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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 

2.1  Faktor yang mempengaruhi Internet Financial Reporting 

Internet Financial Reporting (IFR) memiliki tujuan utama yaitu agar dapat 

memberikan investor informasi tentang keuangan perusahaan untuk membuat 

keputusan alokasi modal (Bollen et al., 2006). Oleh sebab itu investor dan calon 

investor harus dengan mudah memperoleh informasi untuk membuat keputusan 

investasi, perusahaan selalu memilih media baru untuk menyebarluaskan 

informasi kepada pengguna eksternal, salah satu media yang tersedia di 

lingkungan adalah teknologi internet (Al Arussi et al., 2009).  

Joshi dan Al-Modhahki (2003) menyatakan bahwa perusahaan 

menyediakan situs yang mencangkup sejumlah besar informasi keuangan bersama 

dengan informasi tentang kegiatan bisnis mereka. Pelaporan keuangan dapat 

diakses dengan cepat dan lebih mudah oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun 

karena adanya penggunaan internet (Claire Marston & Polei, 2004). Pelaporan 

melalui internet menyediakan informasi yang tepat waktu, dapat diakses, dan 

dapat digunakan untuk meningkatkan kegunaan dari pengungkapan tersebut 

(Al‐Htaybat, 2011). Oyelere et al. (2003) mengemukakan bahwa penyajian 

informasi keuangan dalam Internet Financial Reporting mencangkup keuangan 

komprehensif, di dalamnya terdapat bagian laporan keuangan, footnotes, 

ringkasan laporan keuangan dan financial highlights. 
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2.2  Model penelitian terdahulu 

 Sebagai bahan peninjauan dalam studi ini, berikut merupakan uraian 

beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan acuan dalam studi yang akan 

dilakukan. Craven dan Marston (1999) menyelidiki 206 perusahaan Inggris 

terbesar untuk mengetahui seberapa banyak pengungkapan Internet Financial 

Reporting di tahun 1998. Hasilnya, ditemukan adanya pengaruh positif ukuran 

perusahaan dengan Internet Financial Reporting dan menemukan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan untuk variabel jenis industri. 

 Marston (2003) penelitian ini melaporkan hasil survei Internet Financial 

Reporting oleh perusahaan teratas di Jepang pada tahun 1998. Variabel bebas 

yang diuji dalam studi ini yakni ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, 

dan overseas listing.  Studi ini menunjukkan tidak ada kaitan antara Internet 

Financial Reporting dengan variabel yang diperiksa. 

 Oyelere, Laswad, dan Fisher (2003) meneliti Internet Financial Reporting 

dari 229 perusahaan Selandia Baru yang tercatat di New Zealand Stock Exchange. 

Mereka menemukan antara likuiditas, jenis industri, ukuran perusahaan, dan 

kepemilikan saham berhubungan positif dengan Internet Financial Reporting. 

Namun, untuk variabel lainnya seperti internasionalisasi, leverage, profitabilitas 

tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan. 

` Xiao, Yang, dan Chow (2004) menyelidiki 300 perusahaan besar yang 

terdaftar di China untuk mengetahui pengaruh pemakaian internet untuk 

menyebarluaskan informasi keuangan. Mereka meneliti pengaruh ukuran 

perusahaan, foreign listing, jenis industri, tipe auditor, leverage, profitabilitas, 

kepemilikan saham sebagai variabel bebas terhadap Internet Financial Reporting. 
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Dalam studi ini menemukan bahwa adanya signifikan positif antara ukuran 

perusahaan, tipe auditor dan jenis industri dengan Internet Financial Reporting. 

Ditemukan signifikan negatif variabel profitabilitas dengan Internet Financial 

Reporting. Variabel foreign listing, kepemilikan saham, leverage ditemukan tidak 

signifikan pada penelitian ini. 

 Al-Moghaiwli (2009) meneliti 43 perusahaan Qatar yang tercatat di Doha 

Stock Market (DSM) pada tahun 2008 untuk memeriksa Internet Financial 

Reporting. Dia memeriksa hubungan antara Internet Financial Reporting dengan 

profitabilitas, independensi direktur, ukuran perusahaan, dan kepemilikan difusi. 

Penelitian ini menemukan profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan 

difusi berhubungan positif, sementara independensi direktur tidak signifikan 

dengan Internet Financial Reporting 

 Bowrin (2015) meneliti perusahaan yang tercatat di Caribbean Stock 

Exchanges, maksud dari studi ini ada dua. Pertama, studi ini menguji kelengkapan 

penerapan Internet Financial Reporting. Kedua, menguji sejauh mana 

perusahaan-perusahaan Karibia yang terdaftar secara publik telah mengadopsi 

media sosial, komunikasi, dan fitur lanjutan lainnya dari teknologi internet dalam 

komunikasi online mereka dengan para investor. Variabel bebas yang diteliti 

adalah foreign (cross) listing, ukuran perusahaan, afiliasi industri, dan peran CEO. 

Terdapat variabel kontrol yaitu pentingnya pembiayaan ekuitas publik, umur 

perusahaan, dan profitabilitas. Sedangkan variabel terikatnya yaitu Internet 

Financial Reporting. Output dari studi ini memperlihatkan bahwa peran CEO, 

profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap IFR dan pentingnya pembiayaan ekuitas publik 
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berpengaruh signifikan negatif. Sedangkan foreign (cross) listing dan afiliasi 

industri secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap IFR. Temuan pada 

penelitian yang dilakukan, memperlihatkan bahwa kebanyakan perusahaan 

mempunyai situs perusahaan, mayoritas perusahaan terlibat dalam IFR dan sangat 

sedikit perusahaan yang menggunakan media sosial, komunikasi, dan format 

pelaporan yang dapat diproses dalam IFR. 

