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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal  (capital market) adalah pertemuan antara pihak yang

memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara

memperjualbelikan sekuritas. Oleh karena itu pasar modal bisa diartikan sebagai

pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih

dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.

2.1.2 Teori Efesiensi Pasar

Suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorangpun, baik investor

individu maupun investor institusi, akan mampu memperoleh return tidak normal

(abnormal return), setelah disesuaikan dengan risiko, dengan menggunakan

strategi perdagangan yang ada. Artinya, harga, volume dan frekuensi saham yang

terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Pasar modal

yang efisien didefinisikan sebagai pasar modal dengan harga sekuritas- sekuritas

yang mencerminkan semua informasi yang tersedia dan relevan. Berdasarkan

pernyataan Mishkins dan Eakins tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

semakin cepat informasi tercermin pada suatu sekuritas, semakin efisien pasar

modal tersebut.

Terkait dengan definisi menurut Lai et al (2009), tidak dapat disangkal

bahwa informasi yang diyakini akan menjadi sorotan banyak pihak yang

berkepentingan di pasar modal. Pihak-pihak dimaksud antara lain adalah pembuat
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kebijakan (pemerintah, badan pengawas pasar modal atau asosiasi penentu

kebijakan akuntansi), manajemen perusahaan sebagai pembuat laporan keuangan,

akuntan (auditor) sebagai pihak yang memberikan sertifikasi, dan perantara

informasi, seperti pelanggan dan pesaing, serta investor.

Pelaku pasar modal akan mengevaluasi setiap pengumuman yang

diterbitkan oleh emiten, sehingga hal tersebut akan menyebabkan beberapa

perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya adanya perubahan pada

volume dan frekuensi perdagangan saham, perubahan pada harga saham, bid/ask

spread, proporsi kepemilikan, dan lain-lain.

Membahas pasar efisien, pasti menimbulkan pertanyaan mengapa harus

ada konsep pasar efisien dan mungkinkah pasar efisien ada dalam kehidupan

nyata. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kondisi-kondisi berikut idealnya

harus terpenuhi:

1. Banyak terdapat investor rasional dan berorientasi pada maksimisasi

keuntungan yang secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis,

menilai, dan berdagang saham. Investor-investor ini adalah price taker,

artinya pelaku itu sendiri tidak akan dapat mempengaruhi harga suatu

sekuritas.
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2. Tidak diperlukan biaya untuk mendapatkan informasi dan informasi

tersedia bebas bagi pelaku pasar pada waktu yang hampir sama (tidak jauh

berbeda).

3. Informasi diperoleh dalam bentuk acak, dalam arti setiap pengumuman

yang ada di pasar adalah bebas atau tidak terpengaruh dari pengumuman

yang lain.

4. Investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru

yang masuk di pasar, yang menyebabkan harga, volume dan frekuensi

saham segera melakukan penyesuaian. Hal ini sesuai dengan yang

diungkapkan oleh Lai et al (2009) yaitu saham akan bergerak ketika

informasi yang berguna memasuki pasar.

Model efisiensi pasar modal menjadi tiga bentuk berdasarkan informasi

yang digunakan dalam pengambilan keputusan:

1. Bentuk Lemah

Efisiensi pasar modal dalam bentuk lemah menyatakan bahwa

harga- harga sekuritas mencerminkan seluruh informasi yang terkandung

dalam harga sekuritas di masa lalu. Dalam kondisi ini, tidak ada investor

yang dapat memperoleh tingkat keuntungan di atas normal dengan

menggunakan pedoman berdasarkan atas informasi harga masa lalu.

2. Bentuk Setengah Kuat

Efisiensi pasar modal dalam bentuk setengah kuat menyatakan

bahwa harga-harga sekuritas bukan hanya mencerminkan harga- harga di

masa lalu, tetapi juga seluruh informasi yang dipublikasikan, seperti

pengumuman laba, deviden, merger, perubahan sistem akuntansi dan
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sebagainya. Dalam kondisi ini tidak ada investor yang dapat memperoleh

tingkat keuntungan diatas normal dengan memanfaatkan sumber informasi

yang dipublikasikan.

3. Bentuk Kuat

Dalam efisiensi pasar modal dalam bentuk kuat, harga sekuritas

tidak hanya mencerminkan seluruh informasi yang dipublikasikan tetapi

juga informasi yang tidak dipublikasikan. Investor dapat memperoleh

tingkat keuntungan diatas normal dengan mencermati gelagat dari investor

lain yang memiliki informasi.

