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BAB I 

PENDAHULUAN 

  
1.1 Latar Belakang Masalah 

Informasi keuangan merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi 

stakeholder suatu perusahaan terutama investor (Keumala dan Dulmuid, 2013). 

Kini, perusahaan memiliki investor yang tersebar dalam berbagai wilayah 

geografis, dimana para investor ini memerlukan berbagai informasi berkaitan 

dengan perusahaan sebagai pertimbangan dalam menanamkan modal mereka. 

Perusahaan memerlukan sarana yang dapat digunakan sebagai media penyebaran 

informasi secara cepat dan dapat menjangkau berbagai wilayah geografis. Salah 

satu media yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi melebihi 

jangkauan geografis adalah internet, karena begitu banyak kemudahan yang dapat 

diberikan terutama kemudahan informasi dan komunikasi yang dapat dikelola 

dalam bentuk website.  

Internet juga memiliki karakteristik dan keunggulan seperti mudah 

menyebar (pervasiness), tidak mengenal batas (borderless-ness), tepat waktu (real 

time), berbiaya rendah (lost cost), dan memiliki interaksi yang tinggi (high 

interaction). Kemudian, internet dapat mengintegrasikan teks, gambar, gambar 

bergerak, dan suara-suara. Karakteristik yang lengkap tersebut membuat internet 

dapat dengan mudah diterima dan menjadi sangat popular di masyarakat. Hal inilah 

yang seharusnya dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menyebarkan informasi 

positif perusahaan kepada para stakeholder.
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Dengan mengunakan media internet dapat membantu perusahaan 

membuat laporan keuangan yang lebih relevan, rinci dan tepat waktu (Kieso dkk, 

2007:422). Internet juga membuat penyajian laporan keuangan lebih menghemat 

biaya karena perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk distribusi laporan 

keuangan yang tidak berada dalam satu geografis. Selain itu, penyebaran informasi 

keuangan melalui internet ini juga dapat menarik investor dan memberikan image 

yang baik bagi perusahaan (Ettredge et all, 2001). 

Manfaat dari penggunaan internet ini tidak hanya menjadi daya tarik bagi 

masyarakat umum saja tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan. 

Hal ini ditunjukkan dengan mulai banyaknya perusahaan yang memiliki website 

pribadi (Kusumawardani, 2011). Pada awalnya penciptaan website ini hanya 

bertujuan untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Namun 

seiring dengan berjalannya waktu, website ini bukan hanya digunakan sebagai 

sarana pemasaran suatu produk tetapi juga sebagai media komunikasi dengan 

pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, baik dengan shareholders, 

stakeholders, maupun pihak lain yang berkepentingan khususnya investor, salah 

satunya dalam penyebaran informasi keuangan perusahaan. 

Di Indonesia, perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan 

publik berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan dan 

tahunan wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa 

Indonesia yang berperedaran nasional. Peraturan tersebut juga mewajibkan emiten 

untuk mempublikasikan kinerja keuangannya di laman website perusahaan. Sejak 

peraturan berlaku pada 2011, setiap emiten yang tercatat di bursa memang harus 
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memiliki situs internet. Hal tersebut diatur dalam Peraturan OJK No X.K.2 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala (financial.id). Kemudian, 

pada tahun 2012 Bapepam-LK (kini Otoritas Jasa Keuangan) selaku regulator pasar 

modal telah mengesahkan aturan baru yaitu Peraturan Bapepam Kep 431/BL/2012 

X.K.6 Pasal 3 yang mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk menyajikan laporan tahunan di website masing-masing. Bagi 

Emiten atau Perusahaan Publik yang belum memiliki laman (website), maka dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini, Emiten atau Perusahaan 

Publik dimaksud wajib memiliki laman (website) yang memuat laporan tahunan 

yang dapat diakses setiap saat. 

