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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Arikunto (2009:195) mengemukakan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini berusaha 

menggambarkan data dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan. Menurut Moleong (2004:6) 

mendifinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian content analysis atau analisis isi. 

Menurut Fraenkel dan Wallen (2008:483) analisis isi adalah teknik yang dapat 

digunakan untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui 

analisis terhadap komunikasi mereka seperti buku teks, esay, koran, novel, artikel 

majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis. 

Analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan 

fitur internal media. Dengan menggunakan analisis isi, maka akan diperoleh suatu 

pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media 

massa atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis, dan relevan. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap website perusahaan 

manufaktur yang go public di Indonesia, Singapura, dan Malaysia yang terdaftar 

dalam www.idx.co.id , www.sgx.com , dan www.bursamalaysia.com. Alasan 

pemilihan lokasi penelitian ini adalah tersedianya daftar perusahaan secara 

lengkap dan laporan keuangan perusahaan baik laporan tahunan maupun triwulan.  

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian berfungsi sebagai batasan sebuah penelitian, sehingga 

penelitian yang dilakukan tidak meluas dan tetap pada objek penelitian. Fokus 

penelitian ini adalah indeks Internet Financial Reporting (IFR) pada perusahaan 

manufaktur yang go public di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Internet 

Financial Reporting (IFR) indeks digunakan untuk mengukur atribut dari situs 

perusahaan dalam komponen content, timeliness, technology dan user support. 

Internet Financial Reporting (IFR) suatu perusahaan dapat dikatakan berkualitas 

apabila penggunaan teknologi dalam website perusahaan dan pelaporan informasi 

keuangan perusahaan sesuai dengan indeks Internet Financial Reporting (IFR).  

D. Definisi Operasional dan Pengukuran 

Internet Financial Reporting (IFR) diukur menggunakan indeks yang nantinya 

akan dinilai dengan bobot tertentu yang berbeda untuk setiap komponennya. 

Bobot ini kemudian akan disimpulkan untuk menghitung skor dari setiap 

perusahaan dalam penerapan Internet Financial Reporting (IFR) dengan skor 

http://www.idx.co.id/
http://www.sgx.com/
http://www.bursamalaysia.com/
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maksimal yang dapat diperoleh sebesar 103. Komponen dari Internet Financial 

Reporting (IFR) diukur dengan rincian sebagai berikut : 

1. Isi (Content) 

Dalam komponen ini penilaian dikategorikan meliputi, laporan 

keuangan, catatan laporan keuangan, laporan triwulan, laporan auditor, 

laporan direktur, informasi pemegang saham, informasi perusahaan dan 

informasi tanggung jawab sosial perusahaan yang mempunyai kriteria 

penilaian sebesar 40 persen dengan total skor maksimal yang diperoleh 

sebesar 53. Penggunaan format file informasi keuangan yang diunggah 

dalam situs perusahaan adalah Portable Document Format (PDF)  dan 

Hyper Text Markup Language (HTML). Laporan yang diunggah dalam 

format HTML mendapat dua poin dan jika dalam format PDF mendapat 

satu poin. Skor lebih tinggi pada file dengan format HTML dikarenakan 

penggunaannya akan memudahkan pengguna mempercepat proses dalam 

mengakses informasi keuangan tersebut. Indeks isi/content dari Internet 

Financial Reporting (IFR) adalah sebagai berikut : 

a. Laporan keuangan perusahaan yang ditunjukkan dengan : 

1) Laporan Tahunan 

Akan diberikan nilai tiga jika ada laporan tahunan yang 

dipublikasikan lebih dari dua tahun sebelumnya. Nilai dua jika 

ada laporan tahunan yang dipublikasian pada dua tahun terakhir. 

Nilai satu jika hanya ada laporan tahunan yang dipublikasikan 
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pada satu tahun terakhir. Nilai nol jika tidak ada laporan tahunan 

yang dipublikasian. Multiplier yang digunakan yaitu sebesar 0,5. 

2) Laporan Triwulan 

Akan diberikan nilai tiga jika ada laporan triwulan yang 

dipublikasikan lebih dari satu tahun sebelumnya. Nilai dua jika 

hanya ada empat laporan triwulan terakhir yang dipublikasikan. 