 Alanezi (2009) menyelidiki faktor-faktor empiris yang mempengaruhi 

perusahaan Kuwait untuk menyebarluaskan laporan keuangan mereka di internet. 

Beliau memeriksa hubungan antara Internet Financial Reporting dengan number 

of family members on the board, board size, role duality, kepemilikan saham, 

umur perusahaan, jenis industri, ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan 

tipe auditor. Studi ini memperlihatkan hasil bahwa adanya pengaruh signifikan 

antara variabel tipe auditor, ukuran perusahaan, dan jenis industri dengan Internet 

Financial Reporting. Hasil temuan memberikan bukti secara signifikan tidak ada 

hubungan antara salah satu atribut tata kelola perusahaan yang diperiksa dengan 

Internet Financial Reporting. 

 Marston dan Polei (2004) meneliti pemakaian internet sebagai 

pengungkapan informasi financial pada tahun 2000 dan 2003 oleh perusahaan 

yang berada di Jerman. Dalam studi ini memeriksa hubungan antara ukuran 

perusahaan, status listing di luar negeri, profitabilitas, risiko sistematis, dan 

struktur kepemilikan saham. Studi ini memperlihatkan hasil bahwa yang secara 

signifikan memiliki pengaruh terhadap Internet Financial Reporting hanya ukuran 

perusahaan di dua tahun sekaligus. Sementara itu, yang hanya terdapat pengaruh 

di tahun 2000 adalah struktur kepemilikan saham dan di tahun 2003 adalah status 
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listing perusahaan di luar negeri. Profitabilitas dan sistematis risiko secara 

signifikan tidak ditemukan adanya hubungan dengan Internet Financial Reporting 

di dua tahun penelitian. 

 Aly, Simon, dan Hussainey (2010) studi ini bertujuan untuk menyelidiki 

62 perusahaan yang terdaftar di Mesir yang dipilih menjadi sampel penelitian, 

untuk mengetahui segala faktor yang berpotensial dapat berpengaruh terhadap 

tingkat pelaporan internet. Variabel yang diteliti dalam studi ini yakni likuiditas, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, ukuran audit, foreign listing, dan jenis 

industri. Output dari studi yang dilakukan memiliki hubungan signifikan positif 

terdapat pada profitabilitas, foreign listing, dan sektor industri. Untuk variabel 

yang tidak memiliki hubungan yang signifikan dalam studi ini terdapat pada 

likuiditas, ukuran perusahaan, leverage, dan ukuran auditor. 

 Uyar (2012) penelitian ini memiliki maksud utama yaitu untuk 

menyelidiki pemanfaatan internet oleh perusahaan Turki yang tercatat di ISE 

(Istanbul Stock Exchange) untuk pelaporan perusahaan. Penelitian ini memeriksa 

hubungan antara laporan perusahaan di internet dengan variabel jenis industri, 

Corporate Governance Index, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Hasil 

penyelidikan ini memperlihatkan bahwa Corporate Governance Index dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan, sedangkan jenis industri dan profitabilitas 

tidak berpengaruh dengan laporan perusahaan di internet. 

 Al Arussi, Selamat, dan Hanefah (2009) memiliki tujuan dalam penelitian 

yang dilakukan yaitu untuk menyelidiki apakah pengungkapan keuangan dan 

lingkungan secara sukarela melalui internet dapat dijelaskan oleh determinan yang 

sama seperti dalam pelaporan konvensional. Variabel yang diuji dalam penelitian 
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ini adalah ethnicity of CEO, leverage, tingkat teknologi, the existence of dominant 

personalities, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Enam hipotesis ini diuji 

memakai data yang dikumpulkan dari 201 perusahaan tercatat di Bursa 

Malaysia’s Main and Second Boards di tahun 2005. Hasilnya memperlihatkan 

bahwa ukuran perusahaan, tingkatan teknologi, dan ethnicity of CEO merupakan 

faktor penentu untuk mengungkap keuangan dan lingkungan di internet. 

Sedangkan, the existence of dominant personalities ditemukan berpengaruh 

negatif terhadap tingkat pengungkapan keuangan tetapi tidak untuk lingkungan. 

Variabel lain tidak menunjukkan kaitan yang signifikan dengan keduanya yakni 

pengungkapan lingkungan dan keuangan. 

 Al‐Htaybat (2011) menyelidiki status saat pelaporan online pada tahun 

2010 di Jordan, dalam penelitian ini karakteristik perusahaan digunakan sebagai 

faktor penjelas untuk setiap variasi dalam pengungkapan. Sebanyak 175 dari 272 

perusahaan ditemukan dapat diakses dan aktif di situs. Secara online tingkat rata-

rata keseluruhan pelaporan perusahaan sebesar 70 persen. Variasi dalam 

pelaporan online perusahaan dikaitkan dengan kinerja, ukuran, keakraban 

perusahaan online, dan kepemilikan asing, yang diselidiki memiliki hubungan 

yang signifikan positif. Sedangkan untuk variabel yang lain dalam studi ini yakni 

jenis industri tidak memiliki hubungan yang signifikan. 

