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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar belakang penelitian 

Kemajuan yang pesat dan semakin meratanya pemakaian internet, 

perusahaan telah memperoleh media koneksi yang sangat efektif untuk penyajian 

informasi penting kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya (Dolinšek 

& Lutar-Skerbinjek, 2017). Internet Financial Reporting merupakan pemakaian 

internet digunakan untuk alat penyampaian laporan keuangan perusahaan 

(Sulistyanto & Nugrahanti, 2013). Bollen et al. (2006) mengemukakan bahwa 

maksud utama dari Internet Financial Reporting harus memberi investor 

informasi keuangan untuk membuat keputusan alokasi modal. Perkembangan 

internet menciptakan lingkungan pelaporan yang baru sebagai media global untuk 

penyiaran informasi keuangan perusahaan (Oyelere et al., 2003). 

Internet merupakan media dan sarana yang tepat untuk memberikan 

informasi kepada investor sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat 

memberikan umpan balik terhadap perusahaan. Karakteristik ini telah membuat 

Internet Financial Reporting menjadi praktik umum di negara-negara maju 

(Pervan, 2006) dan beberapa tahun terakhir juga dilakukan di negara berkembang 

(Mohamed & Basuony, 2015). Banyak perusahaan sekarang melaporkan semua 

atau sebagian dari informasi keuangan mereka di situs mereka. Pengungkapan 

informasi keuangan secara sukarela memainkan peran penting dalam pengambilan 

keputusan individu dan perusahaan. 
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Dalam penelitian ini penulis memfokuskan perhatian pada informasi 

keuangan saja, penulis menetapkan kebanyakan pengguna ingin konten yang 

dapat membantu mereka menilai keadaan informasi keuangan suatu perusahaan, 

misalnya seperti laporan tahunan, laporan laba rugi, laporan performa, neraca, dan 

laporan manajemen keuangan. Karena kurang penting, penulis mengeliminasi 

laporan non keuangan, seperti laporan pengembangan berkelanjutan, laporan tata 

kelola perusahaan, informasi akuntansi dalam bahasa asing dan informasi terkini 

dalam saham dan dividen (Dolinšek et al., 2014). 

Menurut data Internet World Stats berjumlah 4.156.932.140 pengguna 

internet sampai tanggal 31 Desember 2017, dibanding tahun 2000 data ini 

mengalami kenaikan yang sangat signifikan yang hanya berjumlah 360.985.492 

dengan pertumbuhan sebesar 1,051%. China menduduki peringkat pertama 

sebanyak 772.000.000 pengguna internet dari 1.415.045.928 populasinya. 

Sedangkan Egypt berjumlah 48.211.493 pengguna internet dari 99.375.741 

populasinya. Indonesia menempati tingkatan ke-5 di dunia dengan pengguna 

internet sebanyak 143.260.000 dari 266.794.980 populasinya. Tingginya jumlah 

pengguna internet yang ada di Indonesia ini seharusnya menjadi peluang baik 

yang harus dimanfaatkan bagi perusahaan untuk meningkatkan penyebaran 

informasi keuangan melalui situs mereka sehingga para investor bisa dengan 

mudah dan cepat mengaksesnya. Publikasi informasi perusahaan juga bermaksud 

untuk mencegah adanya aksi penipuan dan kecurangan yang dilakukan oleh 

berbagai pihak maupun perusahaan, sehingga akan mengurangi dampak kerugian 

dari suatu pihak. Berikut merupakan data pengguna internet pada tahun 2017. 
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Gambar 1.1 Data 20 besar pengguna internet dunia tahun 2017, sumber: 

www.internetworldstats.com, 2019. 

Tiga keunggulan yang terdapat pada IFR yaitu memudahkan dalam 

mendapatkan informasi keuangan dan meningkatkan ketepatan waktu, 

memberikan informasi untuk perusahaan dengan biaya yang lebih murah, dan 

menyediakan aksesibilitas ke para pengguna tanpa adanya halangan geografis 

(Xiao et al., 2004). Di sisi lain, masalah keamanan, biaya, dan keahlian adalah 

kerugian menempatkan informasi keuangan di internet (Khan & Ismail, 2012). 

Selain itu, Dolinšek & Lutar-Skerbinjek (2017) menyatakan bahwa kerugian lain 

juga dapat dilihat pada fakta bahwa perusahaan IFR juga beresiko memberikan 
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pengungkapan kepada pesaing, yang memiliki akses ke informasi rinci tentang 

kinerja perusahaan mereka.  

