio. Rumus untuk mencari times interest 

earned dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut : 

 

 

Atau 

 

 

Keterangan: 

EBIT : Earning before Interest and Tax 

EBT  : Earning before Tax 

5. Fixed Charge Coverage (FCC) 

 Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang 

menyerupai times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah 

rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang 
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Fixed Charge Coverage = 
𝐸𝐵𝑇+𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎+𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑤𝑎

Biaya bunga (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡)+𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑤𝑎 
 

atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap merupakan 

bunga yang ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. 

Rumus untuk mencari fixed charge coverage adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

2.1.7 Profitabilitas 

2.1.7.1 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba 

yang dihasilkan. Perusahaan cenderung dinilai baik jika perusahaan tersebut 

memiliki profitabilitas tinggi atau mengalami kenaikan setiap tahunnya, 

sebaliknya perusahaan dinilai kurang baik jika memiliki profitabilitas rendah atau 

mengalami penurunan profitabilitas selama beberapa tahun terakhir. Dengan 

demikian penggunaan rasio ini menunjukkan tingkat efesiensi perusahaan 

(Kasmir, 2015:196). 

Profitabilitas merupakan indikator pengelolaan manajemen perusahaan 

yang baik sehingga kemungkinan manajemen akan cenderung mengungkapkan 

lebih banyak informasi ketika ada peningkatan profitabilitas. Profitabilitas yang 

tinggi juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan praktik pengungkapan 

melalui website karena perusahaan ingin menunjukkan kepada publik bahwa 
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perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dibanding perusahaan 

pesaing di dalam industri yang sama (Almilia, 2008). Bahkan perusahaan yang 

kinerjanya kurang juga dapat memberikan pengungkapan yang lebih sukarela 

untuk membahas alasan dibalik profitabilitas yang rendah dan akibatnya 

mendukung integritas dan citra mereka di masyarakat (Al-Arussi dkk, 2009 dalam 

Mokhtar, 2017). 

 

 

2.1.7.2 Jenis- jenis Rasio Profitabilitas 

Menururt Mamduh (2014:81) ada tiga rasio profitabilitas yang sering 

dibicarakan yaitu: 

1. Profit Margin 

  Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasillkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa 

dilihat secara langsung pada analisis common size untuk laporan laba rugi 

(baris paling akhir). Rasio ini bisa diinterprestasikan juga sebagai 

kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efesiensi) di 

perusahaan pada periode tertentu.  

 Pofit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan. Sebaliknya, 

profit margin yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah 

untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat 

penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. secara umum 
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Profit margin  = 
Laba bersih

Penjualan  
 

ROA  = 
Laba bersih

Total Aset  
 

ROE = 
Laba bersih

Equity 
 

rasio yang rendah meunjukkan ketidakefesienan manajemen.Rasio profit 

margin bisa dihitung sebagai berikut: 

 

 

2. Return On Total Asset (ROA) 

 Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset tertentu. ROA juga sering disebut ROI (Return 

On Invesment). Rasio yang tinggi menunjukkan efesiensi manajemen 

aset,  

yang berarti efesiensi manajemen. Rasio ROA bisa dihitung sebagai berikut: 

 

 

3. Return On Equity (ROE) 

 Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Meskipun demikian, 

rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk 

pemegang saham. Karena itu rasio ini bukan pengukuran return 

pemegang saham yang sebenarnya. ROE dipengaruhi oleh ROA dan 

tingkat leverage keuangan perusahaan. Rasio ROE bisa dihitung sebagai 

berikut: 
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Penelitian ini menggunakan rasio ROA karena  ROA merupakan alat 

yang lebih baik (dibandingkan dengan ROE) dalam mengukur kemampuan 

manajemen menggunakan aset secara efektif, karena kemampuan ini tidak 

dipengaruhi oleh bagaimana pendanaan aset tersebut (Libbi et.al, 2007:710). 

 

2.1.8  Umur Listing perusahaan 

Umur listing perusahaan merupakan umur perusahaan sejak terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).  Perusahaan yang ingin mendaftarkan perusahaannya 

di BEI harus melakukan Initial Public Offering atau IPO. Perusahaan yang telah 

melakukan Initial Public Offering merupakan perusahaan yang telah melakukan 

penawaran saham kepada pihak luar untuk pertama kalinya. Setelah perusahaan 

go public maka perusahaan diwajibkan untuk mempublikasikan laporan hasil 

kinerja operasional perusahaan selama periode waktu tertentu. Pengungkapan 

dengan cara seperti itu merupakan cara terbaik untuk mengkomunikasikan antara 

kepentingan pihak investor dengan pihak manajemen perusahaan agar menjadi 

lebih seimbang. Semakin lama perusahaan melakukan IPO diharapkan 

pengungkapan dalam laporan keuangan menjadi lebih luas dan lebih baik. 