 Joshi & Al-Modhahki (2003) penelitian ini memeriksa faktor-faktor yang 

mungkin menjelaskan penggunaan internet sebagai wahana pelaporan keuangan 

secara sukarela oleh perusahaan di Bahrain dan Kuwait. Sebanyak 75 perusahaan 

(42 di Kuwait dan 33 di Bahrain) diselidiki untuk mengetahui apakah perusahaan 

tersebut memiliki situs dan menyajikan laporan keuangan mereka di internet. 
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Hasilnya dari penelitian ini 47,6% di Kuwait dan 48,5% di Bahrain dari sampel 

perusahaan mereka memiliki situs sendiri. Ukuran perusahaan dan jenis industri 

yang diuji dalam studi ini mempunyai hubungan secara signifikan dengan 

pengungkapan keuangan di internet. Untuk variabel lainnya, seperti ukuran 

auditor, resiko, profitabilitas, dan country effect diketahui tidak memiliki 

hubungan yang signifikan. 

 Mokhtar (2017) studi ini menguji kaitan antara leverage, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, tipe auditor, dengan pelaporan internet menggunakan 

tinjauan literatur meta-analitik dari 59 penelitian. Selain itu, penelitian ini meneliti 

dampak dari beberapa variabel moderasi seperti sistem hukum, perlindungan 

investor, maskulinitas, pembangunan ekonomi, membangun pengungkapan index 

dan proksi untuk mengukur karakteristik perusahaan pada asosiasi ini. Hasilnya 

menunjukkan bahwa secara signifikan terdapat hubungan antara leverage, 

profitabilitas, tipe auditor, ukuran perusahaan, dan pelaporan internet. Perusahaan 

yang besar, leverage yang tinggi, diaudit oleh perusahaan audit yang besar, dan 

menguntungkan, memberikan pengungkapan lebih pengungkapan sukarela di situs 

mereka. Hasil ini mendukung hasil dari beberapa studi meta-analisis sebelumnya. 

 Dolinšek, Tominc, dan Skerbinjek (2014) maksud studi ini yaitu untuk 

menentukan tingkat publikasi laporan keuangan di internet (IFR) perusahaan di 

Slovenia, termasuk isi dan bentuk informasi financial yang tersedia secara online 

serta faktor-faktor yang berakibat pada pengungkapan informasi tersebut. 

Penelitian ini menetapkan bahwa 110 perusahaan (52 persen) informasi keuangan 

telah diungkapkan di situs mereka. Model regresi berganda yang dipakai untuk 

menentukan segala faktor yang dapat berpengaruh terhadap Internet Financial 
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Reporting. Company legal structure, ukuran perusahaan, kepemilikan dispersi, 

dan sektor perusahaan secara signifikan berpengaruh, sedangkan umur perusahaan 

dan profitabilitas tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan. 

 Bin-Ghanem dan Ariff (2016) memeriksa pengaruh efektivitas komite 

audit dan dewan direksi pada tingkat praktik pengungkapan Internet Financial 

Reporting. Ditemukan pengaruh yang signifikan positif atas pengujian variabel 

dewan direksi, ukuran perusahaan, dan efektivitas komite audit. Adanya 

signifikan negatif pada profitabilitas, dan secara signifikan tidak terdapat 

hubungan leverage dengan Internet Financial Reporting. 

 Nurunnabi dan Hossain (2012) melakukan penelitian di Bangladesh 

sebagai sampel negara yang ekonominya sedang berkembang untuk menguji 

status terkini dari pengungkapan sukarela Internet Financial Reporting dan secara 

empiris untuk memeriksa beberapa karakteristik perusahaan sebagai penentu 

praktik tersebut. Temuan mengungkapkan bahwa hanya 83 perusahaan atau 29,12 

persen yang mempunyai situs dari 285 perusahaan yang tercatat, dan hanya 28 

perusahaan atau 33,34 persen yang menyediakan informasi keuangan dari situs 

mereka. Dari tujuh variabel yang diuji yaitu umur perusahaan, profitabilitas, jenis 

industri, ukuran perusahaan, perusahaan audit yang besar, kepemilikan difusi, dan 

komite audit hanya perusahaan audit yang besar dan kepemilikan difusi yang 

signifikan positif dengan Internet Financial Reporting. Terdapat signifikan 

negatif pada jenis industri dan komite audit, dan variabel lainnya seperti umur 

perusahaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara signifikan tidak ada 

pengaruh dengan Internet Financial Reporting. 
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 Marston dan Leow (1998) penelitian ini mengkaji sejauh mana 

pengungkapan informasi keuangan di internet yang terdaftar di London Stock 

Exchange oleh FTSE 100 perusahaan di inggris pada tahun 1996. Perusahaan-

perusahaan diteliti untuk menentukan apakah mereka memiliki situs dan jika 

demikian apakah informasi keuangan tersedia. Penelitian ini juga meneliti apakah 

informasi itu dalam bentuk ringkasan atau apakah laporan tahunan tersedia secara 

lengkap. Temuan menunjukkan 63 persen atau 63 perusahaan yang terdaftar di 

FTSE  dari 100 perusahaan memiliki situs di internet dan 45 diantaranya 

mengungkapkan informasi keuangan di situs mereka. Dari 45 perusahaan, 34 

mengungkapkan laporan secara rinci dan 11 diungkapkan hanya ringkasan dari 

laporan tahunan mereka, dan sisa 18 perusahaan tidak menyediakan informasi 

keuangan di situs mereka. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa tidak ditemukan 

pengaruh signifikan antara jenis industri dengan Internet Financial Reporting, 

namun ukuran perusahaan ditemukan berpengaruh signifikan positif. 

