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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Almilia, Luciana Spica (2009) 

Penelitian yang dilakukan oleh Almilia bertujuan untuk mengukur 

kualitas isi (content) informasi Financial dan Sustainability Reporting 

pada website perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Almilia menunjukkan bahwa banyak 

perusahaan belum memanfaatkan secara optimal pengungkapan informasi 

perusahaan melalui website, baik untuk informasi keuangan dan 

keberlanjutan perusahaan. Temuan lain dalam penelitian ini adalah banyak 

perusahaan yang tidak dapat memberikan informasi bagi investor, 

kebanyakan informasi yang disajikan dalam website perusahaan adalah 

tentang produk atau jasa yang dihasilkan serta banyak sekali perusahaan 

yang tidak memperbaharui informasi yang disajikan dalam website 

perusahaan. 

2. Prasetya, Mellisa dan Sony Agus Irwandi (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya dan Irwandi ini berjudul 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet 

(Internet Financial Reporting) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa faktor-faktor 

yang mempengaruhi pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur 

14 



 

15 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah 

perusahaan go public yang terdaftar di BEI. Sampel yang digunakan 

adalah perusahaan manufaktur tahun 2010. Teknik pengambilan sampel 

secara random/acak (stratified random sampling). Hasil penelitian tersebut 

mengatakan hanya variabel ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh 

positif dalam mempengaruhi Internet Financial Reporting (IFR) pada 

perusahaan manufaktur karena koefisien regresi bertanda positif, 

sedangkan variabel profitabilitas, likuiditas, leverage, dan umur listing 

tidak mempunyai pengaruh dalam IFR. 

3. Anna, Yane Devi ( 2012) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yane Devi Anna bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana perkembangan Internet Financial Reporting (IFR) 

di negara-negara Asia. Metode penelitian yang digunakan adalah 

kuantitatif dengan teknik deskriptif melalui studi literatur yang 

menjelaskan tentang perkembangan Internet Financial Reporting (IFR). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yane Devi Anna menunjukan bahwa 

Internet Financial Reporting (IFR) mengalami perkembangan yang sangat 

pesat menggantikan laporan keuangan dalam bentuk hardcopy. Hal 

tersebut merupakan refleksi dari teknologi informasi suatu perusahaan. 

Banyak manfaat yang dapat dirasakan perusahaan dengan adanya Internet 

Financial Reporting (IFR) tersebut sehingga teknologi informasi dapat 

menjadi keunggulan bersaing bagi perusahaan. 
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4. Handayani, Emma dan Luciana Spica Almilia (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Almilia bertujuan 

untuk menguji perbedaan kualitas Internet Financial Reporting (IFR) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah website perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Pada penelitian ini 

menggunakan indeks Internet Financial Reporting (IFR) untuk menilai 

kulitas Internet Financial Reporting (IFR). Sedangkan untuk metode 

analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan mann 

whitney tes. Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan indeks pada total Internet Financial Reporting (IFR), 

komponen timeliness dan user support antara perusahaan manufaktur di 

Indonesia dangan Malaysia dan tidak terdapat perbedaan pada indeks 

komponen content dan  technology antara perusahaan manufaktur di 

Indonesia dan Malaysia.  

5. Puri, Deasy Ratna (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Deasy Ratna Puri adalah untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pelaporan 

keuangan melalui internet. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 48 perusahaan yang masuk di dalam nilai kapitalisasi pasar terbesar 

pada tahun 2011. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan 
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adalah profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan 

pemilikan saham publik. Variabel dependen penelitian terdahulu 

menggunakan content, timeliness, technology dan user support. Dalam 

penelitian ini diketahui bahwa profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran 

perusahaan dan pemilikan saham publik tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap indeks pelaporan keuangan melalui internet yang akan 

di ungkapkan oleh 50 perusahaan di pasar kapitalisasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indoensia. 