2.1.3 Teori Sinyal

Teori Sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan

untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan

perusahaan untuk memberikan informasi adalah untuk mengurangi asimetri

informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih

banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dibanding pihak luar

(investor, kreditor).

Teori Sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi

lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan

lain.



14

Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi

investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan

sejenis. Sebagai contoh, laba merupakan bagian dari laporan keuangan sehingga

laba seharusnya juga berguna untuk keputusan kredit. Laba dapat digunakan

untuk menilai prospek peusahaan misalnya untuk (a) mengevaluasi performance

manajemen, (b) memperkirakan earning power, (c) memprediksikan laba yang

akan datang atau (d) menilai risiko investasi atau pinjaman pada perusahaan.

2.1.4 Teori Agensi

Teori agensi atau teori keagenan muncul ketika terdapat dua pihak yang

saling terkait dimana pihak pertama setuju untuk memakai jasa pihak tertentu.

Jensen dan Meckling dalam Isnanta (2008),  menyatakan bahwa teori keagenan

mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai

agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk

bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan

sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik

pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan

semua upayanya kepada pemegang saham.

Teori Agensi didasarkan pada 3 asumsi, yaitu asumsi sifat manusia,

asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan

bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, mempunyai

keterbatasan rasional dan tidak menyukai resiko. Asumsi keorganisasian

menekankan adanya konflik antar organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektifitas

dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen (Indrianita, 2007).
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Terdapat tiga macam masalah keagenan. Pertama, masalah keagenan

antara manajer dengan pemegang saham. Kedua, masalah keagenan antara

pemegang saham dengan kreditor. Ketiga, masalah keagenan antara perusahaan

dengan konsumen. Penelitian ini menguji Liquidation option hypothesis yang

didasarkan pada teori keagenan. Liquidation option hypothesis mencermati

masalah keagenan antara pemegang saham dan pemegang obligasi (Sari  et al.,

2006).

Alasan yang mendasari perlunya praktik pengungkapan laporan keuangan

oleh manajemen perusahaan kepada shareholders dijamin dalam hubungan antara

prinsipal dan agen. Manajemen sebagai pengelola kekayaan perusahaan berperan

sebagai agen, sedangkan investor sebagai pemilik berperan sebagai prinsipal.

Laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada

pemilik. Sebagai wujud pertanggungjawaban, agen akan berusaha memenuhi

seluruh keinginan prinsipal, dalam hal ini adalah pengungkapan sukarela yang

lebih luas (Putri, 2008).

2.1.5 Pengungkapan Laporan Keuangan

2.1.5.1 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 aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan

dengan kinerja perusahaan adalah penghasilan dan beban yang termuat

dalam laporan laba rugi.
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2.1.5.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam Financial

Accounting Standards Board (FASB) dalam Statement of Financial Concept

(SFAC) No. 1 adalah menyajikan informasi sebagai berikut :

1. Berguna bagi investor dan kreditor yang ada dan potensial, serta

pemakai lainnya dalam membuat keputusan investasi, pemberi kredit

dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan itu harus memadai

bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kegiatan

dan usaha perusahaan dan peristiwa ekonomi serta bermaksud untuk

menelaah informasi tersebut secara sungguh- sungguh.

2. Dapat membantu investor dan kreditor yang potensial dan pemakai

lainnya untuk menaksir jumlah, waktu dan ketidakpastian dari

penerimaan uang di masa mendatang yang berasal dari deviden atau

bunga pelunasan dan jatuh temponya surat berharga atau pinjaman. Oleh

karena itu, rencana penerimaan dan pengeluaran uang seorang kreditor

atau investor itu berkaitan dengan cash flow perusahaan. Pelaporan

keuangan harus menyajikan informasi yang membantu investor, kreditur

dan pihak lainnya untuk memperkirakan jumlah, waktu, dan

ketidakpastian aliran kas masuk (sesudah dikurangi kas keluar) di masa

mendatang untuk perusahaan.
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3. Menunjukkan sumber ekonomi perusahaan. Klaim atas sumber ekonomi

perusahaan (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber ke

perusahaan lain dan pemilik perusahaan), dan pengaruh transaksi,

kejadian, keadaan yang mempengaruhi sumber dan klaim atas sumber

tersebut.

Sedangkan menurut PSAK no.1 Standar akuntansi Keuangan

(2013) yaitu : “Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja

dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai

laporan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber- sumber daya

yang dipercayakan kepada mereka.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan

keuangan bertujuan untuk menilai suatu perusahaan dalam rangka

pengambilan keputusan investor, kreditor dan pihak- pihak lain yang

berkepentingan.