Menurut UU pasar modal tahun 1995 menjelaskan bahwa perusahaan 

yang akan listing dan yang telah listing memiliki kewajiban untuk melakukan 

pelaporan keuangan. Perusahaan yang telah lebih lama listing menyediakan 

publisitas  informasi yang lebih banyak daripada perusahaan yang baru saja listing 

sebagai bagian dari praktik akuntabilitas yang ditetapkan oleh Bapepam. 

Perusahaan yang lebih berpengalaman mempunyai kecenderungan untuk 
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Umur listing  = Tahun penelitian – Tahun IPO (first issue) 

mengubah metode  pelaporan informasi keuangannya sesuai dengan 

perkembangan teknologi untuk  menarik investor melalui penggunaan IFR. 

Sedangkan perusahaan yang baru melakukan go public mungkin saja memiliki 

website tapi belum tentu melakukan IFR. 

Perusahaan yang terdaftar di BEI cenderung akan melakukan pelaporan  

keuangannya secara lebih transparan dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan yang tidak atau belum terdaftar di BEI. Hal ini terjadi karena 

perusahaan yang lebih  lama listing di BEI memiliki lebih banyak pengalaman 

dalam mempublikasikan     laporan keuangannya. Perusahaan yang lebih 

berpengalaman tersebut akan melakukan pelaporan  keuangan  sesuai  dengan  

perkembangan  jaman, tidak hanya mengandalkan paper based reporting system 

secara terus menerus namun berganti menjadi paper less reporting system. 

Umur listing perusahaan diukur berdasarkan jumlah umur perusahaan 

sejak penawaran saham perdana dikurangi dengan tahun penelitian (Ruwanti, et 

al, 2016), dapat dijabarkan dalam rumus sebagai berikut: 

 

 

 

2.1.9 Reputasi Auditor 

Pengertian reputasi auditor atau juga ukuran KAP (Kantor Akuntan 

Publik) menurut Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 17/PMK. 

01/2008 tentang jasa Akuntan Publik pasal 1 butir 3, disebutkan, bahwa : KAP 

adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai 
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wadah bagi Akuntan Publik agar dapat memberikan jasanya. Mengenai bentuk 

badan usaha KAP berdasarkan pasal 16 adalah sebgai berikut : 

a. Badan usaha KAP dapat berbentuk perseorangan atau persekutuan. 

b.  KAP yang berbentuk badan usaha perseorangan hanya dapat didirikan 

dan dijalankan oleh seorang Akuntan Publik yang sekaligus bertindak 

sebgai pemimpin. 

c.  KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b adalah persekutuan perdata atau persekutuan firma. 

d.  KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan hanya dapat didirikan 

oleh paling sedikit 2 (dua) orang Akuntan Publik, dimana masing-maisng 

sekutu merupakan rekan dan salah satu sekutu bertindak sebagai 

pemimpin rekan. 

Dalam hal KAP berbentuk usaha persekutuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b mempunyai rekan non Akuntan Publik, persekutuan dapat 

didirikan dan dijalankan apabila kurang 75% dari seluruh sekutu adalah Akuntan 

Publik. Banyak penelitian yang menggolongkan ukuran KAP menjadi 2 kategori 

yaitu kategori Big Four dan non Big Four. KAP Big Four adalah 

PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG Internasional, dan Deloitte 

Touche Tohmatsu. Dan KAP tersebut adalah KAP asing, sedangkan untuk KAP 

Big Four di Indonesia adalah KAP yang berafiliasi dengan KAP asing tersebut. 

sebaliknya KAP non Big Four di Indonesia adalah KAP yang tidak berafiliasi 

dengan KAP asing tersebut.  