6. Keumala, Novita Nisa dan Dul Muid (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Keumala dan Muid bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan 

melalui Internet Financial Reporting (IFR). Penelitian ini juga 

menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, 

leverage, outside ownership dan risiko sitematik. Selain itu penelitian ini 

juga bertujuan untuk melihat konsistensi dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. Sampel yang digunakan pada penelitian Keumala dan Muid 

adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

hanya ukuran perusahaan berhubungan positif pada praktik IFR 

perusahaan dan profitabilitas berhubungan negatif pada praktik IFR 

perusahaan. Sementara pada variabel lain, yaitu jenis industri, leverage, 

kepemilikan luar dan risiko sistematis memiliki hasil yang tidak 

signifikan. 
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7. Alam, Zainab dan Kashif Rashid (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Alam dan Rashid bertujuan untuk 

menyelidiki Internet Financial Reporting (IFR) praktik perusahaan yang 

terdaftar di Karachi Stock Exchange (KSE) Pakistan setelah peraturan 

terbaru yang diterbitkan oleh Securities and Exchange Commission Of 

Pakistan (SECP). Penelitian ini ingin memastikan apakah perubahan 

peraturan tersebut telah memiliki dampak yang signifikan terhadap 

pelaporan keuangan di situs web. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan praktik Internet Financial Reporting (IFR) 

yang mencangkup content, timeliness, technology dan user support. 

Sampel dalam penelitian ini dipilih secara acak dari 50 perusahaan yang 

telah terdaftar di KSE pada tahun 2012. Dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata dari perusahaan yang terdaftar di KSE hanya 

47% yang melaporkan informasi keuangan di situs web perusahaan 

mereka. Jumlah dan kualitas Internet Financial Reporting (IFR) sangat 

berbeda dan hanya sedikit  perusahaan yang menggunakan teknologi yang 

ditawarkan oleh internet. Indeks content dan user support nilainya lebih 

tinggi dibandingkan dengan indeks timeliness dan technology. Hasil ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan Internet Financial 

Reporting (IFR) harus meningkatkan penggunaan teknologi dalam 

penyebaran informasi sebagai upaya untuk bisa menarik investor dan 

memenuhi tujuan perusahaan. 
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Tabel 1 : Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan 

Perbedaan 

Penelitian 

terdahulu 

Penelitian Ini 

1. Almilia, 

Luciana Spica 

(2009) 

Analisa 

Kualitas Isi 

Financial 

And 

Sustainability 

Reporting 

Pada 

Website 

Perusahaan 

Go Publik Di 

Indonesia 

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Luciana menunjukkan 

bahwa banyak perusahaan 

belum memanfaatkan secara 

optimal pengungkapan 

informasi perusahaan melalui 

website, baik untuk informasi 

keuangan dan keberlanjutan 

perusahaan. Temuan lain 

dalam penelitian ini adalah 

banyak perusahaan yang tidak 

dapat memberikan informasi 

bagi investor, kebanyakan 

informasi yang disajikan dalam 

website perusahaan adalah 

tentang produk atau jasa yang 

dihasilkan serta banyak sekali 

perusahaan yang tidak 

mengupdate informasi yang 

disajikan dalam website 

perusahaan.  

1. Menggunakan 

metode 

analisis 

deskriptif 

2. Membahas 

indeks  

Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) 

1. Sampel 

penelitian 

perusahaan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Jakarta 

2. Menganalisis 

indeks  

Financial dan 

Sustainability

Reporting 

3. Hanya 

membahas 

indeks content 

saja 

 

1. Menganalisis 

Internet 

Financial 

Reporting (IFR) 

2. Menganalisis 

empat 

komponen IFR 

indeks 

dilanjutkan 
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Lanjutan Tabel 1 : Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan 

Perbedaan 

Penelitian 

terdahulu 

Penelitian Ini 

2. Prasetya,  

Mellisa  dan 

Sony Agus 

Irwandi (2012) 

Faktor–

Faktor Yang 

Mempengaru

hi Pelaporan 

Keuangan 

Melalui 

Internet 

(Internet 

Financial 

Reporting) 

Pada  

Perusahaan 

Manufaktur 

Di BEI   

Hasil penelitian tersebut 

mengatakan hanya variabel 

ukuran perusahaan yang 

mempunyai pengaruh positif 

dalam mempengaruhi Internet 

Financial Reporting (IFR) 

pada perusahaan manufaktur 

karena koefisien regresi 

bertanda positif. Sedangkan, 

variabel profitabilitas, 

likuiditas, leverage, dan umur 

listing tidak mempunyai 

pengaruh dalam  Internet 

Financial Reporting (IFR). 

Topik yang 

digunakan 

membahas 

tentang Internet 

Financial 

Reporting (IFR) 

 

1.Sampel yang 

digunakan di 

negara 

Indonesia pada 

tahun 2010 

2. Indeks yang 

digunakan 

hanya 

menggunakan 

indeks content 

1. Penelitian yang 

akan dilakukan 

mengambil 

sampel di 

Indonesia, 

Singapura dan 

Malaysia 

dengan 

menggunakan 

data pada tahun 

2016 

2. Menggunakan 

empat indeks 

IFR 

3. Anna, Yane 

Devi ( 2012) 

Perkembanga

n 

penggunaan  

Internet 

Financial 

Reporting di 

negara-

negara Asia 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Internet 

Financial Reporting (IFR) 

mengalami perkembangan 

yang sangat pesat 

menggantikan laporan 

keuangan dalam bentuk 

hardcopy. 