 Pirchegger dan Wagenhofer (1999) penelitian ini menganalisis internet 

sebagai penggunaan media untuk menyajikan informasi financial oleh perusahaan 

Austria yang tercatat di Vienna Stock Exchange. Penelitian ini mencangkup dua 

poin waktu pada akhir desember tahun 1997 dan 1998. Tiga variabel bebas yang 

diuji yaitu ukuran perusahaan, free float of the shares, dan kepemilikan dispersi, 

mereka meneliti pengaruh dari variabel tersebut terhadap Internet Financial 

Reporting. Hasilnya memperlihatkan bahwa ketiga variabel yang diteliti memiliki 

pengaruh yang signifikan. 
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 Kelton dan Yang (2008) menyelidiki dampak dari tata kelola perusahaan 

mekanisme pada Internet Financial Reporting dari 284 perusahaan Amerika 

Serikat yang tercatat di NASDAQ. Mereka menemukan perusahaan dengan 

persentase yang lebih tinggi dari independence directors, persentase block holder 

ownership yang lebih rendah, shareholders rights yang lemah, persentase yang 

tinggi dari anggota komite audit, dan komite audit yang lebih rajin 

mempertimbangkan ahli keuangan yang dianggap lebih mungkin untuk terlibat 

dalam pelaporan di internet. 

 Basuony dan Mohamed (2014) penelitian ini menguji praktek pelaporan 

keuangan internet dan faktor penentu dalam perusahaan Arab Saudi yang tercatat 

di Bursa Efek Tadawul dan perusahaan Oman yang tercatat di Muscat Securities 

Market untuk menganalisa sebanyak 266 perusahaan. Penelitian ini terdapat lima 

variabel bebas yaitu leverage, tipe auditor, profitabilitas, ukuran perusahaan, jenis 

industri, dan terdapat variabel kontrol yaitu stock market. Ukuran perusahaan 

adalah satu diantara variabel independen yang secara signifikan berpengaruh 

positif dengan Internet Financial Reporting, dalam artian variabel leverage, jenis 

industri, stock market, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Penelitian 

ini memperlihatkan bahwa pada perusahaan besar cenderung lebih banyak 

melakukan pengungkapan informasi keuangan untuk mengurangi biaya agensi 

dan juga mengurangi asimetri informasi. 

 Laswad, Fisher, dan Oyelere (2005) penelitian ini untuk menyelidiki 

mengapa pengelola otoritas lokal memilih untuk menyediakan informasi 

keuangan di internet, penelitian ini membandingkan karakteristik otoritas lokal 

yang memakai internet sebagai media pengungkapan dengan mereka yang 
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memilih tidak memakai media semacam itu. Enam variabel diperiksa yakni 

persaingan politik, ukuran perusahaan, leverage, kekayaan kota, visibilitas pers, 

dan jenis otoritas lokal. Fakta mengejutkan bahwa ukuran perusahaan ditemukan 

tidak menjadi variabel penjelas yang penting untuk praktik IFR di kalangan 

otoritas lokal Selandia Baru. Variabel persaingan politik tidak ditemukan adanya 

pengaruh terhadap IFR, sedangkan untuk variabel lainnya ditemukan sebagai 

penentu utama dalam keputusan penggunaan internet untuk melaporkan informasi 

keuangan. 

 Joshi dan Al-Bastaki (2000) meneliti faktor yang menentukan pelaporan 

keuangan di internet. Sampel yang diteliti sebanyak 35 bank yang berada di 

Bahrain. Skala perusahaan, jenis industri dan profitabilitas menjadi variabel yang 

diteliti dalam studi ini. Dengan memakai teknik analisis multiple discriminant 

hasil memperlihatkan bahwa semua variabel yang diteliti secara signifikan tidak 

terdapat pengaruh terhadap pengungkapan keuangan oleh bank di internet. 

 Pervan & Bartulović (2017) menganalisis praktik pelaporan keuangan di 

internet mereka menggunakan analisis panel dinamis, penelitian dilakukan selama 

periode 2010 sampai 2014, sampel sebanyak 27 Bank di Kroasia. Variabel yang 

diteliti pada studi ini adalah profitabilitas, capital adequacy, foreign ownership, 

ukuran perusahaan. Hasilnya, variabel foreign ownership dan ukuran perusahaan 

secara signifikan berpengaruh positif, hasil signifikan negatif ditemukan untuk 

variabel profitabilitas, sedangkan capital adequacy tidak mempengaruhi Internet 

Financial Reporting. 
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 Suripto (2006) meneliti tentang Internet Financial Reporting di Indonesia 

dengan menggunakan sampel sebanyak 58 perusahaan. Kepemilikan saham oleh 

publik, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan jenis industri merupakan variabel 

bebas yang digunakan untuk diuji. Hasil dari penelitian yakni jenis industri dan 

ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan Internet Financial 

Reporting, namun tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan untuk 

variabel kepemilikan saham oleh publik dan profitabilitas. 