Nilai satu jika hanya ada satu laporan triwulan terakhir saja yang 

dipublikasikan. Nilai nol jika tidak ada laporan triwulan yang 

dipublikasikan. Multiplier yang digunakan yaitu sebesar 0,5. 

b. Informasi Keuangan Lainnya 

1) Kutipan Saham 

Akan diberikan nilai satu jika menampilkan kutipan saham 

perusahaan. Nilai nol jika tidak menampilkan kutipan saham 

perusahaan. Multiplier yang digunakan yaitu sebesar tiga. 

2) Grafik Harga Saham 

Akan diberikan nilai satu jika menampilkan grafik harga 

saham perusahaan. Nilai nol jika tidak menampilkan grafik harga 

saham perusahaan. Multiplier yang digunakan yaitu sebesar dua. 

c. Bahasa Yang Digunakan 

1) Bahasa Inggris 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan bahasa inggris.  

Nilai nol jika tidak menggunakan bahasa inggis Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar dua. 
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2) Bahasa Lain 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan bahasa selain 

bahasa inggris. Nilai nol jika tidak menggunakan bahasa selain 

bahasa inggris. Multiplier yang digunakan yaitu sebesar satu. 

d. Informasi keuangan perusahaan yang terdiri dari : 

1) Laporan Posisi Keuangan 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan format PDF dengan multiplier 

yaitu sebesar satu. Nilai satu jika menggunakan format HTML. 

Nilai nol jika tidak menggunakan HTML. Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar dua. 

2) Laporan Kinerja Keuangan 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan format PDF dengan multiplier 

yaitu sebesar satu. Nilai satu jika menggunakan format HTML, 

dan nilai nol jika tidak menggunakan HTML. Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar dua. 

3) Laporan Arus Kas 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan format PDF dengan multiplier 

yaitu sebesar satu. Nilai satu jika menggunakan format HTML, 

dan nilai nol jika tidak menggunakan HTML. Multiplier yang 

digunakan sebesar dua. 
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4) Laporan Perubahan Ekuitas 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan format PDF dengan multiplier 

yaitu sebesar satu. Nilai satu jika menggunakan format HTML, 

dan nilai nol jika tidak menggunakan HTML. Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar dua. 

5) Catatan Atas Laporan Keuangan 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan format PDF. Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar satu. Nilai satu jika menggunakan format 

HTML, dan nilai nol jika tidak menggunakan HTML. Multiplier 

yang digunakan yaitu sebesar dua. 

6) Pengungkapan Hasil Triwulan 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan format PDF. Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar satu. Nilai satu jika menggunakan format 

HTML, dan nilai nol jika tidak menggunakan HTML. Multiplier 

yang digunakan yaitu sebesar dua. 

7) Ikhtisar Data Keuangan Penting Perusahaan (Financial Highlight) 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan format PDF. Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar satu. Nilai satu jika menggunakan format 
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HTML, dan nilai nol jika tidak menggunakan HTML. Multiplier 

yang digunakan yaitu sebesar dua. 

8) Laporan Pimpinan Perusahaan 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan format PDF. Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar satu. Nilai satu jika menggunakan format 

HTML, dan nilai nol jika tidak menggunakan HTML. Multiplier 

yang digunakan yaitu sebesar dua. 

9) Laporan Auditor 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan format PDF. Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar satu. Nilai satu jika menggunakan format 

HTML, dan nilai nol jika tidak menggunakan HTML. Multiplier 

yang digunakan yaitu sebesar dua. 

10) Informasi Pemegang Saham 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan format PDF. Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar satu. Nilai satu jika menggunakan format 

HTML, dan nilai nol jika tidak menggunakan HTML. Multiplier 

yang digunakan yaitu sebesar dua. 

