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ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGUNGKAPAN LAPORAN PERUSAHAAN DI INTERNET PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Oleh

AJENG EKA YANDINI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan laporan perusahaan di internet pada perusahaan KOMPAS100.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel
profitabilitas dengan proksi ROA, likuiditas dengan proksi current ratio, ukuran
perusahaan dengan proksi logaritma natural total aset, dan umur listing.
Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan laporan
perusahaan di internet yang diproksikan dengan IFRIndex.
Sampel penelitian ini diperoleh menggunakan metode purposive sampling.
Berdasarkan kriteria yang ada, diperoleh 238 perusahaan KOMPAS100 yang
terdaftar di Bursa Efek Indoesia pada tahun 2010-2016.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan
perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Metode analisis yang digunkan
adalah analisis regresi linier berganda. Alat uji data menggunakan software SPSS
23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan umur
listing terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan perusahaan di
internet. Sementara variabel profitabilitas dan likuiditas terbukti tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan laporan perusahaan di internet.

Kata Kunci : Internet Financial Reporting, Pengungkapan berbasis website,
Pengungkapan Laporan Perusahaan



ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS EFFECTING THE DISCLOSURE OF
CORPORATE REPORT ON THE INTERNET IN COMPANIES LISTED

IN INDONESIA STOCK EXCHANGE

By

AJENG EKA YANDINI

This research aims to analyze the factors that effect the disclosure of corporate
reports on the internet in the KOMPAS100 companies. Independent variables in
this research were profitability variable which proxied by ROA, liquidity which
proxied by current ratio, firm size which proxied by natural total logarithm of
asset proxy, and age of listing. While the dependent variable is the disclosure of
corporate reports on the internet that proxied by IFRIndex. The samples of this
research is obtained by using purposive sampling method. Based on the criteria,
obtained 238 KOMPAS100 companies which are listed on Indonesia Stock
Exchange in 2010-2016.

The data used is secondary data in the form of annual reports of company that
become research sample. Analysis method which is used is the multiple linear
regression analysis. The test equipment data using software SPSS 23. The results
of this research indicate that the firm size and age of the listing variables have
positive effects on the disclosure of corporate reports on the internet. While
profitability and liquidity variables have no effects on the disclosure of corporate
reports on the internet.

Keywords: Disclosure of The Corporate Reports, Internet Financial Reporting,
Web Based Disclosure
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan mengenai teknologi dan komunikasi terutama internet semakin

berkembang dan memiliki jumlah pengguna yang banyak di berbagai kalangan,

salah satunya perusahaan. Perkembangan teknologi berupa internet juga membuat

pola berpikir menjadi lebih luas dan berkembang pesat. Internet dipandang

sebagai suatu media yang dapat digunakan untuk saling bertukar informasi dan

komunikasi, serta media untuk penyebarluasan informasi secara lebih efektif dan

efisien.

Menurut kominfo.go.id (2015) Pengguna internet di Indonesia mencapai 83,7 juta

orang pada 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet

setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6

terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pada 2017, e-Marketer

memperkirakan netter Indonesia akan mencapai 112 juta orang, mengalahkan

Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih

lamban. Secara keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia

diproyeksikan akan mencapai 3 miliar orang pada 2015.
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Dengan pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia maupun dunia,

internet dinilai mampu dijadikan sebagai suatu media untuk pelaporan bisnis yang

lebih luas. Perusahaan menggunakan perkembangan teknologi berupa internet

untuk memperluas penyebaran informasi mengenai perusahaan tersebut.

Perkembangan teknologi dan komunikasi pada bisnis ditunjukkan dengan

kepemilikan website pada sebagian besar perusahaan. Perusahaan menggunakan

website bukan hanya untuk menyebarkan informasi non-financial tetapi juga

informasi financial. Informasi perusahaan tersebut dapat disebarluaskan ke

seluruh belahan dunia dengan memanfaatkan internet, tidak hanya penyebarluasan

informasi tetapi juga ketersediaan informasi serta dorongan investasi.

Internet juga menawarkan cara baru dalam pengungkapan laporan perusahaan.