Ada 4 KAP lokal yang berafiliasi dengan KAP Big Four yaiu:  
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Tabel II.1 

KAP Big Four 

No KAP Mitra Asing Periode Afiliasi 

1. KAP Osman Bing Satrio Deloitte Touche Tohmatsu 
18 desember 2012 

-sekarang 

2. KAP Purwantono, Ernst & Young 17 juni 2010 - 

 Suherman, Surja  Sekarang 

3. KAP Sidharta dan KPMG 11 mei 2009 - 

 Widjaja  Sekarang 

4. KAP Tanudiredja, PWC 11 maret 2010 - 

 Wibisana dan rekan  Sekarang 

Sumber : www.iapi.or.id 

 

 Dan 41 KAP lokal yang tidak berafiliasi dengan KAP Big Four yaitu: 

 

Tabel II.2 

KAP Non Big Four 

No Nama KAP Mitra Asing 

1. Abubakar Usman & Rekan GMN International 

2. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar&Saptoto RSM International 

3. Chaeroni & Rekan Affilica International 

4. 
Doli, Bambang, Sudarmadji & 

Dadang 
BKR International 

5. Eddy Prakarsa Permana & Siddharta Kreston International 

6. F.X Irwan Tanamas & Rekan Midsnell Group International 

7. Ghazali, Sahat & Rekan IAPA 

8. Hadori Sugiarto Adi & Rekan HLB International 

9. Hananta Budianto & Rekan UHY International 

10. Heliantono & Rekan Masamitsu Magawa 

11. Hendrawinata Gani & Rekan Grant Thornton International 

12. Hertanto, Sidik & Rekan Polaris International 

13. Joachim Sulistyo & Rekan The Leading Edge Alliance 

14. Johan, Malonda, Astika & Rekan Baker Tilly International 

15. Johannes & Rekan INAA Group 

http://www.iapi.or.id/
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16. J. Tanzil & Rekan 
The International Group of 

Accounting Firm 

17. Kanaka Puradiredja, Suhartono Nexia International 

18. Kanto, Tony, Frans & Darmawan AGN International 

19. 
Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo & 

Rekan 
Geneva Group International 

20. Mulyamin Sensi Suryanto 
Moore Stephens International 

Limited 

21. 
Paul Hadiwinata,Hida jat,Arsono,Ade 

Fatma &Rkn 
PKF International 

22. Pieter, Uways & Rekan Kingston Sorel International 

23. Purbalauddin & Rekan Enterprise Network Worldwide 

24. Rama Wendra Parker Randall International 

25. Rasin, Ichwan & Rekan Alliot Group 

26. Riza, Wahono & Rekan Clarkson Hyde International 

27. S Mannam, Wahjudi & Rekan Integra International 

28. Safril Nahar & Rekan 
Maclntyre Strater International 

Limited 

29. Salaki & Salaki 
Jeffreys Henry International 

Association 

30. 
Santoso Harsokusomo, Irwan & 

Rekan 
Horwath International 

31. Soejatna, Mulyana & Rekan Padilia & Company LLP 

32. Sugijadi, Kurdi & Riyono IEC International 

33. Sulaiman & Rekan 
MSI Legal & Accounting 

Network 

34. Syarief Basir & rekan Russel Bedford International 

35. Tanubrata Sutanto & Rekan BDO Global Coordination 

36. Tasnim Ali Widjanarko & Rekan Inpact Asia Pacific 

37. Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja Morison International 

38. Tjiendradjaja & Handoko Tomo Mazars 

39. Tommy Santoso Anthony Kam & Co 

40. Trisno, Hendang, Adams & rekan CAS & Associates 

41. Wisnu B, Soewito & rekan CS Internationa 

www.iapi.or.id 

Variabel reputasi auditor dapat mempengaruhi penerapan IFR untuk 

mempertahankan reputasinya dalam rangka mengurangi konflik kepentingan 

antara manajemen dan investor. Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama 

http://www.iapi.or.id/
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mempunyai dorongan yang kuat untuk menjaga independensi mereka dan 

berusaha melaporkan informasi selengkap mungkin kepada pemegang saham dan 

pihak-pihak berkepentingan lainnya (Razaee, 2003 dalam Lestari dan Anis, 2007).   

Reputasi auditor dapat diukur menggunakan variabel dummy, dimana 

perusahaan yang menggunakan  jasa  KAP  dengan  afiliasi big  four  diberi  nilai  

1  dan  perusahaan  yang  menggunakan  jasa KAP lainnya/non Big Four diberi 

nilai 0 (Ruwanti, et al, 2016). 