Membahas 

tentang Internet 

Financial 

Reporting (IFR) 

dan metode yang 

digunakan 

menggunakan 

kuantitatif. 

Memaparkan 

perkembangan 

IFR yang terdapat 

di negara ASIA 

khususnya negara 

Indonesia, 

Malaysia, 

Singapura dan 

Thailand. 

Menganalisis IFR 

yang terdapat di 

negara Indonesia, 

Singapura dan 

Malaysia 

khususnya pada 

perusahaan 

manufaktur.   

dilanjutkan 
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Lanjutan Tabel 1 : Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan 

Perbedaan 

Penelitian 

terdahulu 

Penelitian Ini 

4. Handayani, 

Emma dan 

Luciana Spica 

Almilia (2013) 

Internet 

Financial 

Reporting: 

Studi 

Komparasi 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar 

Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

Dan Bursa 

Efek 

Malaysia 

Terdapat perbedaan indeks 

pada total Internet Financial 

Reporting (IFR), komponen 

timeliness dan user support 

antara perusahaan manufaktur 

di Indonesia dangan Malaysia 

dan tidak terdapat perbedaan 

pada indeks komponen content 

dan  technology antara 

perusahaan manufaktur di 

Indonesia dan Malaysia.  

 

1.Membahas 

tentang Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) 

2.Sampel yang 

digunakan 

menggunakan 

perusahaan 

manufaktur 

3.Penelitian ini 

juga 

menggunakan 

indeks Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) untuk 

menilai kualitas 

(IFR).  

4.Metode analisis 

yang digunakan 

yakni analisis 

deskriptif. 

1. Negara yang 

dijadikan 

penelitian hanya 

menggunakan 2 

negara yakni 

Indoenesia dan 

Malaysia 

2. Penelitian 

terdahulu 

mencoba untuk 

mengkomparasi 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar di 

bursa efek 

Indonesia dan 

bursa efek 

Malaysia 

1. Negara yang 

dijadikan  

sampel 

penelitian ini 

menggunakan 3 

negara yakni 

negara 

Indonesia, 

Malaysia, dan 

Singapura. 

2. Penelitian yang 

akan dilakukan 

hanya 

menganalisis 

Internet 

Financial 

Reporting (IFR) 

pada perusahaan 

manufaktur 

yang terdapat di 

negara 

Indonesia, 

Singapura dan 

Malaysia 

dilanjutkan 
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Lanjutan Tabel 1 : Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan 

Perbedaan 

Penelitian 

terdahulu 

Penelitian Ini 

5. Puri, Deasy 

Ratna (2013) 

Analisis 

Faktor-

Faktor 

yang 

Mempengaru

hi Indeks 

Pelaporan 

Keuangan 

Melalui 

Internet 

Hasil penelitian ini diketahui 

bahwa profitabilitas, leverage, 

likuiditas, ukuran perusahaan 

dan pemilikan saham publik 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap indeks 

pelaporan keuangan melalui 

internet yang akan di 

ungkapkan oleh 50 perusahaan 

di pasar kapitalisasi yang 

terdaftar di BEI. 

1.Membahas 

tentang Internet 

Financial 

Reporting(IFR) 

2.Penelitian ini 

menggunakan 4 

komponen 

yakni content , 

timeliness, 

technology dan 

user support.   

Menganalisis 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi  

Internet Financial 

Reporting (IFR) 

indeks 

Menganalisis 

indeks Internet 

Financial 

Reporting (IFR) 

6. Keumala,  

Novita Nisa  

dan Dul Muid 

(2013) 

 

Analisis 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaru

hi Pelaporan 

Keuangan 

Perusahaan 

Melalui 

Website 

Perusahaan  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berhubungan 

positif pada praktik IFR 

perusahaan dan profitabilitas 

berhubungan negatif pada 

praktik IFR perusahaan. 

Sementara pada variabel lain, 

yaitu jenis industri, leverage, 

kepemilikan luar dan risiko 

sistematis memiliki hasil yang 

tidak signifikan. 

1.Membahas 

tentang Internet 

Financial 

Reporting 

2.Sumber data 

yang digunakan 

menggunakan 

data sekunder. 