11) Informasi Perusahaan 

Informasi perusahaan terdiri dari : 

a) Visi dan Misi 
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Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, 

dan nilai nol jika tidak menggunakan format PDF. Multiplier 

yang digunakan yaitu sebesar satu. Nilai satu jika 

menggunakan format HTML, dan nilai nol jika tidak 

menggunakan HTML. Multiplier yang digunakan yaitu 

sebesar dua. 

b) Dewan Direktur dan Dewan Komisaris 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, 

dan nilai nol jika tidak menggunakan format PDF. Multiplier 

yang digunakan yaitu sebesar satu. Nilai satu jika 

menggunakan format HTML, dan nilai nol jika tidak 

menggunakan HTML. Multiplier yang digunakan yaitu 

sebesar dua. 

c) Kontak untuk hubungan langsung dari investor 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, 

dan nilai nol jika tidak menggunakan format PDF. Multiplier 

yang digunakan yaitu sebesar satu. Nilai satu jika 

menggunakan format HTML, dan nilai nol jika tidak 

menggunakan HTML. Multiplier yang digunakan yaitu 

sebesar dua. 

12) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan format PDF, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan format PDF. Multiplier yang 
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digunakan yaitu sebesar satu. Nilai satu jika menggunakan format 

HTML, dan nilai nol jika tidak menggunakan HTML. Multiplier 

yang digunakan yaitu sebesar dua. 

Tabel 2 : Indeks Content / Isi 

Index Items  Explanation Multiplier 

1. Content / isi 

1.1 Number of years/Quarterly Shown / Tahun Pengungkapan 

a) Annual Report 

3 = > 2 years 

2 = 2 years 

1 = 1 years 

0 = 0 years 

0,5 

b) Quarterly Report 

3 = > 1 years 

2 = 4 last report 

1 = 1 last report 

0 = 0 last report 

0,5 

1.2 Other Financial Information / Informasi Keuangan Lainnya 

a) Stock Quote 1=Yes,  0=No 3 

b) Graph of Stock Quote 1=Yes,  0=No 2 

1.3 Language / Bahasa 

a) English / Bahasa Inggris 1=Yes,  0=No 2 

b) Other than English / 

selain Bahasa Inggris 
1=Yes,  0=No 1 

1.4 Component of Financial Information / Komponen Informasi Keuangan 

a) Statement  of Financial Position / Laporan Posisi Keuangan 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

b) Statement  of Financial Performance / Laporan Kinerja Keuangan 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

c) Statement  of Cash Flows / Laporan Arus Kas 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

dilanjutkan 
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Index Items  Explanation Multiplier 

d) Statement  of Movement in Equity / Laporan Perubahan Ekuitas 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

e) Notes to the  Financial Statement / Catatas Atas Laporan Keuangan 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

f) Disclosure of Quarterly Results / Pengungkapan Hasil Kuartal 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

g) Financial Highlight/Year-in-Review /  Ikhtisar Data Keuangan Penting 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

h) Chairman’s Report / Laporan Pimpinan Perusahaan 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

j) Auditors’ Report / Laporan Auditor 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

k) Shareholder Information / Informasi Pemegang Saham 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

l) Corporate Information / Informasi Perusahaan 

1) Vission and mission / visi dan misi 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

2) Board Directors and Commisioner / Susunan Direktur dan Komisaris 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

3) Contact to Investor Relation / Kontak untuk berhubungan dengan investor 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

dilanjutkan 

lanjutan 
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Index Items  Explanation Multiplier 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

m) Social Responsibility / Tanggungjawab Sosial Perusahaan 

PDF 1=Yes,  0=No 1 

HTML 1=Yes,  0=No 2 

Sumber : Handayani dan Almilia (2013) 

2. Ketepatan Waktu (Timeliness) 

Dalam proses penyajian informasi, terutama informasi keuangan, 

ketepatan waktu dalam pelaporan merupakan perihal yang cukup penting. 

Pelaporan informasi secara tepat waktu akan memudahkan investor dan 

pemegang saham dalam pengambilan keputusan. Penting untuk 

mengetahui sejauh mana Internet Financial Reporting (IFR)  dalam 

perusahaan  dapat memberikan informasi yang nyata dan tepat waktu di 

situs web dalam siaran pers, kutipan saham, laporan triwulan terbaru yang 

belum diaudit, pernyataan visi atau  pandangan kedepan, dan  grafik dari 

keuntungan yang diharapkan di masa depan dengan kriteria penilaian 

sebesar 20 persen dan skor maksimal yang dapat diperoleh sebesar 15. 