 

 

2.2 Pandangan Islam Tentang Praktik IFR (Internet Financial Reporting). 

Penyampaian Informasi perusahaan sangat dibutuhkan sebagai 

pertanggungjawaban perusahaan kepada stakeholder baik pemegang saham,  

karyawan, masyarakat, pemerintah dan termasuk Allah SWT. Hal ini sesuai 

dengan petunjuk-Nya yang dinyatakan dalam Q.S An Nisaa ayat 58 : 

 

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menet

ap kan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik--
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baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 

Maha Melihat.” (QS. An-Nisaa[4]:58). 

Media internet dapat digunakan sebagai sarana untuk mempermudah 

penyampaian amanah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen 

kepada stakeholder terkait. Dalam ayat Al-Quran lainnya, juga disampaikan 

bahwa kita harus mengukur secara adil,  jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. 

Dalam hal ini Al- Quran menyatakan dalam Surah Al – Muttaffifin ayat 1-7: 

  

Artinya : 

(1) “Celakalah bagi orang – orang yang curang (dalam menakar dan  

menimbang). 

 (2)  (yaitu) apabila bagi orang – orang yang menerima takaran dari orang 

lain mereka meminta untuk dicukupkan. 

 (3)  dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), 

mereka mengurangi. 



 

 

 

47 

 

 

(4) Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan 

dibangkitkan. 

(5)  Pada suatu hari yang besar. 

(6)  (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam?. 

(7)  Sekali-kali jangan curang , karena kitab orang yang durhaka tersimpan 

dalam sijin. 

Kita senantiasa menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, 

sedangkan bagi orang lain terkadang kita menguranginya. Begitu juga dengan 

pemberian informasi kepada publik mengenai aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan, kita dianjurkan untuk mengungkapkan informasi seluas-luasnya agar 

tidak terjadi asimetri informasi. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk saling 

terbuka dan tidak merugikan satu sama lain. 

Teori keagenan telah menjelaskan bahwa masing-masing individu ingin 

memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Pemegang saham menginginkan 

tingkat keuntungan yang tinggi dengan biaya yang rendah, sementara itu agen 

menginginkan gaji dan kompensasi yang tinggi atas kinerja yang dilakukannya. 

Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. 

Agen dapat melakukan kecurangan-kecurangan dengan cara mempengaruhi angka 

angka akuntansi dan menutup-nutupi informasi mengenai perusahaan untuk 

memaksimalkan keuntungan. 

Praktik IFR dianggap telah memenuhi apa yang tidak diperbolehkanlah 

didalam surah An-Nisaa dan Al-Mutaffifin, karena melalui praktik IFR 

perusahaan telah berusaha untuk mengurangi tingkat asimetri yang terjadi dengan 
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mengungkapkan informasi tanpa ada yang ditutupi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan sehingga bisa mengurangi konflik kepentingan.  

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Adapun  hasil  penelitian  saat  ini  dengan  penelitian  terdahulu  terdapat 

beberapa perbedaan dan persamaan yang akan dijelaskan dalam tabel II.3 sebagai 

berikut. 

Tabel II.3 

Penelitian Terdahulu 

 

No 

Judul/ Peneliti/ 

Tahun  
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Analisis faktor- faktor 

yang mempengaruhi 

pelaporan keuangan 

melalui internet dalam 

website perusahaan. 

(Hanny Sri Lestari dan 

Anis Chariri, 2007).  

Y: Internet Financial 

Reporting. 

 

X1: Ukuran Perusahaan 

X2: Profitabilitas. 

X3: Likuiditas. 

X4: Jenis Industri.. 

X5: Leverage 

X6: Umur Listing 

Perusahaan.  

 

Ukuran perusahaan, 

likuiditas, leverage, 

umur listing dan reputasi 

auditor berpengaruh 

positif terhadap IFR. 

Profitabilitas dan jenis 

industri tidak 

berpengaruh terhadap 

IFR. 

2. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pengungkapan 

sukarela”Internet 

Financial and 

Sustainability 

Reporting”. (Luciana 

Spica Almilia, 2008). 

Y: Internet Financial 

and Sustainability 

Reporting. 

 

X1: Ukuran Perusahaan. 

X2: Profitabilitas. 

X3: Leverage. 

X4: Kepemilikan 

Mayoritas. 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan 

mayoritas 

mempengaruhi tingkat 

pengungkapan 

sukarela perusahaan. 