Penelitian Muliati (2013) menunjukkan hasil jumlah perusahaan yang 

melaporkan informasi keuangannya di website masih kurang dari 50% jumlah 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya penelitian Puri 

(2013) menunjukkan hasil bahwa internet financial reporting index pada 

perusahaan-perusahaan besar berada dibawah rata-rata 56,75%. Dari kedua 

fenomena tersebut menimbulkan permasalahan, dimana perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia masih rendah dalam memanfaatkan website sebagai media 

informasi perusahaan meskipun perkembangan penggunaan internet di Indonesia 

terus mengalami peningkatan hingga mencapai 71,19 juta orang pada tahun 2013 

dan angka ini naik menjadi 83,7 juta orang pada tahun 2014. Angka yang berlaku 

untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu 

mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah 

pengguna internet. Dan secara keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh 
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dunia diproyeksikan bakal mencapai 3 miliar orang pada 2015 

(https://kominfo.go.id). Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) 

memperkirakan bahwa pengguna internet akan terus mengalami peningkatan, hal 

ini disebabkan semakin mudahnya akses internet yang dapat dilakukan oleh semua 

kalangan bahkan melalui alat yang sangat sederhana salah satunya melalui ponsel. 

Pelaporan informasi keuangan perusahaan melalui internet disebut dengan 

IFR (Internet Financial Reporting) yang merupakan kategori pengungkapan 

sukarela. Perusahaan dianggap menerapkan praktik IFR (Internet Financial 

Reporting) jika pada website perusahaan tersebut dicantumkan laporan keuangan 

tanpa melihat format yang digunakan. Melalui website perusahaan dapat 

menyebarkan informasi baik yang bersifat financial maupun non financial. Dengan 

menempatkan informasi pada website perusahaan akan mempermudah pengguna 

untuk mendapatkan informasi dan juga akan mempermudah investor dalam menilai 

kinerja yang telah dilakukan perusahaan. 

Salah satu motif perusahaan melakukan praktik IFR (Internet Financial 

Reporting) adalah untuk mengurangi asimetri informasi dan memenuhi tingginya 

kebutuhan informasi stakeholder mengenai perusahaan untuk pengambilan 

keputusan (Harahap, 2012:613). Praktik IFR (Internet Financial Reporting) selain 

dapat menekan biaya, dan tepat waktu, juga dapat meningkatkan citra perusahaan 

(Khan dan Ismail, 2012). Karena ketika perusahaan memiliki berbagai informasi 

dan informasi tersebut dikelola dengan baik dalam sebuah website maka akan 

semakin banyak orang diberbagai wilayah dunia yang dapat mengakses informasi 

tersebut. 

https://kominfo.go.id/
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Penelitian-penelitian dibidang ini sebelumnya lebih banyak dilakukan 

diluar negeri, seperti penelitian yang dilakukan oleh Debreceny et al (2002) 

melakukan penelitian di Amerika Serikat membuktikan bahwa ukuran perusahaan, 

teknologi informasi, tempat listing saham yang mempengaruhi IFR (Internet 

Financial Reporting).  

Oyelere et al (2003) menguji praktik IFR (Internet Financial Reporting) 

di Selandia Baru yang menunjukan ukuran perusahaan, likuiditas, sektor industri 

dan kepemilikan saham yang mempengaruhi praktik  IFR (Internet Financial 

Reporting). Selanjutnya, Aly et al (2010) juga melakukan penelitian di Mesir 

membuktikan profitabilitas, foreign listing, dan jenis industri adalah faktor yang 

mempengaruhi IFR (Internet Financial Reporting), sedangkan faktor lain seperti 

ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan reputasi  auditor tidak berpengaruh. 

Di Indonesia penelitian melalui praktik  IFR (Internet Financial 

Reporting) juga dilakukan oleh beberapa peneliti dengan objek dan hasil penelitian 

yang berbeda. Untuk pertama kalinya Lestari dan Chariri (2007) melakukan 

penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang listing di BEI, hasilnya 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, reputasi auditor, dan 

umur listing merupakan faktor utama dalam pelaporan keuangan melalui website 

perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya dan Irwandi (2012) dengan objek 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI dengan hasil penelitian yang 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik IFR 
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(Internet Financial Reporting), sedangkan profitabilitas, likuiditas, leverage dan 

umur listing tidak berpengaruh. 

Selain itu, Akbar dan Daljono (2014) juga menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi praktik IFR (Internet Financial Reporting) dengan hasil yang 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan, performa perusahaan, dan industri TIK 

berpengaruh terhadap praktik  IFR (Internet Financial Reporting) sementara itu 

faktor lain seperti leverage, ukuran auditor, kepemilikan publik, dan penawaran 

saham baru tidak berpengaruh. 