 Debreceny, Gray, dan Rahman (2002) meneliti pengaruh variabel 

leverage, status listing di bursa saham Amerika Serikat, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, status listing di luar negeri, risiko pasar, dan teknologi 

sebagai karakteristik perusahaan yang diuji terhadap praktik pengungkapan 

keuangan di internet. Sebanyak 660 perusahaan di 22 negara menjadi sampel yang 

diuji dalam penelitian ini. Menunjukkan hasil bahwa status listing di bursa saham 

Amerika Serikat, ukuran perusahaan, dan teknologi merupakan faktor yang 

mempengaruhi praktik IFR. 

 

2.3  Pengaruh variabel independen terhadap Internet Financial Reporting 

Tujuh variabel digunakan untuk menjelaskan pengungkapan informasi 

keuangan secara sukarela di internet yang diinterpretasikan dalam teori agensi, 

teori sinyal, tata kelola perusahaan, teori legitimasi, dan teori difusi inovasi. 

Berikut penjelasan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tujuh variabel 

terhadap Internet Financial Reporting. 
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2.3.1   Teori agensi 

Teori agensi telah digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengungkapan 

akuntansi termasuk pelaporan internet dapat mengurangi asimetri informasi dan 

biaya pemantauan (Kelton & Yang, 2008). Pada teori agensi dijelaskan terdapat 

dua pihak yang saling berinteraksi pada sebuah perusahaan, dua pihak tersebut 

adalah pemegang saham dan manajer. Prinsipal adalah sebutan bagi pemegang 

saham, sedangkan agen adalah sebutan bagi manajer yaitu orang yang diberi 

wewenang oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan. Teori agensi 

berkaitan dengan masalah konflik kepentingan yang timbul dari kontrol 

perusahaan dan pemisahan kepemilikan. Masalah utama agensi adalah pengendali 

antara pemegang saham dan manajer. Jika manajer tidak bertindak atas nama 

pemegang saham mereka, maka dapat menyebabkan biaya agensi seperti 

penurunan nilai perusahaan dan biaya untuk mengawasi manajemen (Marston & 

Polei, 2004). 

 

2.3.1.1 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap Internet Financial Reporting 

 Ketika pemegang saham tidak dapat memantau manajer, aktiva perusahaan 

dapat digunakan untuk kepentingan pribadi manajer bukan untuk memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham. Biaya agensi menjurus naik dengan ukuran 

perusahaan sebab perusahaan yang lebih besar mempunyai keliruan informasi 

yang lebih banyak antara pemegang saham dan manajer, maka teori agensi 

mengasumsikan bahwa perusahaan yang lebih besar lebih banyak 

mengungkapkan informasi daripada perusahaan kecil. Sebab itu, perusahaan besar 

mempunyai insentif yang lebih besar untuk menggunakan pelaporan internet 
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untuk memberikan informasi tepat waktu kepada pemegang saham dan debt 

holders untuk mendukung perdagangan saham mereka (Al Arussi et al., 2009). 

Dengan demikian, manajemen memiliki insentif untuk menyediakan lebih banyak 

pengungkapan sukarela, termasuk pelaporan berbasis, sebagai mekanisme untuk 

mengurangi biaya agensi (Marston & Polei, 2004); (Debreceny et al., 2002). 

Sehubungan dengan teori ini, hipotesis yang pertama dikembangkan: 

H1: Ada hubungan positif antara ukuran perusahaan dan Internet 

Financial Reporting 

  Penelitian sebelumnya telah memperlihatkan korelasi positif antara ukuran 

perusahaan dengan Internet Financial Reporting (Marston & Leow, 1998; Craven 

& Marston, 1999; Xiao et al., 2004; Pirchegger & Wagenhofer, 1999; Dolinšek & 

Lutar-Skerbinjek, 2017; Oyelere et al., 2003; Al-Moghaiwli, 2009; Bowrin, 2015;  

Marston & Polei, 2004; Uyar, 2012; Al Arussi et al., 2009; Alanezi, 2009; 

Al‐Htaybat, 2011; Joshi & Al-Modhahki, 2003; Mokhtar, 2017; Momany et al., 

2014; Dolinšek et al., 2014; Henchiri, 2011; Joshi & Gao, 2009; Bin-Ghanem & 

Ariff, 2016; Kelton & Yang, 2008). Namun, tidak terdapat korelasi pada 

penelitian (Aly et al., 2010; Marston, 2003; Nurunnabi & Hossain, 2012; Laswad 

et al., 2005; Basuony & Mohamed, 2014; Joshi & Al-Bastaki, 2000). 

 

2.3.1.2 Pengaruh leverage terhadap Internet Financial Reporting 

  Teori agensi telah dipakai untuk memprediksi dan menelaah hubungan 

antara leverage dengan Internet Financial Reporting (Bekiaris et al., 2014 dalam 

Mokhtar, 2017). Menurut teori agensi, hutang yang meningkat dalam struktur 

modal perusahaan dapat mengakibatkan biaya pemantauan yang lebih besar. 
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Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang memiliki leverage tinggi memilih 

melakukan praktik pengungkapan secara sukarela melalui saluran komunikasi 

yang berbeda termasuk pelaporan melalui internet untuk mengurangi asimetri 

informasi dan biaya agensi (Oyelere et al., 2003). Posisi manajer perusahaan 

dapat terancam apabila leverage perusahaan tinggi, dikarenakan hal itu dianggap 

bahwa manajer tidak bisa menjalankan perusahaan dengan baik (Lestari & 

Chariri, 2007). Salah satu cara untuk membantu menyebarluaskan segala kabar 

positif perusahaan adalah dengan menerapkan praktik IFR, karena IFR memuat 

lebih banyak informasi yang bermaksud untuk “mengaburkan” perhatian investor 

berharap mereka tidak terlalu berpusat pada tingginya leverage yang dimiliki 

perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kedua dikembangkan: 