Sedangkan leverage 

perusahaan tidak 

mempengaruhi tingkat 

pengungkapan 

sukarela tersebut. 
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3.  Determinants of 

Corporate Internet 

Reporting: Evidence 

from Egypt.  

(Aly, Doaa., Jon 

Simon dan Khaleed 

Hussainey, 2010). 

Y: Corporate Internet 

Reporting. 

 

X1: Profitabilitas. 

X2: Umur Listing 

Perusahaan. 

X3: Tipe Industri. 

X4: Reputasi Auditor. 

 

Profitabilitas, umur 

listing, dan tipe 

industri memiliki 

pengaruh terhadap 

corporate internet 

reporting. Sedangkan 

reputasi auditor tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap corporate 

internet reporting. 

 

4. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pelaporan keuangan 

melalui internet pada 

perusahaan 

manufaktur di BEI.  

(Mellisa Prasetya dan 

Soni Agus, 2012) 

Y: Internet Financial 

Reporting 

 

X1: Ukuran 

Perusahaan. 

X2: Profitabilitas. 

X3: Likuiditas. 

X4: Leverage. 

X5: Umur Listing 

Perusahaan. 

 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap IFR. 

Profitabilitas, 

likuiditas, leverage, 

umur listing tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap IFR. 

5.   Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi 

Pelaporan Keuangan 

melalui Internet 

(Internet Financial 

Reporting).  (Sri 

Ruwanti,  Prima 

Aprilyani Rambe dan 

Alfina Trioktariani, 

2016).  

Y: Internet Financial 

Reporting. 

 

X1: Ukuran 

Perusahaan. 

X2: Current Ratio. 

X3: Reputasi Auditor. 

X4: Umur Listing. 

Perusahaan. 

X5: Kepemilikan 

Saham Publik. 

 

Variabel reputasi 

auditor berpengaruh 

signifikan terhadap 

IFR. Variabel ukuran 

perusahaan, current 

ratio, umur listing 

perusahaan, dan 

kepemilikan saham 

publik tidak 

berpengaruh terhadap 

IFR. 

6. Analisis Faktor 

Fundamental 

Terhadap Praktik 

Internet Financial And 

Sustainability 

Reporting (Ifsr). 

Y: Internet Financial 

Reporting And 

Sustainability 

Reporting (Ifsr). 

 

X1: Ukuran 

Variabel ukuran 

perusahaan dan 

likuiditasberpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap praktik IFRS. 

Variabel profitabilitas, 
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(Lisa Agustina 

Leonardi, Berkat Zeth 

Betaubun, Puspita 

Novi Tiyana, Dian 

Suryanti, Puput 

Indrayani, Theresia 

Purbandari, 2016).  

Perusahaan. 

X2: Profitabilitas. 

X3: Leverage. 

X4: Likuiditas. 

X5: Kepemilikan Pihak 

Luar. 

leverage, dan 

kepemilikan pihak luar 

tidak berpengaruh 

terhadap  praktik IFRS. 

7 Internet Financial 

Reporting 

Determinants: a Meta-

Analytic Review  

(Ekramy Said Mokhtar, 

2017). 

 

Y: Internet Financial 

Reporting. 

 

X1: Ukuran 

Perusahaan. 

X2: Profitabilitas. 

X3: Leverage. 

X4: Reputasi Auditor. 

 

Variabel Moderasi: 

1. Masculinitas. 

2. Pembangunan 

Ekonomi. 

3. Perlindungan 

Investor. 

4. Pembangunan 

Indeks 

Pengungkapan. 

5. Proksi pengukuran 

Variabel Indepeden. 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, 

dan reputasi auditor 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

IFR. Masculinitas, 

pembangunan 

ekonomi, 

pembangunan indeks 

pengungkapan dan 

proxy yang digunakan 

untuk mengukur 

profitabilitas 

memoderasi hubungan 

antara profitabilitas dan 

IFR. Perlindungan 

investor, maskulinitas, 

pembangunan indeks 

pengungkapan dan 

proxy yang digunakan 

untuk mengukur 

leverage memoderasi 

hubungan antara 

leverage dan IFR. 