2.1.5.3 Jenis Pengungkapan Laporan Keuangan

1. 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
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bertentangan dengan item-item dalam mandatory disclosure. Cukup

banyak penelitian telah muncul dalam beberapa dekade yang

mempelajari laporan keuangan perusahaan secara sukarela.

Pengungkapan sukarela mengenai kegiatan perusahaan

mengurangi asimetri informasi antara investor dan manajemen tentang

kondisi keuangan perusahaan dan hasil operasi dalam lingkungan

perusahaan. Dasar pertimbangan perusahaan melakukan pengungkapan

sukarela salah satunya adalah memberikan sarana pengambilan

keputusan yang lebih informatif bagi pemakai laporan keuangan.

Informasi yang lebih lengkap akan menjadi lebih relevan untuk

pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa

pengungkapan sukarela bermanfaat bagi perusahaan.

Pengungkapan informasi sukarela yang signifikan, baik

keuangan maupun non-keuangan, akan menambah nilai dari informasi

yang diungkapkan kepada publik. Lai et al (2009) menyatakan bahwa

sebuah manfaat yang besar bagi perusahaan untuk mengungkapkan

informasi sebanyak mungkin sehingga investor mampu mana

perusahaan yang baik dan buruk.

Praktek pengungkapan informasi keuangan dalam website

perusahaan (Internet Financial Reporting-IFR) merupakan salah satu

contoh bentuk pengungkapan sukarela.

2. Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure)

Menurut Keputusan Otoritas jasa keuangan, perusahaan yang

telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik



19

berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan yang memuat

Ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan umum oleh

manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan

manajemen.

2.1.6 Harga Saham

2.1.6.1 Pengertian Saham

Saham merupakan salah satu jenis efek yang paling banyak

diperdagangkan di pasar modal. Bahkan saat ini dengan banyaknya emiten

yang mencatatkan sahamnya di bursa efek, perdagangan saham semakin

marak dan menarik investor untuk terjun dalam jual beli saham. Saham

merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas (PT).

Dengan memiliki suatu saham perusahaan, maka manfaat yang diperoleh

berupa dividen yang merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang

dibagikan kepada pemilik saham, capital gain merupakan bagian dari

keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dan harga belinya. Menurut

Rusdin (2005:68) saham didefinisikan sebagai berikut:

“Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu

perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan

aktiva perusahaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa saham adalah surat

berharga dan ditujukan sebagai bukti penyertaan atau pemilikan seseorang

atas badan dalam suatu perusahaan, berapapun porsinya dari suatu

perusahaan yang menerbitkan saham sesuai dengan yang tertera pada

saham.
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2.1.6.2 Pengertian Harga Saham

Harga saham adalah harga sebesar nilai sekarang atau present

value dari aliran kas yang diharapkan akan diterima. Harga saham juga

dapat diartikan sebagai harga yang dibentuk dari interaksi para penjual dan

pembeli saham yang dilatarbelakangi oleh harapan mereka terhadap profit

perusahaan, untuk itu investor memerlukan informasi yang berkaitan dengan

pembentukan saham tersebut dalam mengambil keputusan untuk menjual

atau membeli saham.

Harga saham adalah suatu saham yang mempunyai ciri untuk

memperjual belikan dibursa efek yang diukur dengan nilai mata uang

(harga) dimana harga saham tersebut akan ditentukan antara kekuatan

demand dan supply. Nilai  suatu  perusahaan bisa dilihat  dari  harga saham

perusahaan yang bersangkutan di pasar modal. Harga saham biasanya

berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran. Fluktuasi harga

saham mencerminkan seberapa besar minat investor terhadap saham suatu

perusahaan, karenanya setiap saat bisa mengalami perubahan seiring dengan

minat investor untuk menempatkan modalnya pada saham.

Naik  turunnya harga  saham yang   diperdagangkan  di  lantai

bursa ditentukan oleh kekuatan pasar. Jika pasar menilai bahwa perusahaan

penerbit saham dalam kondisi baik, maka biasanya harga saham perusahaan

yang bersangkutan akan naik, demikian pula sebaliknya, jika perusahaan

dinilai rendah oleh pasar, maka harga saham perusahaan juga akan ikut

turun bahkan bisa lebih rendah dari harga di pasar sekunder.
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2.1.6.3 Penilaian Harga Saham

Dalam aktivitas di pasar modal harga saham merupakan faktor yang

sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melaksanakan

investasi, karena harga saham menunjukkan nilai suatu perusahaan. Harga

saham mencerminkan prestasi emiten. Apabila emiten punya prestasi yang

makin baik maka keuntungan yang diperoleh dari operasi usaha juga

semakin besar, maka keuntungan yang diperoleh pemegang saham emiten

yang bersangkutan juga cenderung naik.