H2: Ada hubungan positif antara leverage dan Internet Financial 

Reporting 

  Penelitian sebelumnya telah memperlihatkan korelasi positif antara 

leverage dengan IFR (Mokhtar, 2017; Laswad et al., 2005; Lestari & Chariri, 

2007; Bollen et al., 2006). Namun, tidak terdapat korelasi pada penelitian (Aly et 

al., 2010; Fuertes-Callén et al., 2014; Bin-Ghanem & Ariff, 2016; Basuony & 

Mohamed, 2014; Xiao et al., 2004; Oyelere et al., 2003; Al Arussi et al., 2009). 

 

2.3.2   Teori sinyal 

  Teori sinyal berguna untuk menggambarkan perilaku ketika dua pihak 

memiliki akses informasi yang berbeda. Biasanya, satu pihak yaitu pengirim harus 

memilih apakah dan bagaimana caranya berkomunikasi atau menyampaikan suatu 

sinyal informasi, dan pihak lain yaitu penerima harus memilih cara untuk 
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menafsirkan sinyal yang telah dikirim oleh pihak pengirim. Pada dasarnya teori 

ini mirip dengan teori agensi yang mengakui pemisahan kepemilikan dan kontrol 

dalam perusahaan modern, dan menunjukkan bahwa tekanan pasar pada 

manajemen akan memotivasi manajemen untuk mengungkapkan semua informasi 

kepada investor. 

 

2.3.2.1 Pengaruh profitabilitas terhadap Internet Financial Reporting   

  Informasi atau berita buruk yang dimiliki perusahaan juga harus 

diungkapkan, seperti halnya dengan berita baik. Teori sinyal memperkirakan 

bahwa profitabilitas perusahaan yang lebih besar akan mengambil keputusan 

untuk mengungkap kualitas informasi perusahaan karena ingin memperlihatkan 

kepada investor dan publik, sedangkan perusahaan yang profitabilitasnya lebih 

rendah akan berusaha menyembunyikan informasi perusahaannya. Suatu sinyal 

dapat dilihat dari sebuah laporan keuangan, apakah agen telah berbuat sesuai 

kontrak apa belum. 

  Untuk memprediksi kualitas pengungkapan perusahaan dapat 

menggunakan teori sinyal. Konsisten dengan teori sinyal, manajer mengungguli 

perusahaan memiliki insentif untuk menyaring perusahaan mereka dari mitra yang 

kurang berkinerja dan memberi sinyal informasi ini kepada pelaku pasar 

(Al‐Htaybat, 2011 & Aly et al., 2010). Jika informasi yang dilaporkan memenuhi 

kriteria yang akurat, relevan, kelengkapan, dan tepat waktu akan bermanfaat bagi 

investor dan pihak lain untuk menilai perusahaan dari kinerja pada masa lalu, 

masa sekarang, dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Oleh karena itu, 

perusahaan yang menguntungkan dapat memakai pelaporan internet sebagai 
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saluran untuk memfasilitasi proses pensinyalan seperti itu (Marston & Polei, 

2004)  

  Penggunaan internet dalam pengungkapan laporan keuangan merupakan 

sinyal yang berkualitas tinggi bagi pengguna informasi. Jika informasi yang 

disajikan perusahaan sudah memenuhi kriteria yang telah dijelaskan, maka 

informasi tersebut akan mempengaruhi pemegang saham dalam mengambil 

kebijakan investasi apakah perusahaan itu dapat memberikan sebuah keuntungan 

dan untuk mendukung kelanjutan dan kompensasi mereka. Profitabilitas 

perusahaan merupakan tanda adanya pengurusan manajemen yang baik, sehingga 

manajemen lebih banyak mengungkapkan informasi ketika ada profitabilitas 

perusahaan. Dengan teori ini, hipotesis kedua dikembangkan: 

  H3: Ada hubungan positif antara profitabilitas perusahaan dan Internet 

Financial Reporting  

  Penelitian sebelumnya telah memperlihatkan korelasi positif antara 

profitabilitas dengan Internet Financial Reporting (Al-Moghaiwli, 2009; Bowrin, 

2015;  Aly et al., 2010; Mokhtar, 2017; Joshi & Gao, 2009; Al‐Htaybat, 2011; 

Henchiri, 2011). Korelasi negatif terdapat pada penelitian (Bin-Ghanem & Ariff, 

2016). Namun, tidak terdapat korelasi signifikan pada penelitian (Marston & 

Polei, 2004; Uyar, 2012; Al Arussi et al., 2009; Xiao et al., 2004; Fuertes-Callén 

et al., 2014; Alanezi, 2009; Marston, 2003; Dolinšek et al., 2014; Nurunnabi & 

Hossain, 2012; Oyelere et al., 2003; Joshi & Al-Modhahki, 2003; Kelton & Yang, 

2008; Basuony & Mohamed, 2014; Joshi & Al-Bastaki, 2000; Suripto, 2006) 
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2.3.2.2 Pengaruh umur perusahaan terhadap Internet Financial Reporting 