 

 Sumber: berbagai jurnal.
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap IFR (Internet Financial 

Reporting) 

Ukuran perusahaan dianggap sebagai salah satu penentu utama 

pengungkapan akuntansi. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh  

masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan  

keuangan. Menurut Prasetya  dan  Soni  (2012),  perusahaan  besar  memiliki 

agency cost yang besar karena perusahaan besar harus menyampaikan pelaporan 

keuangan yang lengkap kepada shareholders sebagai wujud pertanggungjawaban 

manajemen. 

 Menurut teori agensi, pemisahan antara pemegang saham (prinsipal) dan 

manajemen (agen) di perusahaan besar akan menyebabkan asimetri informasi 

sehingga pemegang saham melakukan lebih banyak tindakan pemantauan yang 

pada gilirannya meningkatkan biaya agensi (Jensen dan Meckling, 1976 dalam 

Mokhtar, 2017). Akibatnya, manajemen memiliki insentif untuk memberikan 

pengungkapan yang lebih sukarela termasuk pelaporan berbasis web sebagai 

mekanisme untuk mengurangi biaya agensi, karena perusahaan besar dihadapkan 

pada biaya dan tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil 

(Leonardi et al, 2016). Website merupakan salah satu media yang dapat digunakan 

untuk menyajikan informasi secara lebih cepat, mudah dan akurat.  

 Penelitian yang berkaitan  dengan  variabel  ini  telah  dilakukan oleh 

Lestari dan Anis (2007), Prasetya dan Soni (2012), Leonardi et al (2016) dan 
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Mochtar (2017) hasil penelitiannya adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap IFR. Namun hasil penelitian Ruwanti et al (2016) menemukan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap IFR 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Ha1:  Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap IFR. 

Ho  :  Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR. 

 

2.4.2. Pengaruh Leverage terhadap IFR (Internet Financial Reporting) 

 Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya. Tingkat leverage akan menunjukkan tingkat penggunaan 

utang sebagai dana yang digunakan perusahaan terhadap ekuitas perusahaan. 

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

didanai dengan penggunaan utang yang tinggi.  

 Tingkat leverage yang tinggi merupakan salah satu hal yang menjadi 

perhatian stakeholder, sebab tingkat leverage yang tinggi dianggap dapat 

memberikan dampak yang signifikan terhadap prospek perusahaan kedepannya. 

Tingkat leverage yang tinggi merupakan salah satu sinyal badnews yang 

menunjukkan kinerja buruk perusahaan tersebut. Hal ini tentu saja mengancam 

posisi manajer perusahaan karena dianggap tidak dapat mengelola perusahaan 

dengan baik.  

 Manajer dapat menggunakan IFR untuk membantu menyebarluaskan 

informasi-informasi positif perusahaan dalam rangka mengaburkan perhatian 

kreditur dan pemegang saham untuk tidak terlalu fokus hanya pada leverage 

perusahaan yang tinggi (Leonardi et al, 2016). Hal ini disebabkan pelaporan 
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keuangan melalui internet dapat memuat informasi perusahaan yang lebih banyak 

dibandingkan melalui paperbased reporting. Salah satu cara penyebarluasan 

informasi ini dapat dilakukan melalui pelaporan perusahaan berbasis website. 

 Ada beberapa penelitian tentang leverage, salah satunya adalah penelitian 

yang telah dilakukan oleh Aly et al (2010) di negara Mesir  hasilnya adalah 

leverage tidak berpengaruh terhadap IFR, hasil ini sejalan dengan penelitian 

Leonardi et al (2016) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap IFR. Sedangkan menurut Lestari dan Anis (2007), Prasetya dan Soni 

(2012), dan Mokhtar (2017) leverage memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap IFR. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Ha2: Leverage berpengaruh signifikan terhadap IFR. 

Ho  : Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR. 

 

2.4.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap IFR (Internet Financial Reporting) 

 Performa perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam satu periode tertentu atau bisa disebut sebagai 

profitabilitas. 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. Perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas tinggi cenderung untuk mengungkapan lebih banyak karena ingin 

menunjukan kepada publik dan stakeholder bahwa perusahaan memiliki tingkat 
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profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri yang 

sama. (Leonardi et al, 2016).  

 Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menarik perhatian 

investor dengan pelaporan kegiatan perusahaan yang lebih lengkap dan luas. 

Selain itu perusahaan dengan kinerja yang bagus salah satunya kinerja 

keuangannya akan berusaha menyebarluaskan reputasi baik perusahaan, salah 

satunya dengan menggunakan internet sehingga informasi yang disampaikan 

dalam website perusahaan akan lebih luas. Dengan demikian profitabilitas 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan dalam 

website perusahaan. 