Bagi investor harga  saham, pergerakannya merupakan faktor

penting dalam investasi di pasar modal. Harga saham dikatakan tidak wajar

apabila harganya ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Melalui

penilaian saham inilah investor akan dapat memutuskan untuk menentukan

strategi investasi. Harga saham mencerminkan nilai perusahaan, semakin

tinggi nilai harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan

sebaliknya. Setiap perusahan yang menerbitkan saham sangat

memperhatikan harga sahamnya.

2.1.7 Volume Perdagangan Saham

Volume perdagangan saham merupakan banyaknya lembar saham yang

diperdagangkan dalam satu hari perdagangan. Perubahan volume perdagangan

saham di pasar modal menunjukkan aktivitas perdagangan saham di bursa dan

mencerminkan keputusan investasi investor. Aktivitas volume perdagangan ini

digunakan untuk melihat apakah investor individual menilai pengumuman

tersebut informatif. Sehingga dapat dikatakan informasi tersebut dapat

memengaruhi suatu investasi.
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Menurut Rendi dan Supatmi (2013), volume perdagangan saham adalah

aktivitas perdagangan saham yang terjadi pada waktu tertentu yang diperoleh

dengan membandingkan atau membagi antara saham yang diperdagangkan

dengan saham yang beredar di bursa efek . Besarnya variabel  volume

perdagangan diketahui dengan mengamati kegiatan perdagangan saham yang

dapat dilihat melalui indikator aktivitas volume perdagangan (Trading Volume

Activity / TVA).

Trading Volume Activity (TVA) merupakan suatu indikator yang dapat

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter

pergerakan aktivitas volume perdagangan saham di pasar modal”. Perubahan

volume  perdagangan saham di pasar modal menunjukkan aktivitas perdagangan

saham di bursa dan mencerminkan keputusan investasi investor.

Perhitungan aktivitas volume perdagangan dilakukan dengan

membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu

periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar perusahaan

tersebut dalam kurun waktu yang sama.

Rumus untuk menghitung TVA adalah :

tpadagkandiperdaganBEIberedaryangisahamJumlah

twaktupadagkandiperdaganyangisahamJumlah
TVA 

Setelah TVA dari masing-masing saham diketahui  kemudian dihitung

rata-rata TVA selama periode tertentu.
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2.1.8 Internet Financial Reporting (IFR)

Internet Financial Reporting adalah pencantuman informasi keuangan

perusahaan melalui internet atau website (Lai et al., 2009). Chandra (2008)

mengidentifikasikan cara penyajian melalui website yaitu :

1. Membuat duplikat (menduplikasi) laporan keuangan yang sudah dicetak

ke dalam format electronic paper.

2. Mengkonversi laporan keuangan ke dalam format HTML.

3. Meningkatkan pencantuman laporan keuangan melalui website sehingga

lebih mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan daripada laporan

keuangan dalam format cetak.

Dalam Chandra (2008) terdapat langkah dalam mengidentifikasikan

perkembangan pencantuman informasi keuangan melalui internet. Langkah-

langkah tersebut adalah :

1. Menentukan penggunaan website dalam perusahaan Generalisasi

pertama dari penggunaan website mencakup informasi perusahaan yang

umum yang hanya menarik sedikit perhatian dari investor. Website ini

tidak mengkomunikasikan informasi atau tujuan perusahaan kepada

pengguna tertentu. Kebanyakan website hanya berfokus pada pelanggan

dan kurang berfokus pada investor.

2. Menggunakan internet untuk mempublikasikan laporan tahunan

perusahaan.

3. Langkah ini dikarakteristikkan sebagai sebuah taksiran dari kebutuhan

yang berbeda dari beberapa kelompok dimana perusahaan dapat

mengkomunikasikan beberapa informasi yang dibutuhkan kepada

mereka. Website dilihat sebagai sebuah media distribusi informasi yang
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efisien dan berbiaya rendah.

4. Penggunaan internet secara penuh untuk mempublikasikan laporan dan

informasi keuangan perusahaan lainnya melalui website.

5. Dalam langkah ini, bermacam- macam karakteristik dan kemungkinan

dari penggunaan media interaktif ini meningkatkan bermacam- macam

model misalnya presentasi menggunakan slide, animasi, music dan

streaming audio and video.