 

Menggunakan 

sampel 

perusahaan non 

keuangan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Menggunakan 

sampel 

perusahaan 

Manufaktur yang 

go publik di 

negara Indonesia, 

Singapura dan 

Malaysia. 

dilanjutkan 
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Lanjutan Tabel 1 : Penelitian Terdahulu 

 

Sumber : Data diolah, 2017 

 

No 
Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan 

Perbedaan 

Penelitian 

terdahulu 

Penelitian Ini 

7. Alam, Zainab 

dan Kashif 

Rashid (2014) 

Corporate 

Financial 

Reporting on 

The Internet : 

A Survey of 

Website of 

Listed 

Companies in 

Pakistan 

Rata-rata dari perusahaan yang 

terdaftar di Karachi Stock 

Exchange (KSE) pada tahun 

2012, hanya 47% yang 

melaporkan informasi 

keuangan di situs web 

perusahaan mereka. Jumlah 

dan kualitas Internet Financial 

Reporting (IFR) sangat berbeda 

dan nilainya kecil. Indeks 

content dan user support 

nilainya lebih tinggi 

dibandingkan dengan indeks 

timeliness dan technology. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang menggunakan 

Internet Financial Reporting 

(IFR) harus meningkatkan 

penggunaan teknologi dalam 

penyebaran informasi sebagai 

upaya untuk bisa menarik 

investor dan memenuhi tujuan 

perusahaan. 

1.Membahas 

tentang Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR). 

2.Variabel yang 

digunakan di 

penelitian 

terdahulu 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

yakni 

menggunakan 

content, 

timeliness, 

technology dan 

user support.  

 

Mengidentifikasi 

Internet Financial 

Reporting (IFR) 

di perusahaan 

yang tercatat di 

Bursa Efek 

Pakistan 

Menganalisis 

Internet Financial 

Reporting (IFR) 

pada perusahaan 

manufaktur yang 

go public di 

negara Indonesia, 

Malaysia dan 

Singapura 
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B. Signalling Theory (Teori Sinyal) 

Teori sinyal berfungsi sebagai sinyal atas informasi dalam pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal, baik berupa sinyal positif 

maupun sinyal negatif. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai kegiatan yang 

manajemen lakukan sebagai upaya untuk mewujudkan keinginan pemilik dan para 

pemegang saham. Sinyal ini dapat berupa sebuah promosi atau informasi lain 

yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan 

lain.  

Dalam teori sinyal disebutkan bahwa terdapat dorongan bagi perusahaan 

untuk memberikan informasi dikarenakan adanya asimetri informasi antara 

manajer dan pihak luar, hal ini disebabkan karena manajer lebih mengetahui 

informasi mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang jika dibandingkan 

dengan pihak luar (Wolk et. al., 2000) dalam (Keumala, 2013). Salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer 

dengan pihak luar adalah dengan memberikan sinyal mengenai informasi 

keuangan perusahaan yang bersifat positif yang dipercaya akan dapat mengurangi 

ketidakpastian dari prospek perusahaan di masa mendatang salah satunya dalam 

bantuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang terdiri dari informasi yang 

bersifat keuangan dan non keuangan merupakan sumber informasi yang sangat 

dibutuhkan investor, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban manajemen dan merupakan acuan dalam pengambilan 

keputusan.  
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C. Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 dalam Ikatan Akuntansi Indonesia (2013) “laporan 

keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas”. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan 

suatu informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan 

perusahaan, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Menurut Munawir 

(2004:2) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

atau aktivitas tersebut. Sedangkan menurut Myer (1995) dalam bukunya Financial 

Statement Analysis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan 

adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu 

perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau posisi keuangan dan daftar 

pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi 

kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar 

surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan). Menurut 

pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah 

suatu penyajian terstruktur tentang posisi keuangan perusahaan atau daftar neraca 

dan kinerja keuangan perusahaan atau daftar pendapatan atau daftar rugi laba 

sebagai hasil dari proses akuntansi yang disusun pada akhir periode yang 

digunakan sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. 
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Dalam laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang 

meliputi : (a) asset; (b) liabilitas; (c) ekuitas; (d) pendapatan dan beban termasuk 

keuntungan dan kerugian; (e) kontribusi dari dan kepada pemilik bisnis dalam 

kapasitasnya sebagai pemilik; dan (f) arus kas (IAI, 2013).  