Bermaksud untuk melihat apa saja faktor yang mempengaruhi Internet 

Financial Reporting, maka telah dilakukan beberapa penelitian baik di luar negeri 

seperti penelitian (Xiao et al., 2004; Craven & Marston, 1999; Oyelere et al., 

2003; Aly et al., 2010; Debreceny et al., 2002) maupun di Indonesia seperti 

penelitian pada (Lestari & Chariri, 2007; Suripto, 2006). Dari hasil pengamatan, 

studi yang dilakukan lebih banyak memfokuskan ketertarikan pada informasi 

keuangan saja seperti penelitian pada (Craven & Marston, 1999; Lestari & 

Chariri, 2007; Oyelere et al., 2003; Suripto, 2006; Debreceny et al., 2002). 

Sedangkan studi yang memfokuskan perhatian pada informasi keuangan dan non 

keuangan terdapat pada penelitian (Aly et al., 2010; Xiao et al., 2004) 

Masih ada temuan beberapa perusahaan yang tidak mempunyai situs dan 

tidak melakukan praktik yang dilakukan pada umumnya dalam menyebarluaskan 

informasi laporan keuangan perusahaan pada situs mereka, meskipun fenomena 

pengungkapan informasi perusahaan saat ini telah banyak menggunakan internet 

sebagai media untuk penyebaran informasi keuangan. Namun, hasil sejumlah 

studi melihat perbedaan antara perusahaan yang menggunakan internet sebagai 

media publikasi laporan keuangannya (IFR) dan perusahaan yang tidak 

menggunakan internet sebagai media publikasi laporan keuangannya (NIFR).  

Studi ini juga menguji faktor-faktor yang memisahkan antara perusahaan 

IFR dan perusahaan NIFR. Dalam penelitian ini, sampel juga diperpanjang untuk 

perusahaan yang tidak menggunakan IFR. Oleh sebab itu, maksud penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui contoh perusahaan besar di Indonesia sebagai dasar dan 
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penentuan proporsi perusahaan yang menggunakan situs di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) untuk mengungkapkan informasi keuangan. Maka bersumber pada uraian di 

atas pada akhirnya peneliti memberi judul “Pengungkapan Informasi Keuangan 

secara Sukarela di Internet oleh Perusahaan Besar di Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan penelitian 

Peneliti memilih topik Internet Financial Reporting yaitu bertujuan untuk 

menguji dampak dari karakteristik sebagai faktor yang berpotensial yang mungkin 

mempengaruhi setiap pengungkapan financial secara sukarela di internet oleh 

perusahaan besar di Indonesia. Dengan dilakukannya studi ini, peneliti ingin 

menentukan faktor apa saja yang berdampak pada perbedaan antara perusahaan 

yang memakai internet sebagai media pelaporan keuangannya dan yang tidak. 

Studi ini menyelidiki pengaruh karakteristik pada perusahaan besar yang terdaftar 

di BEI akan dianalisis tingkat pengungkapan informasi keuangan di situs 

perusahaan besar di Indonesia sebagai variabel dependen, dengan memakai 

variabel ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, umur perusahaan, 

kepemilikan dispersi, sektor industri, dan tipe auditor sebagai variabel 

independennya. 

Supaya tidak timbul kekeliruan dalam penelitian ini peneliti memberikan 

batasan masalah, sehingga penelitian ini memiliki ruang lingkup dan arah yang 

pasti. Penelitian ini memusatkan perhatian untuk mengetahui contoh perusahaan 

besar di Indonesia sebagai dasar dan penentuan proporsi perusahaan yang 

menggunakan situs di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk pengungkapan informasi 

keuangan. Variabel berikut ini merupakan faktor yang akan diteliti yang mungkin 
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mempengaruhi setiap pengungkapan secara sukarela pada perusahaan besar di 

Indonesia untuk melakukan praktik pelaporan keuangan di internet, yaitu variabel 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, umur perusahaan, kepemilikan 

dispersi, sektor industri, dan tipe auditor.  

Diproses menggunakan aplikasi SPSS 21 dengan metode regresi logistik 

biner dikarenakan adanya dua kriteria pada variabel dependen (terikat) yakni IFR 

dan NIFR. Perusahaan besar yang berada di Indonesia merupakan sampel akan 

diteliti dalam penelitian ini, sejumlah 414 perusahaan yang dipilih yang termasuk 

kriteria perusahaan besar dari segi aset, pendapatan bersih, dan jumlah karyawan 

dan 2.070 data yang diuji selama lima tahun dari tahun 2013-2017. Penelitian 

yang dilakukan memakai data sekunder yaitu internet research untuk mengakses 

laporan keuangan perusahaan besar terbuka yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia melalui situs www.idx.co.id. 