Berbagai format yang dapat digunakan dalam mempresentasikan laporan

keuangan melalui internet antara lain :

1. Portable Document Format (PDF) Merupakan sebuah format file yang

dikembangkan oleg Adobe Corporation untuk membuat dokumen-

dokumen yang dibutuhkan untuk mewakili dokumen yang asli. Semua

elemen dalam dokumen asli disimpan sebagai gambaran elektronik.

2. Hyper Text Markup Language ( HTML ) merupakan standar yang biasa

digunakan untuk mempresentasikan informasi melalui internet.

3. Graphics Interchange Format (GIF) merupakan sebuah format file

berbentuk grafik, dengan meringkas mengenai gambaran informasi

tanpa mengurangi informasi tersebut, yang dapat dibaca oleh

kebanyakan pengguna.

4. Joint Photographic Expert Group (JPEG) merupakan sebuah format

grafik yang digunakan untuk meringkas foto agar mempunyai ukuran

yang dapat digunakan dalam website.

5. Microsoft Excel Spreadsheet merupakan sebuah aplikasi komputer yang

berupa spreadsheet dengan menyimpan, memperlihatkan dan
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memanipulasi data yang disusun dalam kolom dan lajur.

6. Microsoft Word Ms. Word merupakan aplikasi program computer yang

paling banyak digunakan dalam IFR.

7. Zip Files WinZip merupakan program windows yang mengizinkan para

pengguna untuk menyimpan dan meringkas dokumen informasi

segingga mereka dapat menyimpan dan mendistribusikan informasi

tersebut dengan lebih efisien.

8. Macromedia Flash Softwatre merupakan standar untuk mengirim

informasi dengan cepat.

9. Real Networks Real Player Software merupakan Format yang

menggunakan efek video

10. Macromedia Shockwave Software merupakan bagian dari multimedia

player.

Fitriana (2009) mengungkapkan bahwa Internet Financial Reporting

dinilai memberikan berbagai keuntungan:

1. 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.

2. 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
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jumlah investor potensial.

3. Menawarkan informasi keuangan dalam berbagi format yang

memudahkan dan bisa  didownload (Hanifa dan Rashid; 2005 dalam

Fitriana, 2009). Adobe Acrobat format dalam portable document format

(PDF) biasanya merupakan format yang paling umum digunakan

(Pervan, 2006). Selain itu format yang digunakan adalah HTML

(Hypertext Markup Language), Excel, XBRL.

4. Memungkinkan pemakai berinteraksi dengan perusahaan untuk bertanya

atau memesan informasi tertentu dengan cara yang jauh lebih mudah dan

murah disbanding mengirim surat atau telepon ke perusahaan.

Elemen penting IFR adalah derajat atau kuantitas pengungkapan. Semakin

tinggi tingkat pengungkapan informasi dalam kuantitas atau transparansi, maka

semakin besar dampak dari pengungkapan pada keputusan investor.

The Steering Committee of the Business Reporting Research Project

menyediakan beberapa motif perusahaan dalam meyajikan informasi melalui

internet :

1. Mengurangi biaya cetak dan posting laporan tahunan (annual report).

2. Akses yang lebih luas dari pada praktek tradisional.

3. Memberikan informasi yang terkini.

4. Mempercepat waktu dalam distribusi informasi.

5. Menjalin komunikasi dengan konsumen yang tidak teridentifikasi

sebelumnya.

6. Menambah praktek pengungkapan tradisional.
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7. Meningkatkan jumlah dan data yang diungkapkan.

8. Memperbaiki akses pada investor potensial untuk perusahaan kecil.

2.1.9 Pandangan Islam Tentang Praktik IFR (Internet Financial Reporting)

Dalam Al-Quran disampai kita harus mengukur secara adil, jangan

dilebihkan dan jangan dikurangi.Dalam hal ini Al- Quran menyatakan dalam

Surah Al – Muttaffifin ayat 1-7, yang artinya:

1-َوْیٌل لِْلُمطَفِّفِینَ 

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

menimbang).

الَِّذیَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِسیَْستَْوفُونَ  -2

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

lain mereka meminta untuk dicukupkan.

َوإَِذا َكالُوھُْم أَْو َوَزنُوھُْم یُْخِسُرونَ  -3

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

mereka mengurangi

ئَِك أَنَّھُْم َمْبُعوثُونَ أََال یَظُنُّ  أُولَٰ -4

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

dibangkitkan.

لِیَْومٍ  5-َعِظیم

(5) Pada suatu hari yang besar

یَْومَ  یَقُومُ  النَّاسُ  لَِربِّ  6-اْلَعالَِمینَ 

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

` َكالَّ  إِنَّ  ِكتَابَ  ارِ  اْلفُجَّ لَفِي ینٍ  ِسجِّ -7

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

tersimpan dalam sijin
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Kita dilarang menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita,

sedangkan bagi orang lain 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.