1. Komponen Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 dalam Ikatan Akuntansi Indonesia (2013) 

laporan keuangan yang lengkap mencakup komponen-komponen berikut : 

a. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode 

b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

d. Laporan arus kas selama periode 

e. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi ringkasan kebijakan 

akuntansi penting dan informasi komparatif untuk mematuhi periode 

sebelumnya 

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya yang 

disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akunansi secara 

retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan 

keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan 

keuangannya. 

 

2. Pemakai Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No.1 dalam Ikatan Akuntansi Indonesia (2013), 

pemakai laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Investor 

Penanam modal/investor berkepentingan dengan risiko yang melekat 

serta hasil pengembangan atas investasi yang dilakukan. Penanam 

modal membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah 

mereka harus membeli, menahan, atau menjual investasi yang mereka 

miliki. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang 
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memungkinkan mereka untuk bisa menilai kemampuan perusahaan 

dalam membayarkan dividen.  

b. Karyawan 

Karyawan dan serikat pekerja tertarik pada informasi mengenai 

stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan 

informasi yang memungkinkan mereka untuk bisa menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat 

pensiun, dan kesempatan kerja bagi mereka. 

c. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan perusahaan 

yang memungkinkan mereka untuk dapat memutuskan apakah 

pinjaman serta bunga yang diberikan kepada perusahaan dapat 

dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. 

d. Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi 

keuangan yang disampaikan perusahaan yang memungkinkan mereka 

untuk dapat memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dapat 

dibayarkan pada saat jatuh tempo atau tidak. Kreditur usaha 

berkepentingan dengan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih 

pendek jika dibandingkan dengan pemberi pinjaman.  

e. Pelanggan 

Pelanggan berkepentingan dengan informasi perusahaan mengenai  
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kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan perusahaan atau mereka 

bergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya, karena 

itu berkepentingan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. 

Pemerintah membutuhkan informasi tersebut untuk mengatur 

aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar 

atas penyusunan statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g. Masyarakat 

Masyarakat tertarik dengan informasi mengenai kontribusi 

perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya, termasuk jumlah 

orang yang dipekerjakan, dan perlindungan kepada pemasok dan 

pekerja lokal serta penanam modal domestik. Laporan keuangan ini 

akan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 Menurut Munawir (2004:2), pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan 

adalah: 

a. Pemilik Perusahaan, sangat berkepentingan terhadap laporan 

keuangan perusahaannya karena dengan laporan tersebut pemilik 
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perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya manager dalam 

memimpin perusahaannya dan kesuksesan seorang manager 

biasanya dinilai atau diukur dengan laba yang diperoleh perusahaan. 

b. Manager atau Pimpinan Perusahaan, dengan mengetahui posisi 

keuangan perusahaannya pada periode yang baru lalu akan dapat 

menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki system 

pengawasannya dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya 

yang lebih tepat. 

c. Investor, kreditur dan bankers, dengan laporan keuangan akan dapat 

dilihat bagaimana prospek keuntungan di masa mendatang dan 

perkembangan perusahaan selanjutnya, untuk mengetahui jaminan 

investasinya dan mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan 

jangka pendek perusahaan tersebut guna menentukan langkah-

langkah yang harus ditempuh selanjutnya. 

d. Pemerintah, sangat berkepentingan dengan laporan keuangan 

perusahaan tersebut, disamping untuk menentukan besarnya pajak 

yang harus ditanggung oleh perusahaan juga sangat diperlukan oleh 

Biro Pusat Statistik, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan 

Tenaga Kerja untuk dasar perencanaan pemerintah.  

D. Internet Financial Reporting (IFR) 

Menurut Prasetya dan Irwandi (2012) Internet Financial Reporting (IFR) 

adalah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan melalui internet yang 

disajikan dalam website perusahaan. Pelaporan keuangan melalui internet 
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dianggap lebih efektif dan efisien dalam penyebaran informasi keuangan 

perusahaan karena cakupannya yang sangat luas, lebih cepat dan lebih menghemat 

biaya karena perusahaan tidak perlu mencetak laporan keuangan dan 

mendistribusikannya kepada pihak yang berkepentingan secara manual atau 

konvensional. 

Internet Financial Reporting (IFR) merupakan sebuah pengungkapan secara 

sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. Namun dalam penerapannya tidak ada 

peraturan yang mengatur secara jelas dan rinci. Penerapan Internet Financial 

Reporting (IFR) dilakukan sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan yaitu 

untuk pelaporan informasi keuangan dan informasi perusahaan lainnya yang 

nantinya dianggap akan dapat membantu meningkatkan kredibilitas perusahaan. 