Media penyampaian informasi ini dikenal dengan istilah Internet Financial

Reporting atau biasa disingkat IFR. Almalia (2008) menyatakan bahwa penyajian

pelaporan keuangan dengan menggunakan media internet merupakan

pengungkapan sukarela, yang tentu saja berdampak pada adanya disparitas

pengungkapan IFR antar perusahaan. Perusahaan mempunyai beberapa alasan

atau motif dalam mengadopsi IFR yaitu memperluas jangkauan penyampaian

informasi, mengurangi agency cost, memberikan informasi yang lebih lengkap

dan transparan mengenai kinerja suatu perusahaan, serta sebagai cara untuk

menarik para investor. Menurut Khikmawati dan Agustina (2015) bagi

perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan IFR, kegiatan pemasaran tidak lagi

terbatas pada produk, dengan kata lain situs website perusahaan tidak lagi

ditujukan sepenuhnya untuk konsumen biasa.
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator pasar modal pada tahun 2015

mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 8/POJK.04/2015 Pasal

2 yaitu lanjutan dari Peraturan Bapepam KEP-431/BL/2012 yang menyatakan

bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki situs web dan didalamnya

wajib memuat informasi bagi pemodal atau investor berupa laporan keuangan

tahunan. Sehubungan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, Bursa Efek

Indonesia (BEI) pada tahun 2015 juga meluncurkan sebuah format file penyajian

informasi keuangan berbasis internet yang diterima secara global dengan

menggunakan Extensible Business Reporting Language (XBRL).

Pengungkapan laporan perusahaan yang disajikan pada website perusahaan saat

ini belum didasarkan pada suatu regulasi oleh badan tertentu pada beberapa

negara berkembang, seperti Indonesia. Oleh karenanya, pengungkapan laporan

perusahaan di internet masih bersifat pengungkapan sukarela (Voluntary

disclosure). Hal ini menyebabkan adanya variasi dari berbagai perusahaan dalam

penerapan IFR, bergantung pada kepentingan dan tujuan perusahaan masing-

masing. Beberapa perusahaan bisa saja mengungkapkan hanya sebagian laporan

keuangannya dengan pemanfaatan teknologi yang rendah, sedangkan perusahaan

lainya dapat mengungkapkan laporan sepenuhnya dan memaksimalkan

pemanfaatan teknologi.

Dengan disahkannya regulasi tersebut, pemerintah semakin serius dalam

mengeluarkan regulasi tentang adanya praktik IFR di Indonesia, namun di sisi lain

pemerintah belum mengeluarkan regulasi mengenai isi pengungkapan laporan

perusahaan di internet. Menurut Komalasari dan Suwardjono (2004) regulasi

digunakan untuk memastikan bahwa informasi penting tersedia bagi para investor.
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Ketika regulasi tidak dapat dipatuhi atau ketika pengaturan waktu tidak

menghasilkan informasi penting, dapat diartikan regulasi tidak efektif. Penelitian

yang dilakukan oleh Mohamed et al (2009) menyatakan bahwa dari total 142

perusahaan yang dijadikan sampel, 84 perusahaan telah mempunyai website dan

hanya 31 yang mengungkapkan laporan keuangan di internet. Tidak adanya

keamanan yang menjamin internet bebas dari penyalahgunaan merupakan salah

satu alasan mengapa pengungkapan laporan perusahaan belum dilakukan oleh

semua perusahaan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini akan berfokus pada faktor apa saja

yang mempengaruhi pengungkapan laporan perusahaan di internet pada

perusahaan di Indonesia yang terdaftar dalam indeks saham KOMPAS100. Yang

diharapkan penelitian ini dapat memberikan implikasi berupa dorongan untuk

pemerintah untuk membuat regulasi mengenai pengungkapan laporan perusahaan.

Alasan menggunakan indeks KOMPAS100 dikarenakan peneliti ingin meneliti

apakah 100 perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar di Indonesia akan

melakukan pengungkapan laporan perusahaan di internet dengan memaksimalkan

pemanfaatan teknologi yang dimiliki dan diharapkan penelitian ini dapat

memberikan hasil yang bersifat umum dengan sampel yang terdiri dari berbagai

macam sektor industri. Berbagai penelitian mengenai pengungkapan laporan

perusahaan di internet telah dilakukan di negara maju maupun berkembang seperti

di Indonesia. Masing-masing peneliti menggunakan variabel karakteristik

perusahaan yang berbeda, hasil penelitiannya pun berbeda. Dari hasil penelitian

yang dilakukan oleh Akbar dan Daljono (2014) dan Soepriyanto dan Dustinova

(2012) ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan
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laporan perusahaan di internet. Namun, hasil penelitian dari Puspitaloka dan

Hendi (2017) menemukan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap IFR.

Menurut penelitian yang dilakukan Akbar dan Daljono (2014) dan Jaya dan

Verawaty (2015) ditemukan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap

pengungkapan laporan perusahaan di internet. Namun pada penelitian Prasetya

dan Irwandi (2012) tidak ditemukan adanya pengaruh likuiditas terhadap IFR.