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.

Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk saling terbuka dan tidak

merugikan satu sama lain. Kita tidak boleh menuntut keadilan untuk mendapatkan

keuntungan sendiri tetapi untuk hak orang lain kita tidak memenuhinya. Praktik

IFR (Internet Financial Reporting) dianggap telah memenuhi apa yang tidak

diperbolehkanlah  didalam surah Al-Mutaffifin, karena melalui praktik IFR

(Internet Financial Reporting) perusahaan telah berusaha untuk  mengurangi

tingkat asimetri yang terjadi dengan mengungkapkan informasi tanpa ada yang

ditutupi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga bisa mengurangi

konflik kepentingan.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Perkembangan penelitian terkait dengan IFR (Internet Financial

Reporting) dan pengungkapan informasi melalui website pada awalnya lebih

banyak berfokus diluar negeri dan pada perusahaan di negara – negara maju. Di

Indonesia penelitian ini juga mulai dikembangkan, berikut diuraikan tentang

penelitian terdahulu mengenai IFR dan pengungkapan informasi melalui

website,baik yang telah dilakukan diluar negeri maupun di Indonesia.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No
Peneliti /
Tahun

Judul Penellitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian

1. Priyo Sigit Budi
Santiko/2014

Pengaruh IFR dan
tingkat
pengungkapan
informasi website
terhadap frekuensi
perdagangan
saham

IFR, tingkat
pengungkapan
informasi
websitedan
frekuensi
perdagangan saham

IFR tidak berpengaruh
terhadap frekuensi
perdagangan saham,
tingkat pengungkapan
informasi website
berpengaruh positif
terhadap frekuensi
perdagangan saham

2. Kartika
Damayanti dan
Supatmi/2012

Internet Financial
Reporting (IFR)
dan reaksi pasar

IFR, abnormal
return, dan
frekuensi
perdagangan saham

Tidak ada perbedaan
abnormal return antara
perusahaan yang IFR
dan non IFR ,akan tetapi
perusahaan yang
menerapkan IFR
memiliki frekuensi
perdagangan saham yang
tinggi dibandingkan
perusahaan yang non
IFR.

3. Retmono
Marsudi 2015

Pengaruh internet
financial reporting
dan tingkat
pengungkapan
informasi melalui
website terhadap
harga dan
frekuensi
perdagangan
saham

IFR, pengungkapan
informasi melalui
website, harga
saham dan frekuensi
perdagangan saham

IFR berpengaruh
terhadap harga saham
maupun terhadap
frekuensi perdagangan
saham, Tingkat
pengungkapan informasi
website tidak
berpengaruh terhadap
harga saham,tetapi
berpengaruh terhadap
frekuensi perdagangan
saham.

4. Yulia, Safitri,
Emilia/2014

The influence of
internet financial
reporting and

IFR, degree of
information
disclousure on

Internet financial
reporting dan
pengungkapan informasi
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degree of
information
disclousure on
company’s
website to the
frequency of stock
trading on
trading, service,
and investment
company listed on
Indonesia stock
exchange

website, and
frequency of stock
trading

melalui website
berpengaruh positif
terhadap frekuensi
perdagangan
saham,dalam
perdagangan,jasa,dan
perusahaan yang
melakukan investasi di
Indonesia.

5. Syou ching-lai,
Cecilia lin,

Hung-chih li,
Frederick H

/2010

An empirical
study of the
impact internet
financial
reporting on stock
price

IFR, scope degree of
information and
stock price

-harga saham perusahaan
yang menggunakan IFR
akan bergerak lebih
cepat dibandingkan yang
tidak.
-abnormal return saham
yang menggunakan IFR
akan lebih besar
dibandingkan yang tidak.

6. Eka ratna
maryati/ 2014

The effect of
financial
reporting (IFR)
on firm value ,
stock price, and
stock return in the
manufacturing
companies listed
in Indonesia stock
exchange

Internet Financial
Reporting, firm
value, stock price,
and stock return

Internet financial
reportingberpengaruh
signifikan terhadap firm
value dan stock price,
dan tidak berpengaruh
terhadap stock return.

7. Siti
Muyasaroh/2014

Pengaruh IFR dan
tingkat
pengungkapan
informasi website
terhadap volume
perdagangan
saham.