Ketika perusahaan dapat memanfaatkan website-nya untuk menyajikan 

informasi dengan tepat waktu maka indeksnya akan semakin tinggi 

nilainya. Indeks ketepatan waktu/timeliness dari Internet Financial 

Reporting (IFR) adalah sebagai berikut : 

a. Siaran Pers 

Siaran pers terdiri dari : 

1) Eksistensi dalam melakukan update berita 

lanjutan 
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Akan diberikan nilai satu jika memiliki eksistensi dalam 

memberikan siaran pers. Nilai nol jika tidak memiliki eksistensi 

dalam memberikan siaran pers. Multiplier yang digunakan yaitu 

sebesar dua. 

2) Jumlah hari terakhir update berita 

Akan diberikan nilai dua jika jumlah hai terakhir update  

berita dalam satu minggu terakhir. Nilai satu jika jumlah hari 

terakhir update berita lebih dari satu minggu. Nilai nol jika 

jumlah dari terakhir update berita lebih dari satu bulan. Multiplier 

yang digunakan yaitu sebesar 1,5. 

b. Hasil triwulan terbaru yang belum diaudit 

Hasil triwulan terbaru yang belum diaudit terdiri dari : 

1) Eksistensi 

Akan diberikan nilai satu jika memiliki eksistensi dalam 

memberikan laporan triwulan terbaru yang belum diaudit. Dan 

nilai nol jika tidak memiliki eksistensi dalam memberikan laporan 

triwulan terbaru yang belum diaudit. Multiplier yang digunakan 

yaitu sebesar dua. 

2) Laporan Triwulan Yang Sudah Diaudit (Proper Disclaimer) 

Akan diberikan nilai satu jika menampilkan laporan triwulan 

yang sudah diaudit. Dan nilai nol jika tidak menampilkan laporan 

triwulan yang sudah diaudit. Multiplier yang digunakan yaitu 

sebesar satu. 
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c. Kutipan Saham 

Kutipan saham terdiri dari : 

1) Eksistensi dalam memberikan laporan mengenai saham 

perusahaan 

Akan diberikan nilai satu jika memiliki eksistensi dalam 

memberikan informasi mengenai saham perusahaan. Nilai nol jika 

tidak memiliki eksistensi dalam memberikan informasi mengenai 

saham perusahaan. Multiplier yang digunakan yaitu sebesar dua. 

2) Update dalam berapa hari 

Akan diberikan nilai satu jika update mengenai saham dalam 

minggu terakhir. Nilai nol jika update mengenai saham lebih dari 

satu minggu terakhir. Multiplier yang digunakan yaitu sebesar 

satu. 

d. Laporan visi perusahaan / laporan perkiraan masa depan 

Pernyataan visi perusahaan / perkiraan masa depan terdiri dari : 

1) Eksistensi dalam memberikan informasi visi 

perusahaan/perkiraan perusahaan di masa depan 

Akan diberikan nilai satu jika memiliki eksistensi dalam 

memberikan pernyataan visi perusahaan/pernyataan perkiraan 

masa depan. Nilai nol jika tidak memiliki eksistensi dalam 

pernyataan visi perusahaan/pernyataan perkiraan masa depan. 

Multiplier yang digunakan yaitu sebesar dua. 

3) Proper Disclaimer 
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Akan diberikan nilai satu jika memberikan proper disclaimer. 

Dan nilai nol jika tidak memberikan proper disclaimer. Multiplier 

yang digunakan yaitu sebesar satu. 

2) Grafik dari keuntungan di masa depan/perkiraan tren 

Akan diberikan nilai satu jika menampilkan grafik dari 

keuntungan di masa depan/perkiraan tren. Dan nilai nol jika tidak 

menampilkan grafik dari keuntungan di masa depan/perkiraan 

tren. Multiplier yang digunakan yaitu sebesar satu. 