Internet Financial Reporting (IFR) diukur menggunakan indeks yang terdiri 

dari empat komponen indeks yang dikembangkan oleh Cheng et.al (2000) dalam 

Handayani dan Almilia (2013) yang dianalisis dengan masing-masing proporsi 

penilaiannya yaitu content sebesar 40 persen, timeliness sebesar 20 persen, 

technology sebesar 20 persen dan user support sebesar 20 persen. Pengukuran 

indeks Internet Financial Reporting (IFR) dilakukan dengan cara menganalisis isi 

dari website perusahaan, memberi skor setiap item informasi yang diungkapkan 

dalam website perusahaan dan dijumlahkan skor pada setiap komponennya.. 

Menurut Handayani dan Almilia (2013) Internet Financial Reporting (IFR) 

dikatakan berkualitas apabila website perusahaan menggunakan teknologi dengan 

baik dan melaporkan semua informasi keuangan sesuai dengan indeks Internet 

Financial Reporting (IFR). Internet Financial Reporting (IFR) dinilai berkualitas 
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apabila bisa memenuhi semua indeks Internet Financial Reporting (IFR) dengan 

total skor maksimal sebesar 103. Adapun penjelasan dari tiap-tiap komponen 

adalah sebagai berikut : 

1. Content (isi) 

Dalam komponen content ini meliputi pengungkapan informasi 

keuangan, seperti laporan tahunan, laporan triwulan, laporan keuangan 

yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan 

perubahan posisi keuangan, catatan laporan keuangan, laporan auditor, dan 

laporan pimpinan perusahaan. Selain itu informasi tentang perusahaan 

seperti visi misi, susunan pengurus dan kontak untuk hubungan langsung 

dengan investor serta laporan tanggungjawab sosial perusahaan, dan 

bahasa-bahasa yang disediakan dalam website perusahaan dan informasi 

tentang saham perusahaan. Informasi keuangan yang diungkapkan dalam 

bentuk HTML akan mendapat skor yang lebih tinggi dibandingkan dalam 

bentuk PDF. Perbedaan skor ini dikarenakan penggunaan format HTML 

akan lebih memudahkan pengguna dalam mengakses informasi keuangan 

perusahaan secara lebih cepat. Komponen content dapat dikatakan 

berkualitas apabila semakin lengkap informasi keuangan dan informasi 

perusahaan yang dilaporkan dalam website perusahaan. Semakin 

berkualitas komponen content maka indeksnya akan semakin tinggi 

dengan nilai skor maksimal sebesar 53. 

Berdasarkan signalling theory, website perusahaan yang menyajikan 

laporan keuangan sesuai dengan indeks Internet Financial Reporting (IFR) 
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akan memberikan informasi yang dibutuhkan investor lebih lengkap dan 

akan mempermudah investor untuk mendapatkan informasi keuangan yang 

dibutuhkan. Maka dari itu pengungkapan secara lengkap informasi 

keuangan perusahaan sangatlah penting. Hal itu akan memberikan sinyal 

yang positif terhadap investor untuk menanamkan modal.  

Menurut penelitian yang dilakukan Puri (2013) mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi indeks pelaporan keuangan melalui internet, 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situs website perusahaan hanya 

menampilkan indeks Internet Financial Reporting (IFR) yang standar, 

yaitu hanya maksimal pada pengungkapan komponen content saja yang 

item-itemnya terpenuhi hanya pada bentuk laporan wajib yaitu laporan 

keuangan lengkap. 

2. Timeliness (ketepatan waktu) 

Komponen timeliness berkaitan dengan ketepatan waktu perusahaan 

dalam memperbaharui informasi dan data dalam website perusahaan 

seperti siaran pers, kutipan saham, laporan triwulan terbaru yang belum 

diaudit, pernyataa visi atau pandangan kedepan dan grafik keuntungan 

yang diharapkan di masa depan. Dalam penyajian informasi, ketepatan 

waktu dalam pelaporan terutama informasi keuangan perusahaan 

merupakan hal yang cukup penting. Pelaporan informasi dan data secara 

tepat waktu dan up to date akan memudahkan investor dalam pengambilan 

keputusan. Komponen timelines dapat dikatakan berkualitas apabila 

perusahaan menyajikan informasi dalam website perusahaan secara tepat 
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waktu. Semakin tepat waktu perusahaan dalam memperbaharui informasi 

dan data maka indeksnya akan semakin tinggi dengan nilai skor maksimal 

sebesar 15.  