IFR, tingkat
pengungkapan
informasi website,
volume perdagangan
saham

IFR tidak berpengaruh
terhadap volume
perdagangan saham, dan
tingkat pengungkapan
informasi melalui
website berpengaruh
terhadap volume
perdagangan saham.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, gambar berikut merupakan kerangka

pemikiran  penelitian  ini.  kerangka  pemikiran  mengenai  hubungan  antara

internet financial reporting (IFR) dan pengungkapan informasi melalui website

yang  merupakan  variabel  independen  dengan harga saham dan volume

perdagangan saham sebagai variabel dependen.

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

= Pengaruh secara parsial
= Pengaruh secara Simultan

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Hubungan Internet Financial Reporting (IFR) terhadap Harga Saham

Internet financial reporting (IFR) adalah pelaporan keuangan perusahaan

yang disajikan melalui internet, yang merupakan  salah satu bentuk pengungkapan

sukarela yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pihak luar .Pelaporan

IFR (internet
financial reporting)

(X1)

Pengungkapan
informasi melalui

website
(X2)

Volume perdagangan
saham
(Y2)

Harga Saham

(Y1)
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keuangan melaui internet akan membuat transparansi antara perusahaan dengan

pengguna laporan keuangan. Di pasar investasi, sebuah informasi yang berguna

biasanya menyebabkan investor mengambil tindakan yang akan mengarah pada

redistribusi return investasi dan kemudian akan merubah keseimbangan pasar.

Pada pasar modal investor akan beraksi secara cepat setelah melihat informasi

laporan keuangan suatu perusahaan.

Pelaku pasar modal akan mengevaluasi setiap pengumuman yang

diterbitkan oleh emiten, sehingga hal tersebut akan menyebabkan beberapa

perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya adanya perubahan pada

harga saham, bid/ask spread, proporsi kepemilikan, dan lain-lain. Pengungkapan

informasi sukarela yang signifikan, baik keuangan maupun non-keuangan, akan

menambah nilai dari informasi yang diungkapkan kepada publik.

Informasi yang diungkapkan melalui IFR secara cepat tersedia bagi semua

investor sehingga asimetri informasi akan berkurang dan memperpendek delay

aksesibilitas informasi. Eka ratna maryati (2014) menunjukkan bahwa penerapan

IFR berpengaruh signifikan terhadap harga saham, hal ini sesuai dengan teori

efesiensi pasar bahwa investor akan bereaksi secara cepat terhadap informasi yang

diumumkan oleh emiten terhadap pihak luar, dapat disimpulkan bahwa

perusahaan yang menerapkan IFR akan mempunyai harga saham yang responsive,

oleh karena itu pelaporan keuangan melalui internet diduga akan mempercepat

transaksi pada saham dan akan mempengaruhi harga saham.

Dengan adanya penjelasan diatas oleh karena itu dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut :
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H1 : Diduga  IFR (internet financial reporting) berpengaruh positif

terhadap harga saham.

2.4.2 Hubungan Pengungkapan Informasi Melalui Website berpengaruh

positif terhadap Harga Saham

Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan

memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan

yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek

perusahaan yang akan datang (Sari dan Zuhrotun 2006). Lai  et al (2009)

menyatakan bahwa sebuah manfaat yang besar bagi perusahaan untuk

mengungkapkan informasi sebanyak mungkin sehingga investor mampu

membedakan mana perusahaan yang baik dan yang buruk.

Sesuai dengan Teori Sinyal, dorongan perusahaan untuk memberikan

informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak

luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan

prospek yang akan datang dari pada pihak luar (investor, kreditor). Pengungkapan

informasi keuangan secara transparan akan menyebabkan pihak-pihak terkait

dapat lebih mudah mencerna dan lebih efektif menggunakan informasi untuk

memahami kondisi ekonomi perusahaan (Hunton, et al., 2006 dalam Lai et al.,

2009).

Semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi dalam kuantitas atau

transparansi, maka semakin besar dampak dari pengungkapan pada keputusan

investor, hal ini sesuai dengan penelitian Novi mia chandra

(2011) yang menunjukkan bahwa pengungkapan informasi melalui website

berpengaruh terhadap harga saham. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat
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pengungkapan informasi yang lebih tinggi di website perusahaan akan

menyebabkan investor memperoleh informasi yang relevan dalam waktu cepat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga Pengungkapan informasi melalui website berpengaruh

positif terhadap harga saham.