Meskipun banyak manfaat yang diperoleh dengan menerapkan praktik IFR 

ini, namun masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melakukan praktik IFR.  

Xiao et al (2004) mengemukakan bahwa tidak semua perusahaan menyajikan 

laporan keuangan dalam website pribadi mereka. Seperti yang terjadi di Indonesia 

juga, tidak semua perusahaan yang listing di BEI menyajikan laporan keuangan 

dalam website pribadi perusahaan mereka, bahkan masih cukup banyak perusahaan 

belum memiliki website. 

Berdasarkan kedua fenomena dan pernyataan diatas berarti terdapat 

faktor-faktor dan alasan-alasan tertentu yang mempengaruhi mengapa tidak semua 

perusahaan melakukan praktik IFR (Internet Financial Reporting) meskipun 

banyak manfaat yang diberikan dari penggunaan internet tersebut. Hasil penelitian 

sebelumnya juga menunjukan hasil yang bervariasi mulai dari penelitian 

Debrecency et al (2002), Oyelere et al (2003), Aly et al (2010), Lestari dan Chariri 

(2007), Prasetya dan Irwandi (2012), serta Akbar dan Daljono (2014).  
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Alasan inilah yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian 

yang sama dan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat penggunaan internet 

pada suatu perusahaan dalam mengungkapkan laporan keuangannya serta untuk 

mendapatkan hasil yang lebih konsisten dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yang merupakan pengembangan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Keumala dan Dul Muid (2013) yang menggunakan 

variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, leverage, outside 

ownership (kepemilikan saham oleh pihak luar), dan risiko sistematik terhadap 

perusahaan-perusahaan non-keuangan yang listing di BEI tahun 2011. 

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan variabel risiko sistematik 

dan outside ownership tetapi menambahkan variabel likuiditas. Risiko sistematik 

dan outside ownership tidak digunakan karena berdasarkan dari beberapa penelitian 

terdahulu variabel ini tidak berpengaruh terhadap praktik IFR (Internet Financial 

Reporting). Oleh sebab itu maka peneliti mengganti variabel ini dengan variabel 

likuiditas karena variabel tersebut melihat tingkat kemampuan perusahaan 

membayar utang jangka pendeknya dan perusahaan akan mengungkapkan 

informasi tersebut kepada publik. 

Untuk objek penelitian, peneliti menggunakan objek yang berbeda yaitu 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 yang listing di BEI tahun 

2015. Kompas 100 merupakan salah satu indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang terdiri dari 100 saham perusahaan publik yang diperdagangkan di BEI. Indeks 

Kompas 100 diluncurkan pada perayaan HUT PT Bursa Efek Jakarta ke-15 tanggal 

13 Juli 2007 dan bertepatan dengan ulang tahun pasar modal ke-30 

https://id.wikipedia.org/wiki/Saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_publik
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(www.sahamok.com). Indeks Kompas 100 secara resmi diterbitkan oleh Bursa Efek 

Indonesia (BEI) bekerjasama dengan koran Kompas pada hari Jumat tanggal 10 

Agustus 2007. Indeks ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi investor, 

pengelola portofolio serta fund manager sehingga dapat digunakan sebagai acuan 

dalam menciptakan kreatifitas (inovasi) pengelolaan dana yang berbasis saham.  

Proses pemilihan 100 saham yang masuk dalam penghitungan indeks 

Kompas 100 ini mempertimbangkan faktor likuiditas, kapitalisasi pasar dan kinerja 

fundamental dari saham-saham tersebut. Kriteria pemilihan saham adalah dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:  [a] telah tercatat di PT Bursa 

Efek Indonesia (BEI) minimal 3 bulan; [b] aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu 

nilai, volume dan frekuensi transaksi; [c] jumlah hari perdagangan di pasar regular; 

[d] kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu; [e] sebagai saringan terakhir, BEI 

juga mengevaluasi dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental dan pola 

perdagangan; dan [f] BEI memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan 

pemilihan saham-saham yang masuk dalam daftar indeks ini, dimana semua 

keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan investor maupun 

stakeholders lainnya.  