  Dampak dari umur perusahaan dalam mengungkapkan informasi keuangan 

dapat dijelaskan dengan teori sinyal. Umur perusahaan yang semakin lama berdiri 

kemungkinan menyiarkan lebih banyak informasi daripada perusahaan yang baru 

berdiri. Bowrin (2015) mengemukakan bahwa perusahaan online yang lebih lama 

mungkin telah mengembangkan pengalaman yang lebih baik dalam menerapkan 

internet untuk penyebaran informasi perusahaan. Sedangkan perusahaan yang 

baru berdiri mungkin mengalami kerugian kompetitif yang lebih besar jika 

laporan keuangan mereka diungkapkan, seperti informasi tentang pengeluaran 

penelitian dan pengembangan, serta modal pengeluaran dan produk baru. Ketika 

informasi diungkapkan oleh perusahaan yang lebih muda, maka kerugian 

kompetitif akan timbul hal itu dikarenakan informasi tersebut akan dipakai oleh 

perusahaan lain. Pengungkapan laporan keuangan yang terlalu banyak oleh 

perusahaan yang baru berdiri dikhawatirkan akan terjadi imitasi produk oleh 

pesaing bisnis. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan lebih muda 

memungkinkan terjadinya kerugian terhadap posisi kompetitif perusahaan.  

  Perusahaan yang lebih lama berdiri mungkin lebih banyak 

mengungkapkan informasi daripada perusahaan yang baru (Nurunnabi & Hossain, 

2012). Karena perusahaan memiliki sistem pelaporan yang mapan, yang berarti 

bahwa pengungkapan penuh (full disclosure) lebih murah bagi perusahaan dan 

memiliki lebih banyak pengalaman dalam mempublikasikan laporan keuangan. 

Perusahaan yang berdiri semakin lama, maka diharapkan perusahaan semakin 

mengetahui kebutuhan informasi bagi penggunanya. Perusahaan akan berusaha 

memenuhi kebutuhan informasi para investor melalui pengungkapan informasi 
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sukarela dalam laporan keuangan sebagai media untuk pengawasan kinerja 

perusahaan. Pengungkapan informasi sukarela dilakukan agar kelangsungan usaha 

perusahaan tetap terjaga, sehingga pemegang saham dapat memakai informasi 

tersebut sebagai dasar dalam memutuskan kebijakan investasi. Dengan teori ini 

hipotesis ketiga dikembangkan: 

H4: Ada hubungan positif antara umur perusahaan dan Internet Financial 

Reporting 

  Penelitian sebelumnya telah memperlihatkan korelasi positif antara umur 

perusahaan dengan Internet Financial Reporting (Bowrin, 2015). Namun, tidak 

terdapat korelasi signifikan pada penelitian (Dolinšek et al., 2014; (Nurunnabi & 

Hossain, 2012). 

 

2.3.3  Tata kelola perusahaan 

  Tata kelola perusahaan merupakan praktik, sistem aturan, dan proses 

dimana suatu perusahaan berada, dikendalikan, dan diarahkan (Dolinšek & Lutar-

Skerbinjek, 2017). Dasarnya tata kelola perusahaan melibatkan penyeimbangan 

kepentingan banyak pemangku di perusahaan termasuk pemegang saham, 

manajer, pemodal, pemerintah, pemasok, pelanggan, dan masyarakat. Marston & 

Polei (2004) menyatakan bahwa para pemangku kepentingan akan memakai 

internet sebagai media untuk mengumpulkan informasi spesifik perusahaan 

karena data dari sumber lain lebih sulit didapatkan.  
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2.3.3.1 Pengaruh kepemilikan dispersi terhadap Internet Financial Reporting 

  Kepemilikan dispersi merupakan kepemilikan saham yang tersebar 

dimiliki oleh investor individu. Dibandingkan dengan perusahaan dengan 

kepemilikan terkonsentrasi, di kepemilikan dispersi pemilik akan meminta 

pengungkapan lebih untuk memantau perilaku manajemen. Kepemilikan dispersi 

lebih tersebar pada perusahaan terbuka dimana sahamnya dimiliki oleh 300 

pemegang saham daripada perusahaan tertutup dimana perusahaan ini membatasi 

pemegang sahamnya. Oleh sebab itu, proporsi saham perusahaan yang semakin 

besar dimana dimiliki oleh masyarakat (publik) diperkirakan pengungkapan 

informasi keuangan melalui internet akan lebih luas (Suripto, 2006). Dengan teori 

ini maka hipotesis keempat dikembangkan: 

 H5: Ada hubungan positif antara kepemilikan dispersi dan Internet 

Financial Reporting 

  Penelitian sebelumnya telah memperlihatkan korelasi positif antara 

kepemilikan dispersi dengan Internet Financial Reporting (Al-Moghaiwli, 2009; 

Oyelere et al., 2003; Al‐Htaybat, 2011; Dolinšek et al., 2014; Nurunnabi & 

Hossain, 2012; Pirchegger & Wagenhofer, 1999;  Marston & Polei, 2004). 

Namun, tidak terdapat korelasi signifikan pada penelitian (Alanezi, 2009; Xiao et 

al., 2004; Suripto, 2006) 

 

2.3.4  Teori legitimasi 

  Teori legitimasi didefinisikan sebagai pandangan umum atau anggapan 

bahwa aksi suatu entitas merupakan aksi yang pantas, diinginkan, ataupun serasi 

dengan sistem nilai, kepercayaan, norma, dan definisi yang dikembangkan secara 
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sosial (Suchman, 1995) Teori legitimasi menjelaskan bahwa faktor eksternal 

mempengaruhi manajemen perusahaan. Kultur, interpretasi masyarakat yang 

berbeda, ideologi pemerintah, dan sistem politik merupakan pengaruh yang dapat 

menyebabkan legitimasi. Teori ini memprediksi bahwa pengungkapan sukarela 

akan bervariasi dengan karakteristik yang berbeda, seperti ukuran perusahaan, 

kinerja perusahaan, sektor industri, dan status listing.  