 

1.3  Pertanyaan penelitian 

Salah satu indikator transparansi dalam pengungkapan informasi keuangan 

adalah adanya Internet Financial Reporting, yaitu internet berguna sebagai media 

bagi perusahaan untuk melakukan pelaporan keuangan secara online. Dari 

perincian yang telah dijelaskan, beberapa pertanyaan dapat dirumuskan, yaitu: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Internet Financial 

Reporting? 

2. Apakah leverage  berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Internet Financial 

Reporting? 
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4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap Internet Financial 

Reporting? 

5. Apakah kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap Internet Financial 

Reporting? 

6. Apakah sektor industri berpengaruh terhadap Internet Financial 

Reporting? 

7. Apakah tipe auditor berpengaruh terhadap Internet Financial 

Reporting? 

 

1.4  Tujuan dan manfaat penelitian 

Bersumber pada perumusan masalah yang telah diajukan, penelitian ini 

bermaksud untuk menguji apakah karakteristik perusahaan yang menjadi variabel 

bebas yang akan diteliti memberi pengaruh terhadap pengungkapan informasi 

keuangan di internet pada perusahaan besar di Indonesia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Harapannya, hasil penelitian dalam studi ini dapat berguna terutama bagi 

investor atau pemegang saham dan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

lainnya. Secara detail berikut dijabarkan kontribusi manfaat dari hasil penelitian 

yang dilakukan, yaitu: 

a. Kontribusi teoritis 

Dilakukannya studi ini penulis berharap dapat digunakan sebagai 

landasan penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan sukarela pada 

penelitian selanjutnya di masa mendatang, serta dapat memberikan tambahan 
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kontribusi mengenai konsep pemikiran terutama tentang segala faktor yang 

dapat mempengaruhi pengungkapan pada Internet Financial Reporting. 

b. Kontribusi praktis 

1. Bagi manajemen perusahaan  

Harapannya kesimpulan dan rekomendasi yang terdapat dalam penelitian 

ini, berguna sebagai objek penilaian penentuan pengambilan keputusan 

perusahaan dalam mengungkapkan informasi keuangan secara sukarela. 

2. Bagi akademisi 

Harapannya penelitian pengungkapan sukarela ini dapat dijadikan 

informasi dan kontribusi yang dipakai sebagai referensi bagi penelitian 

mendatang dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 

3. Bagi investor 

Harapannya setelah melakukan analisis terhadap Internet Financial 

Reporting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

sukarela tersebut dapat berguna bagi para pemegang saham dalam 

mengambil kebijakan investasi di pasar modal Bursa Efek Indonesia. 

 

1.5  Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan yang terdapat pada penelitian ini akan diuraikan 

sebagai berikut: 

  BAB I:     PENDAHULUAN 

  Bab ini mencakup sub bab latar belakang, mengenai 

pengungkapan informasi laporan keuangan di internet secara 

sukarela; Perumusan masalah, merumuskan tentang apa saja 
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faktor-faktor yang mempengaruhi Internet Financial Reporting; 

Batasan masalah, membahas lingkup permasalahan dan lingkup 

pengujian pada penelitian, batas kemampuan alat yang 

dipergunakan, lingkup parameter yang digunakan dalam 

penggunaan metode, jumlah data penelitian yang digunakan; 

Tujuan dan manfaat, memberi jawaban atas pertanyaan yang ada 

di rumusan masalah dalam penelitian dan manfaat penelitian 

terhadap berbagai pihak; Sistematika pembahasan. 

 BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

 Bab ini mencakup sub bab faktor yang mempengaruhi 

dependen; Model penelitian terdahulu; Pengaruh variabel 

independen terhadap dependen; Model penelitian dan 

Perumusan hipotesis. 

  BAB III:  METODE PENELITIAN  

 Bab ini mencakup sub bab rancangan penelitian; Objek 

penelitian; Definisi operasional variabel; Teknik pengumpulan 

data; Metode analisis data. 

BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini mencakup sub bab statistika deskriptif; dan hasil uji 

hipotesis. 
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BAB V:   KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

  Bab ini mencakup sub bab kesimpulan mengenai hasil dalam 

penelitian; Keterbatasan; dan rekomendasi untuk penelitian yang 

akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

BIOGRAFI 

LAMPIRAN 
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