Daftar saham yang menjadi acuan perhitungan indeks Kompas 100 di 

Bursa Efek Indonesia diperbaharui setiap 6 (enam bulan) sekali. Periode daftar 

saham yang masuk ke dalam perhitungan indeks Kompas 100 adalah Februari-Juli 

dan Agustus Januari. 

Peneliti memilih perusahaan yang terdaftar dalam indeks kompas 100 

dikarenakan  perusahaan tersebut merupakan perusahaan terkemuka di Indonesia, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Koran
https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas
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dengan tingkat tingkat likuiditas yang baik, kapitalisasi pasar yang tinggi, 

fundamental yang kuat, serta kinerja perusahaan yang baik (Hartono, 2015:159). 

Selain itu perusahaan indeks kompas 100 merupakan  perusahaan yang berasal dari 

jenis industri yang berbeda sehingga mampu mewakili seluruh perusahaan yang ada 

di BEI dan diharapkan dapat mempresentasikan kondisi sebenarnya mengenai 

pelaporan keuangan perusahaan yang terkait melalui internet. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pelaporan Keuangan Melalui IFR (Internet Financial Reporting) Dalam 

Website Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks Kompas 100”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh postif terhadap pratik IFR (Internet 

Financial Reporting) yang dilakukan perusahaan ? 

b. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pratik IFR (Internet 

Financial Reporting) yang dilakukan perusahaan? 

c. Apakah Jenis Industri berpengaruh positif terhadap praktik IFR (Internet 

Financial Reporting) yang dilakukan perusahaan ? 

d. Apakah Leverage berpengaruh negatif terhadap praktik IFR (Internet 

Financial Reporting) yang dilakukan perusahaan ? 

e. Apakah Likuiditas berpengaruh positif terhadap praktik IFR (Internet 

Financial Reporting) yang dilakukan perusahaan?  



10 
 

 

 

f. Apakah ukuran perusahaan,  profitabilitas, jenis industri, leverage, dan 

likuiditas secara bersama-sama berpengaruh terhadap praktik IFR (Internet 

Financial Reporting) yang dilakukan perusahaan?  

 

 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui dan menganalisa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif 

terhadap praktik IFR (Internet Financial Reporting) yang dilakukan 

perusahaan. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa Profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap praktik IFR (Internet Financial Reporting) yang dilakukan 

perusahaan. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisa Jenis Industri berpengaruh positif 

terhadap praktik IFR (Internet Financial Reporting) yang dilakukan 

perusahaan.  

d. Untuk mengetahui dan menganalisa Leverage berpengaruh negatif terhadap 

praktik IFR (Internet Financial Reporting) yang dilakukan perusahaan. 

e. Untuk mengetahui dan menganalisa Likuiditas berpengaruh positif terhadap 

praktik IFR (Internet Financial Reporting) yang dilakukan perusahaan. 

f. Untuk mengetahui dan menganalisa ukuran perusahaan,  profitabilitas, jenis 

industri, leverage, dan likuiditas secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

IFR (Internet Financial Reporting) yang dilakukan perusahaan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian 

tersebut, diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi 

manfaat positif bagi : 

a. Akademisi/peneliti sendiri 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pihak-

pihak yang membaca penelitian ini terutama yang berkaitan dengan praktik 

IFR (Internet Financial Reporting). 

b. Praktisi/tempat penelitian 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman kepada perusahaan secara mendalam mengenai praktik IFR 

(Internet Financial Reporting) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

c. Riset selanjutnya 

Hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau replikasi bagi peneliti 

dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama 

dengan pembahasan dalam penelitian ini.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal ini mengacu pada sistematika penulisan berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan penjabaran 

dari kerangka yang berkaitan dengan IFR (Internet Financial 

Reporting). Meliputi teori agensi, teori sinyal, pengertian laporan 

keuangan, pengungkapan, pengertian IFR (Internet Financial 

Reporting), ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, leverage 

dan likuiditas serta teori dalam islam, penelitian terdahulu, hipotesis 

penelitian dan model penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang desain penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencoba menganalisa dan mengevaluasi permasalahan yang 

ditemukan dengan mengunakan uji statistik. 

BAB V  : PENUTUP  

Bab ini berisi hasil kesimpulan dan penutup penelitian yang berupa 

keterbatasan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya. 