 Penelitian yang berkaitan  dengan  variabel  ini  telah dilakukan  oleh  

Lestari dan Anis (2007), Prasetya dan Soni (2012), dan Mokhtar (2017)  hasil 

penelitiannya adalah profitabilitas berpengaruh postif dan signifikan terhadap IFR, 

sedangkan Leoanardi et al (2016) menemukan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap IFR. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:   

Ha3: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap IFR. 

Ho  : Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR. 

2.4.4. Pengaruh Umur Listing Perusahaan terhadap IFR (Internet Financial 

Reporting) 

 Menurut UU pasar modal tahun 1995 menjelaskan bahwa perusahaan yang  

akan listing dan yang telah listing memiliki  kewajiban  untuk melakukan 

pelaporan keuangan. Perusahaan yang telah lebih lama listing menyediakan 
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publisitas informasi yang lebih banyak daripada perusahaan  yang  baru  saja  

listing  sebagai  bagian  dari  praktik  akuntabilitas yang ditetapkan oleh 

BAPEPAM. Perusahaan   yang lebih berpengalaman mempunyai kecenderungan 

untuk mengubah metode pelaporan informasi keuangannya menjadi lebih luas dan 

lebih baik. 

 Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan 

memberikan pelaporan keuangan yang lebih lengkap dibandingkan dengan 

perusahaan yang lain. Semua perusahaan baik yang sudah lama maupun baru saja 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) cenderung akan mengikuti perkembangan 

teknologi sebagai salah satu daya tarik bagi para investor untuk menanamkan 

modal mereka di perusahaan (Ruwanti et al,2016). Perusahaan yang baru saja 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga harus mampu bersaing dengan 

perusahaan yang telah lama listing, salah satunya dengan penggunaan teknologi 

dalam pelaporan keuangannya dalam hal ini menerapkan praktik IFR. Perusahaan 

yang lebih berpengalaman akan melakukan pelaporan keuangan sesuai  dengan  

perkembangan  jaman, tidak hanya mengandalkan paper based reporting system 

secara terus menerus namun berganti menjadi paper less reporting system. 

 Penelitian yang berkaitan dengan variabel ini telah dilakukan oleh Lestari 

dan Anis (2007) yang mengemukakan bahwa umur listing perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap IFR. Namun, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Prasetya dan Soni (2012) dan Ruwanti et al (2016) umur listing 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap IFR. 
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 Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Ha4:  Umur listing perusahaan berpengaruh signifikan terhadap IFR 

Ho :  Umur listing perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR 

 

2.4.5. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap IFR (Internet Financial 

Reporting) 

 Auditing membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen 

dan investor. Untuk mempertahankan reputasinya dalam rangka mengurangi 

konflik kepentingan tersebut, KAP ternama mempunyai dorongan yang kuat 

untuk menjaga independensi mereka dan berusaha melaporkan informasi 

selengkap mungkin kepada pemegang saham dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya (Razaee, 2003 dalam Lestari dan Anis, 2007).   

 Menurut teori sinyal, penggunaan KAP yang bereputasi merupakan sinyal 

positif perusahaan karena perusahaan akan diinterpretasikan oleh publik bahwa 

perusahaan memiliki informasi yang tidak menyesatkan dan telah melaporkan 

informasi setransparan mungkin. Tentu saja hal tersebut akan menaikkan citra 

perusahaan dan mendorong perusahaan untuk menyebarluaskan laporan keuangan 

melalui IFR dalam rangka menggalang kepercayaan investor karena laporan 

keuangan perusahaan dapat dipercaya (Ruwanti, et al, 2016).   

Lestari dan Anis (2007), Ruwanti et al (2016) dan Mokhtar (2017) dalam 

penelitiannya mengemukakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif  

terhadap IFR, sedangkan Aly et al (2010) menemukan bahwa reputasi auditor 

tidak berpengaruh terhadap IFR.  
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 Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:   

Ha5:  Reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap IFR . 

Ho :  Reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR . 

 

 

2.5. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat 

digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar II.1 

Kerangka Konseptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Reputasi Auditor (X5) 

Profitabilitas (X3) 

Umur Listing Perusahaan 

(X4) 

Internet Financial 

Reporting (Y) 

Leverage (X2) 