Berdasarkan signalling theory, website perusahaan yang memberikan 

update informasi kegiatan perusahaan yang dibutuhkan investor secara 

lebih lengkap dan lebih update maka investor akan lebih mudah 

mengetahui informasi kegiatan perusahaan. Ketepatan waktu dalam 

meperbaharui informasi dan data akan membuat informasi tersebut 

menjadi lebih akurat karena lebih sesuai dengan keadaan perusahaan yang 

terbaru. Hal ini akan memberikan sinyal positif pada investor untuk 

menanamkan modal.  

Menurut Nadia (2012) dalam Handayani dan Almilia (2013) pada 

umumnya perusahaan mengungkapkan siaran pers untuk memberitahukan 

informasi mengenai perusahaan serta laporan triwulan yang selalu 

diperbaharui. Pembaharuan informasi keuangan  umumnya dihubungkan 

dengan announcement pada bursa efek. Selain itu perusahaan juga 

mengungkapkan informasi mengenai penawaran saham perusahaan dan 

harga saham perusahaan yang terbaru ataupun secara historis.  

3. Technology (Teknologi) 

Komponen ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang digunakan 

oleh perusahaan dalam pelaporan informasi keuangan melalui internet 

yaitu teknologi yang tidak dapat disediakan oleh media cetak, seperti 

penggunaan teknologi multimedia, analysis tools (seperti Excel’s Pivot 
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Table), slide presentasi, dan fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi 

“Intelligent Agent” atau XBRL). Pemanfaatan teknologi ini mempermudah 

pengguna dalam mengakses informasi yang ada dalam website  

perusahaan. Komponen technology dapat dikatakan berkualitas apabila 

perusahaan menerapkan teknologi yang canggih dengan maksimal dalam 

website perusahaan. Semakin berkualitas dan semakin canggih tekonologi 

yang digunakan dalam website perusahaan maka indeksnya akan semakin 

tinggi dengan nilai skor maksimal sebesar 20 . 

Berdasarkan signalling theory, website perusahaan yang memiliki 

kualitas Internet Financial Reporting (IFR) yang  bagus dengan 

menerapkan teknologi yang canggih dalam website perusahaan akan 

membuat website menjadi lebih menarik dan informatif serta 

mempermudah dalam mengaksesnya. Hal ini akan memberikan sinyal 

positif bagi investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Puri (2013) menunjukkan bahwa 

pengungkapan indeks Internet Financial Reporting (IFR) dalam 

komponen teknologi memiliki presentasi yang kecil jika dibandingkan tiga 

komponen yang lainnya. Hal ini disebabkan karena dibutuhkannya biaya 

yang besar untuk melengkapi kriteria teknologi yang terdiri dari item-item 

penggunaan teknologi multimedia, fitur canggih, alat analisis dan umpan 

balik secara online. Karena itulah belum banyak perusahaan yang mampu 

mengembangkan teknologi yang digunakan dalam Internet Financial 

Reporting (IFR) secara maksimal. 
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4. User Support (dukungan pengguna) 

Komponen user support berkaitan dengan layanan-layanan dan 

fasilitas yang disediakan perusahaan dalam website perusahaannya guna 

memudahkan pengguna dan investor mengakses informasi dalam website 

perusahan, seperti media pencarian dan navigasi yaitu help and FAQ, link 

to homeopage, link to top, site map, site search dan konsistensinya dalam 

menerapkan desain pada website perusahaan, selain itu juga klik yang 

dibutuhkan pengguna dalam mengakses informasi keuangan perusahaan.  

Indeks user support suatu website perusahaan akan semakin tinggi apabila 

perusahaan mampu mengimplementasikan secara maksimal semua 

layanan dalam website perusahaan seperti help and FAQ, link ke halaman 

utama, link ke atas, situs peta, dan situs pencarian. Komponen user 

support dapat dikatakan berkualitas apabila perusahaan menyediakan 

layanan-layanan dan fasilitas dalam website untuk memudahkan pengguna 

dalam mengakses informasi. Semakin banyak fasilitas yang disediakan 

dalam website perusahaan maka indeksnya akan semakin tinggi dengan 

nilai skor maksimal sebesar 15. 