Tabel 3 : Indeks Timeliness / Ketepatan Waktu 

Index Items Explanation Multiplier 

2. Timeliness / Ketepatan Waktu 

2.1  Press Releases / Siaran Pers 

Existence / Eksistensi 1=Yes,  0=No 2 

Number of days since last 

updated / Jumlah hari terakhir 

pembaharuan berita 

0= updated more 1 month 

1 = more one week 

2 = this week 

1,5 

2.2 Unaudited Latest Quarterly Reports /  Laporan Triwulan Yang Belum Diaudit 

Existence /  Eksistensi 1=Yes,  0=No 2 

With Proper Disclaimer / Dengan 

Laporan Triwulan Yang Telah 

Diaudit 

1=Yes,  0=No 1 

2.3 Stock Quote / Kutipan Saham 

Existence / Eksistensi 1=Yes,  0=No 2 

Updated in How Many Hours /  

Pembaharuan dalam berapa hari 

1 = updated in week 

0 = updated more than 

one week 

1 

2.4 Vision Statement/ Forward Looking Statement / Laporan Visi Perusahaan 

Existence / Eksistensi 1=Yes,  0=No 2 

Proper disclaimer / Dapat 

Dipertanggungjawabkan 
1=Yes,  0=No 1 

dilanjutkan 
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Index Items Explanation Multiplier 

Charts of future profit 

forecasts/trends / Grafik 

Keuntungan di masa depan 

1=Yes,  0=No 1 

Sumber : Handayani dan Almilia (2013) 

3. Teknologi (Technology) 

Dalam komponen ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang 

digunakan perusahaan dalam melaporkan keuangan melalui website 

perusahaan. Unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam penggunaan 

teknologi oleh Internet Financial Reporting (IFR) perusahaan yaitu 

download plug-in, umpan balik online, penggunaan slide presentasi, 

penggunaan teknologi multimedia seperti audio dan video klip, alat 

analisis dan penggunaan pelaporan yang canggih yakni XBRL. Komponen 

ini memiliki kriteria penilaian yaitu sebesar 20 persen dengan skor 

maksimal yang dapat diperoleh sebesar 20. Indeks technology dari Internet 

Financial Reporting (IFR) adalah sebagai berikut: 

a. Download plug-in 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan download plug-in, 

dan nilai nol jika tidak menggunakan download plug-in. Multiplier 

yang digunakan yaitu sebesar dua. 

b. Online feedback 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan online feedback, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan online feedback. Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar dua. 

lanjutan 



 

55 
 

c. Presentation Slide 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan slide presentasi, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan slide presentasi. Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar tiga. 

d. Multimedia Technology 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan teknologi 

multimedia, dan nilai nol jika tidak menggunakan teknologi 

multimedia. Multiplier yang digunakan yaitu sebesar empat. 

e. Analysis Tools 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan alat analisis, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan alat analisis. Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar empat. 

f. Advance Features (XBRL) 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan fitur canggih 

(XBRL), dan nilai nol jika tidak menggunakan fitur canggih (XBRL). 

Multiplier yang digunakan yaitu sebesar lima. 

Tabel 4 : Indeks Technology / Teknologi 

Index Items Explanation Multiplier 

3. Technology / Teknologi 

3.1 Download Plug-in / 

Menu Download 
1=Yes,  0=No 2 

3.2 Online Feedback / 

Umpan balik online 
1=Yes,  0=No 2 

3.3 Use of Presentation 

Slides / Penggunaan Slide 

Presentasi 

1=Yes,  0=No 3 

dilanjutkan 
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Index Items Explanation Multiplier 

3.4 Use of Multimedia 

Technology / 

Penggunaan Teknologi 

Multimedia 

1=Yes,  0=No 4 

3.5 Analysis Tools / Alat 

Analisis 
1=Yes,  0=No 4 

3.6 Advance Features 

(XBRL) / Fitur Canggih 
1=Yes,  0=No 5 

Sumber : Handayani dan Almilia (2013) 

4. Dukungan Pengguna (User Support) 

Banyak pengguna yang memanfaatkan situs perusahaan dengan 

keterampilan yang berbeda-beda. Oleh karena itu perusahaan harus bisa 

memfasilitasi pengguna dalam menggunakaan website perusahaan. 

Semakin optimal perusahaan dalam mengimplementasikan semua sarana 

dalam website perusahaan seperti media pencarian dan navigasi (seperti 

FAQ, links to homepage, site map, site search), maka indeks Internet 

Financial Reporting (IFR) perusahaan juga akan semakin tinggi. 