2.4.3 Hubungan Internet Financial Reporting (IFR) terhadap Volume

Perdagangan Saham

Sesuai dengan Teori Sinyal, dorongan perusahaan untuk memberikan

informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak

luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan

prospek yang akan datang dari pada pihak luar (investor, kreditor). Penggunaan

IFR dapat mengurangi asimetri informasi terhadap pihak luar. Mardiyah dan

Najib (2005) menemukan bahwa volume perdagangan mengalami peningkatan

signifikan sebelum publikasi laporan keuangan dengan setelah pengumuman

laporan keuangan. Penggunaan IFR bagi perusahaan akan mendorong pasar untuk

bereaksi ,  reaksi pasar ini salah satunya ditunjukkan oleh adanya perubahan pada

volume perdagangan saham.

Dengan adanya penjelasan diatas oleh karena itu dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut :

H3 : Diduga IFR  berpengaruh positif terhadap volume perdagangan

saham.
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2.4.4 Hubungan Pengungkapan Informasi Melalui Website terhadap Volume

Perdagangan Saham

Pengungkapan informasi melalui website merupakan salah satu cara yang

dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan informasi mengenai perusahaan

tersebut baik informasi keuangan maupun non keuangan kepada pihak eksternal.

Abdelsalam et al., (2008) berpendapat bahwa ‘‘responsiveness’’ merupakan salah

satu hal yang penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan

mempengaruhi kepercayaan investor pada pasar modal. Siti muyasaroh (2014)

menunjukkan bahwa pengungkapan informasi melalui website berpengaruh

signifikan terhadap volume perdagangan saham.

Pengungkapan informasi melalui website juga merupakan salah satu

bentuk komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak luar. hal ini

dapat membantu pihak eksternal untuk dapat mengetahui kondisi perusahaan

tersebut serta dapat mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi jika

investor tersebut berinvestasi pada suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Diduga pengungkapan informasi melalui website berpengaruh

signifikan terhadap volume perdagangan saham.
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2.4.5 Hubungan Internet Financial Reporting (IFR) dan Tingkat

Pengungkapan Informasi Melalui Website terhadap Harga Saham

Internet financial reporting (IFR) dan pengungkapan informasi melalui

website salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi

asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak luar.   IFR adalah pelaporan

keuangan perusahaan yang disajikan melalui internet, yang merupakan  salah satu

bentuk pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap

pihak luar.

IFR dipandang sebagai alat komunikasi yang efektif kepada pelanggan,

investor, dan pemegang saham. IFR telah diterapkan dan mengalami

perkembangan pesat diberbagai Negara . Survei terhadap 1000 perusahaan di

Eropa menunjukkan bahwa 67% perusahaan telah memiliki website dan 80 % dari

perusahaan yang memiliki website tersebut mengungkapan laporan keuangan di

internet (Khan, 2006 ). Hingga tahun 2006 lebih dari 70 % perusahaan besar di

dunia telah mnerapkan IFR (Khan, 2006 ).

Investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru

yang masuk di pasar, yang menyebabkan harga, volume dan frekuensi saham

segera melakukan penyesuaian. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lai

et al (2009), yaitu saham akan bergerak ketika informasi yang berguna memasuki

pasar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Penerapan IFR dan pengungkapan informasi

melalui website pada sebuah perusahaan akan mempengaruhi harga saham.

H5: Diduga Penerapan IFR dan pengungkapan informasi melalui

website berpengaruh positif terhadap harga saham.



37

2.4.6 Hubungan Internet Financial Reporting (IFR) dan Tingkat

Pengungkapan Informasi Melalui Website terhadap Volume

Perdagangan Saham

Teori Sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi

lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan

lain. Salah satu bentuk realisasi teori sinyal yang dilakukan oleh perusahaan

adalah dengan menerapkan IFR dan pengungkapan informasi melalui website.

Berdasarkan teori pasar modal efisien, suatu pasar modal dikatakan efisien

jika dalam keadaan equilibrium, setiap informasi relevan yang masuk ke dalam

pasar direspon oleh pasar, begitu pula dengan informasi keuangan yang disajikan

melalui website perusahaan. Adanya informasi yang disajikan secara sukarela di

internet akan membuat investor mengevaluasi kembali keputusan investasi  dan

dapat memilih untuk menjual atau tetap mempertahankan saham (Lai et al., 2009).

Website menyediakan informasi lebih cepat dibanding media informasi

konvensional lainnya dan penginformasian melalui internet dapat mempengaruhi

harga saham dan otomatis juga akan mempengaruhi volume perdagangan saham

untuk berfluktuasi hingga saham tersebut mencapai posisi yang merefleksikan

informasi yang baru masuk ke dalam pasar.

H6: Diduga Penerapan IFR dan pengungkapan informasi melalui website

berpengaruh positif terhadap volume perdagangan  saham