Penelitian yang dilakukan Nadia (2012) dalam Handayani dan Almilia 

(2013) membuktikan bahwa perusahaan yang menggunakan menu help 

and FAQ sebanyak 39 persen atau 15 perusahaan. Sedangkan seluruhnya 

atau 100 persen perusahaan memiliki link ke beranda dalam situs website 

mereka. Dan hanya sebesar 13 persen atau lima perusahaan yang 

menyediakan link ke atas dalam situs website perusahaannya. Serta 
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sebanyak 30 perusahaan yang menyediakan situs peta dalam website 

perusahaan mereka. 

E. Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) 

Pengungkapan laporan keuangan merupakan proses akhir dari semua 

rangkaian proses akuntansi yang telah dilakukan. Pengungkapan laporan 

keuangan merupakan penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang 

dilakukan pada akhir periode akuntansi. Dalam penelitiaan ini, pengungkapan 

laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam website perusahaan dengan 

memanfaatkan media internet sebagai sarana pengungkapannya. Pengungkapan 

Internet Financial Reporting (IFR) dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. 

Karakteristik umum pada laporan keuangan menurut PSAK No. 1 oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia (2013) adalah sebagai berikut : 

1. Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan Terhadap SAK 

Penyajian secara wajar mengharuskan penyajian laporan keuangan 

dilakukan secara jujur, membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa 

terkecuali serta harus sesuai dengan SAK dalam catatan atas laporan 

keuangan, serta tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak 

tepat. 

2. Kelangsungan Usaha 

Penyajian laporan keuangan perusahaan harus berdasarkan pada 

asumsi kelangsungan usaha. Jika terdapat ketidakpastian akan 

kelangsungan usaha maka perusahaan harus mengungkapkan hal tersebut 
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sebagai dasar atas penyajian laporan keuangan, dan harus mencantumkan 

alasan atas ketidakpastian kelangsungan usaha tersebut.  

3. Dasar Akrual 

Dalam penyusunan laporan keuangan harus dengan dasar akrual, 

kecuali dalam penyusunan laporan arus kas perusahaan. Dengan dasar 

akrual, pendapatan atau beban yang dicatat dalam laporan keuangan akan 

diakui ketika pendapatan atau beban tersebut telah terjadi. 

4. Materialitas dan Penggabungan 

Dalam penyusunan laporan keuangan, entitas harus menyajikan secara 

terpisah antar kelompok pos material yang sejenis. Pengelompokan ini 

berdasarkan sifat atau fungsi. Jika nilainya tidak material, penyajian 

laporan keuangan bisa digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam 

laporan keuangan atau disajikan terpisah dalam catatan atas laporan 

keuangan. 

5. Saling Hapus 

Entitas tidak boleh melakukan saling hapus data atas aset dan lialibitas 

atau pendapatan dan beban kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu 

PSAK. 

6. Frekuensi Pelaporan 

Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan secara lengkap 

setidaknya dalam periode tahunan. Jika akhir periode laporan keuangan 

berubah lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, 

maka entitas juga harus mengungkapkan alasan penggunaan periode 
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laporan keuangan yang lebih panjang atau lebih pendek dan fakta bahwa 

jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat 

diperbandingkan secara keseluruhan. 

7. Konsistensi Penyajian 

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan perusahaan 

antar periode dilakukan secara konsisten kecuali setelah terjadinya 

perubahan yang signifikan terhadap sifat operasional perusahaan atau 

dilakukan pengkajian ulang atas laporan keuangan. Terlihat jelas bahwa 

penyajian yang lain akan lebih tepat digunakan dengan 

mempertimbangkan kriteria dalam penentuan dan penerapan kebijakan 

akuntansi pada perusahaann. Perubahan-perubahan yang dilakukan 

tersebut harus diperkenankan atau sesuai dengan PSAK. 

F. Kerangka Berpikir 

Suatu penelitian perlu mencantumkan kerangka berpikir dalam laporan 

penelitiannya, kerangka berpikir adalah deskripsi pemikiran peneliti sebelum 

melakukan sebuah penelitian. Sebuah kerangka berpikir dapat membantu pembaca 

untuk memahami apa yang dimaksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah penting (Sugiyono, 2016:91). Berikut ini adalah gambar kerangka 

berpikir dari penelitian ini : 
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Gambar 3 : Kerangka Berpikir 

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, peneliti ingin menganalisis kualitas 

Internet Financial Reporting (IFR) khususnya pada sektor perusahaan manufaktur 

yang go public di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan gambar di 

atas dapat dilihat bahwa untuk menganalisis kualitas Internet Financial Reporting 

(IFR) akan dilakukan secara keseluruhan dan berdasarkan empat komponen yaitu 

content, timeliness, technology, dan user support. 
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