Komponen ini memiliki kriteria penilaian sebesar 20 persen. Indeks user 

support dari Internet Financial Reporting (IFR) adalah sebagai berikut : 

a. Help and Frequently Asked Question (FAQ) 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan Help and Frequently 

Asked Question (FAQ), dan nilai nol jika menggunakan Help and 

Frequently Asked Question (FAQ). Multiplier yang digunakan yaitu 

sebesar tiga. 

b. Link to homepage 

lanjutan 
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Akan diberikan nilai satu jika menggunakan link ke halaman 

utama, dan nilai nol jika tidak menggunakan link ke halaman utama. 

Multiplier yang digunakan yaitu sebesar satu. 

c. Link to Top 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan link ke atas, dan nilai 

nol jika tidak menggunakan link ke atas. Multiplier yang digunakan 

yaitu sebesar satu. 

d. Site map  

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan site map, dan nilai 

nol jika tidak menggunakan site map. Multiplier yang digunakan yaitu 

sebesar satu. 

e. Site search 

Akan diberikan nilai satu jika menggunakan situs pencari, dan 

nilai nol jika tidak menggunakan situs pencari. Multiplier yang 

digunakan yaitu sebesar tiga. 

f. Consistency of Web Page Design 

Akan diberikan nilai satu jika memiliki konsistensi dari desain 

halaman website, dan nilai nol jika tidak memiliki konsistensi dari 

desain halaman website. Multiplier yang digunakan yaitu sebesar dua. 

g. Click for Financial Information 

Akan diberikan nilai satu jika banyaknya click kurang dari dua 

untuk mendapatkan informasi keuangan, dan nilai nol jika banyaknya 
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click lebih dari dua untuk mendapatkan informasi keuangan. 

Multiplier yang digunakan yaitu sebesar empat. 

Tabel 5 : Indeks User Support / Dukungan Pengguna 

Sumber : Handayani dan Almilia (2013) 

E. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti adalah perusahaan 

manufaktur yang go public di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Sampel yang 

akan digunakan adalah perusahaan manufaktur yang go public di Indonesia, 

Singapura, dan Malaysia periode 2016. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kesesuaian 

karakteristik dengan kriteria sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana 

pemilihan sampel perusahaan manufaktur yang go public di Indonesia, Singapura, 

dan Malaysia dengan kriteria sebagai berikut : 

Index Items Explanation Multiplier 

4. User Support 

4.1 Help and Frequently 

Asked Question (FAQ) 
1=Yes,  0=No 3 

4.2 Link to Homepage 1=Yes,  0=No 1 

4.3 Link to Top 1=Yes,  0=No 1 

4.4 Site Map 1=Yes,  0=No 1 

4.5 Site Search 1=Yes,  0=No 3 

4.6 Consistency of Web Page 

Design 
0=Poor, 1=good, 2 

4.7 Number of Clicks to get 

to    Financial Info 

1 = 2 click 

0 = more than 2 click 
4 
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1. Perusahaan tersebut termasuk dalam industri manufaktur yang go public di 

Indonesia, Singapura, dan Malaysia. 

2. Perusahaan tersebut memiliki website  perusahaan dan menggunakannya 

sebagai sarana untuk melaporkan kinerja manajemen bisnis 

perusahaannya. 

3. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan tahunan untuk 

periode 2016 dan telah diaudit pada website perusahaannya. 

 

Hasil penentuan sampel terdapat beberapa data perusahaan yang tidak layak 

untuk dijadikan sampel penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 6 : Seleksi Sampel Penelitian di Indonesia 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016 
143 

Pengurangan berdasarkan kriteria sampel : 

1. Perusahaan tidak memiliki website  (10) 

2. Perusahaan belum menerbitkan laporan keuangan tahunan 

untuk periode 2016 dan telah diaudit pada website 
(20) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian 113 

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan metode purposive sampling, maka jumlah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam kriteria 

pemilihan sampel dan dapat dijadikan sebagai sampel penelitian ini adalah 

sebanyak 113 perusahaan. 
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Tabel 7 : Seleksi Sampel Penelitian di Singapura 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Singapura tahun 2016 
246 

Pengurangan berdasarkan kriteria sampel : 

1. Perusahaan tidak memiliki website  (74) 

2. Perusahaan belum menerbitkan laporan keuangan tahunan 

untuk periode 2016 dan telah diaudit pada website 
(55) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian 117 

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan metode purposive sampling, maka jumlah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Singapura yang masuk dalam kriteria 

pemilihan sampel dan dapat dijadikan sebagai sampel penelitian ini adalah 

sebanyak 117 perusahaan. 