 

2.3.4.1 Pengaruh sektor industri terhadap Internet Financial Reporting 

  Marston (2003) berpendapat bahwa kesadaran dari teknologi dari beberapa 

industri, seperti industri “berteknologi tinggi” dapat mempengaruhi 

pengungkapan. Perusahaan sektor industri dengan teknologi IT canggih dan 

modal intelektual, misalnya perusahaan teknologi informasi dan komunikasi dan 

elektronik lebih dipengaruhi oleh lingkungan (Dolinšek & Lutar-Skerbinjek, 

2017). Oleh karena itu, perusahaan harus merespon dengan cepat terhadap 

kemungkinan perubahan dari lingkungan hidup. Karena aktivitas bisnis mereka 

terhubung dengan informasi teknologi, maka mereka lebih rentan terhadap 

Internet Financial Reporting dan menunjukkan diri dalam industri keuangan. 

Uyar (2012) menyatakan mungkin ada beberapa ketidaksamaan dalam tingkat 

mengungkapkan informasi di situs perusahaan berdasarkan industri tempat 

perusahaan beroperasi. Sehubungan dengan teori ini maka hipotesis keenam 

dikembangkan: 

 H6: Ada hubungan positif antara sektor industri dan Internet Financial 

Reporting 
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  Penelitian sebelumnya telah memperlihatkan korelasi positif antara sektor 

industri dengan Internet Financial Reporting (Alanezi, 2009; Aly et al., 2010; 

Joshi & Al-Modhahki, 2003; Dolinšek et al., 2014; Oyelere et al., 2003) dan 

adanya signifikan negatif pada penelitian (Nurunnabi & Hossain, 2012). Namun, 

tidak terdapat korelasi signifikan pada penelitian (Al‐Htaybat, 2011; Marston, 

2003; Henchiri, 2011; Uyar, 2012; Marston & Leow, 1998; Craven & Marston, 

1999; Basuony & Mohamed, 2014; Joshi & Al-Bastaki, 2000). 

 

2.3.5  Teori difusi inovasi 

  Teori ini mengasumsikan bahwa struktur intra organisasi (misalnya 

peraturan dan praktik akuntansi) sebagian besar dibentuk oleh faktor eksternal 

(Nurunnabi & Hossain, 2012).  

 

2.3.5.1 Pengaruh tipe auditor terhadap Internet Financial Reporting 

  Perusahaan audit internasional lebih cenderung memfasilitasi praktik teori 

difusi inovasi seperti Internet Financial Reporting (Xiao et al., 2004). Untuk 

meningkatkan praktik pelaporan perusahaan secara keseluruhan memiliki banyak 

faktor penting, diantaranya adalah kualitas audit karena hal ini akan mendorong 

perusahaan dalam menyiarkan laporan keuangan melalui IFR dan menaikkan nilai 

perusahaan dalam rangka menggalang kepercayaan investor. Kantor Akuntan 

Publik yang besar berpotensial lebih mudah dalam mengedarkan Internet 

Financial Reporting (Xiao et al., 2004). Kantor Akuntan Publik yang tergolong 

The Big 4 Auditors yaitu PricewaterhouseCoopers (PWC), Delloite Touche 

Tohmatsu, Ernst & Young (EY) dan KPMG. Seperti yang telah dilakukan dalam 
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penelitian di Kuwait oleh Alanezi (2009) asumsi bahwa perusahaan audit yang 

berafiliasi dengan perusahaan audit Big 4 memiliki insentif untuk mendorong 

perusahaan klien mereka untuk terlibat dalam Internet Financial Reporting 

terbukti signifikan. Dari penjelasan diatas, hipotesis penelitian ketujuh adalah: 

 H7: Ada hubungan positif antara tipe auditor dan Internet Financial 

Reporting 

  Penelitian sebelumnya telah memperlihatkan korelasi positif antara tipe 

auditor dengan Internet Financial Reporting (Alanezi, 2009; Mokhtar, 2017; 

Nurunnabi & Hossain, 2012; Mohamed & Basuony, 2015) Namun, tidak terdapat 

korelasi pada penelitian (Joshi & Al-Modhahki, 2003; Aly et al., 2010). 

 

2.4 Model penelitian dan perumusan hipotesis 

2.4.1 Model penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.1 Model penelitian, sumber: data diolah, 2019. 
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2.4.2 Hipotesis penelitian 

H1:  Ada hubungan positif antara ukuran perusahaan dan Internet Financial 

Reporting 

H2: Ada hubungan positif antara leverage perusahaan dan Internet 

Financial Reporting 

H3: Ada hubungan positif antara profitabilitas dan Internet Financial 

Reporting 

H4:  Ada hubungan positif antara umur perusahaan dan Internet Financial 

Reporting 

H5: Ada hubungan positif antara kepemilikan dispersi dan Internet 

Financial Reporting 

H6:  Ada hubungan positif antara sektor industri dan Internet Financial 

Reporting 

H7: Ada hubungan positif antara tipe auditor dan Internet Financial 

Reporting 
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