Tabel 8 : Seleksi Sampel Penelitian di Malaysia 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Malaysia tahun 2016 
200 

Pengurangan berdasarkan kriteria sampel : 

1. Perusahaan tidak memiliki website  (42) 

2. Perusahaan belum menerbitkan laporan keuangan tahunan 

untuk periode 2016 dan telah diaudit pada website 
(11) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian 147 

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan metode purposive sampling, maka jumlah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia yang masuk dalam kriteria 

pemilihan sampel dan dapat dijadikan sebagai sampel penelitian ini adalah 

sebanyak 147 perusahaan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  jenis penelitian arsip. 

Penelitian arsip (archival research) merupakan penelitian terhadap fakta yang 

tertulis (dokumen) atau berupa arsip data (Indriantoro, 2012:30). Penelitian ini 

menggunakan penelitian arsip ini karena berdasarkan data yang akan dianalisis 

merupakan data sekunder yaitu dokumen perusahaan yang berupa laporan 

keuangan yang dipublikasikan. Sumber data yang digunakan adalah data 

sekunder, yaitu data yang sudah diolah dari sumber lain yang diperoleh dari studi 

kepustakaan, penelitian sebelumnya, publikasi laporan keuangan di Bursa Efek 

Indonesia dan website perusahaan terkait, dan juga literatur lain yang menunjang 

penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari 

www.idx.co.id , www.sgx.com , dan www.bursamalaysia.com.  

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan proses perolehan dokumen dengan 

cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen dan data yang dibutuhkan untuk 

menunjang penelitian ini. Dokumen dalam penelitian ini adalah form checklist 

untuk mengukur Internet Financial Reporting (IFR) indeks. 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan memenuhi kriteria dalam 

pengambilan sampel, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. 

Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengklasifikasikan perusahaan manufaktur yang go public di Indonesia, 

Singapura, dan Malaysia. 

http://www.idx.co.id/
http://www.sgx.com/
http://www.bursamalaysia.com/
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2. Analisis isi 

Dalam tahapan analisis isi, bersifat membahas secara mendalam 

terhadap isi dari suatu informasi yang didapatkan dari website perusahaan. 

Tahapan yang akan dilakukan adalah dengan mengklasifikasikan informasi 

Internet Financial Reporting (IFR) perusahaan ke dalam komponen 

instrumen pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) yaitu 

content/isi, timeliness/ketepatan waktu, teknologi, dan user 

support/dukungan pengguna pada perusahaan dan memberi tanda pada 

komponen pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR). 

3. Melakukan pengukuran IFR indeks 

Dalam melakukan pengukuran IFR indeks ini menggunakan alat 

pengungkapan IFR (IFR Disclosure Instruments). Kemudian dilakukan 

penjumlahan pada item pengungkapan dan dikategorikan ke dalam empat 

komponen yaitu content, timeliness, technology dan user support. 

4. Tabulasi data 

Tabulasi data adalah proses penempatan data pada tabel untuk 

memudahkan analisis dan pengambilan kesimpulan. Tabel ini dibuat agar 

dalam proses pengolahan data pada tiap komponen menjadi mudah, data 

yang akan dibuat tabulasi adalah : 

a. Memberikan skor pada setiap kelengkapan komponen dalam analisis 

Internet Financial Reporting (IFR). Kemudian skor akan ditempatkan 

pada tabel sehingga semakin memudahkan dalam pengelompokan dan 

analisis selanjutnya. 
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b. Mencatat skor secara sistematis, yang nantinya akan memudahkan 

peneliti dalam pengamatan data dan memperoleh gambaran analisis 

yang telah dilakukan.  Pada proses ini dapat dilihat tinggi rendahnya 

penerapan empat komponen dalam Internet Financial Reporting (IFR) 

pada perusahaan. 

5. Melakukan analisis dan interpretasi data dari indeks Internet Financial 

Reporting (IFR) pada perusahaan manufaktur yang go public di Indonesia, 

Singapura, dan Malaysia.  

 