Marston (2003) melakukan penelitian terhadap IFR di Jepang pada tahun 2003.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran

perusahaan terhadap IFR. Namun, hasil penelitian Puri (2013) tidak menemukan

adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap IFR. Agboola dan Salawu (2015)

menggunakan variabel umur listing dan menemukan adanya pengaruh terhadap

IFR. Namun, hasil yang bertentangan dari Puspitaloka dan Hendy (2017) yang

tidak menemukan adanya pengaruh umur listing terhadap IFR.

Dari penelitian-penelitian terdahulu terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian

sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya yaitu pertama, perbedaan indeks IFR yang digunakan.

Kedua, variabel dan sampel yang digunakan. Ketiga, penelitian ini menggunakan

periode tahun yang berbeda yaitu tahun 2010-2016. Penelitian ini menggunakan

variabel profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan umur listing.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan

judul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Laporan

Perusahaan di Internet pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek

Indonesia”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan beberapa

masalah penelitian yang berkaitan dengan latar belakang tersebut, yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan

perusahaan di internet?

2. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan

perusahaan di internet?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan

perusahaan di internet?

4. Apakah umur listing berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan

perusahaan di internet?

1.3 Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan masalah agar tidak terjadi penyimpangan sehingga

penelitian ini memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas. Penelitian ini

memfokuskan faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan

perusahaan melalui internet yang terdiri dari profitabilitas, likuiditas, ukuran

perusahaan, dan umur listing sebagai variabel yang diteliti dan membatasi sampel

pada perusahaan yang terdaftar dalam KOMPAS100 periode tahun pengamatan

2010-2016. Penulis memilih periode 2010-2016 dikarenakan pada periode

tersebut terdapat fenomena yang terjadi dan merupakan periode terbaru sehingga

memiliki informasi yang lebih terbaru.
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1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap

pengungkapan laporan perusahaan di internet.

2. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap

pengungkapan laporan perusahaan di internet.

3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

pengungkapan laporan perusahaan di internet.

4. Untuk mengetahui apakah umur listing berpengaruh positif terhadap

pengungkapan laporan perusahaan di internet.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan perusahaan di

internet serta dapat digunakan sebagai referensi penelitian lain.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perusahaan

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan perusahaan

di internet sehingga dapat menarik perhatian investor.

c. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi pengungkapan laporan perusahaan di internet sehingga dapat
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dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan keputusan

investasi.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan mengasumsikan adanya hubungan bisnis antara prinsipal dan agen

yang menginginkan keuntungan masing-masing. Teori keagenan muncul karena

adanya perbedaan kepentingan sehingga masing-masing pihak berusaha

memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Agen sebagai yang diberi wewenang

oleh prinsipal akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal, dalam

hal ini adalah pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas, salah satunya

melalui website perusahaan. Jika pihak-pihak tersebut bertindak untuk

kepentingannya sendiri, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik antara agen

dan prinsipal.

Menurut Khikmawati dan Linda (2015) dalam suatu perusahaan terdapat dua

kepentingan yang berbeda yaitu agen berusaha mengoptimalkan keuntungan

perusahaan milik prinsipal dan kepentingan pribadi agen yang memegang

tanggung jawab besar untuk mendapatkan imbalan yang besar. Dalam hal ini

terdapat kecenderungan terhadap agen untuk menyampaikan informasi capaian
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kinerjanya dengan cara tertentu untuk memaksimalkan keinginan para prinsipal

dalam hal ini adalah pemilik, kreditur, dan pemerintah.

2.1.2 Teori Sinyal

Handayani dan Almilia (2013) menyatakan bahwa teori sinyal mengemukakan

tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada

pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang

sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal

dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan

tersebut lebih baik dari perusahaan lain. Almilia (2008) menyatakan bahwa teori

sinyal dapat digunakan untuk memprediksi kualitas pengungkapan perusahaan,

yaitu dengan penggunaan internet sebagai media pengungkapan perusahaan dapat

meningkatkan kualitas pengungkapan.

Menurut Akbar dan Daljono (2014) laporan keuangan seharusnya memberikan

informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan

investasi, kredit, dan keputusan lainnya. Kurangnya informasi pihak investor dan

kreditor mengenai perusahaan menyebabkan para investor melindungi diri mereka

dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan sesuai dengan kualitas

informasi yang diberikan perusahaan kepada para investor. Perusahaan dapat

meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi informasi asimetri. Sebagai

contoh, laba merupakan bagian dari laporan keuangan sehingga laba seharusnya

juga berguna untuk keputusan kredit.
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2.1.3 Pengungkapan Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2011) laporan keuangan merupakan suatu informasi yang

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi

tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Laporan keuangan perusahaan di Indonesia harus disusun sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI) dan peraturan Bapepam. Selanjutnya laporan keuangan tersebut harus

diaudit Akuntan yang terdaftar di Bapepam. Menurut Fahmi (2013) terdapat

empat dasar karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu:

1. Dapat dipahami

Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami oleh para penggunanya.

Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari

berbagai latar belakang pendidikan, profesi, dan budaya yang berbeda. Laporan

keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal, dan

mudah dipahami.

2. Relevan

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan

keputusan. Sebab jika tidak, maka laporan keuangan tidak akan memberikan

manfaat bagi para penggunanya dalam melakukan evaluasi keuangan entitas

bisnis tersebut. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus

memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi

keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan

memperhatikan prinsip materialitas.
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3. Dapat dipercaya

Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila

disajikan dengan andal atau dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat

dipercaya apabila disajikan secara jujur. Di samping itu, laporan keuangan

harus disajikan dengan prinsip penyajian yang lebih mengutamakan hakikat

ekonomi ketimbang hakikat formal. Laporan keuangan juga harus disajikan

dengan prinsip kehati-hatian dan lengkap.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding.

Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara

komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. Laporan keuangan yang disajikan

secara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan

prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding, laporan keuangan juga harus

menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten.

Pengungkapan laporan perusahaan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh

perusahaan untuk memberikan sinyal kepada para investor. Sinyal tersebut dapat

berupa sinyal baik atau buruk mengenai perkembangan perusahaan tersebut

sehingga para investor mendapatkan informasi yang reliable dan tidak bersifat

asimetri. Agustina (2009) menyatakan bahwa pengungkapan wajib merupakan

pengungkapan informasi yang diharuskan sesuai peraturan yang berlaku,

peraturan tersebut dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Sedangkan pengungkapan laporan perusahaan di internet termasuk pengungkapan

sukarela. Menurut Agustina (2009) pengungkapan sukarela adalah pengungkapan

yang dilakukan oleh perusahaan diluar apa yang telah diwajibkan oleh standar
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akuntansi atau peraturan badan pengawas. Sehingga tidak semua perusahaan

melakukan praktik pengungkapan yang sama, namun sesuai dengan kebutuhan

perusahaan tersebut.

2.1.4 Internet Financial Reporting (IFR)

Pengungkapan laporan perusahaan di internet biasa dikenal dengan Internet

Financial Reporting (IFR). IFR adalah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh

perusahaan melalui internet yang disajikan dalam website perusahaan. Dalam

menerapkan IFR, setiap perusahaan biasanya memiliki alasannya tersendiri.

Marston dan Polei (2004) mengatakan bahwa perusahaan pengadopsi pelaporan

keuangan melalui internet mempunyai beberapa alasan atau motif. Penggunaan

pelaporan keuangan melalui internet menyebabkan pelaporan keuangan menjadi

lebih cepat dan mudah, sehingga dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun dan

dimana pun. Penyebarluasan informasi keuangan melalui internet dapat menarik

investor dan memberikan gambaran yang baik tentang perusahaan. Financial

Accounting Standards Board (FASB) menyebutkan beberapa motif yang melatar

belakangi dilakukannya pengungkapan laporan perusahaan di internet pada suatu

perusahaan, yaitu:

1. Mengurangi biaya dan waktu untuk mendistribusikan informasi

2. Berkomunikasi dengan pengguna informasi yang tak dikenal

3. Melengkapi pengungkapan pengungkapan informasi yang biasa dilakukan

dengan format cetak

4. Meningkatkan jumlah dan jenis data yang diungkapkan

5. Meningkatkan akses kepada investor potensial bagi perusahaan kecil
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International Accounting Standards Committee (IASC) membagi cara

penggunaan internet sebagai media penyajian laporan perusahaan menjadi tiga

bagian, yaitu:

1. Perusahaan menyajikan laporan berupa duplikasi dari laporan keuangan yang

dicetak dalam bentuk electronic paper

2. Mengubah format laporan keuangan dalam bentuk Hypertext Mark-Up

Language (HTML)

3. Memaksimalkan penggunaan web sehingga terdapat perangkat tambahan yang

dapat menyajikan informasi lebih lengkap dan kompleks dari laporan keuangan

tradisional

Menurut Hargyantoro (2010) berbagai format yang dapat digunakan dalam

mempresentasikan laporan perusahaan melalui internet antara lain:

1. Portable Document Format (PDF)

Merupakan sebuah format file yang dikembangkan oleh Adobe Corporation

untuk membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mewakili

dokumen yang asli. Semua elemen dalam dokumen asli disimpan sebagai

gambaran elektronik.

2. Hypertext Markup Language (HTML)

Merupakan standar yang biasa digunakan untuk mempresentasikan informasi

melalui internet.

3. Graphics Interchange Format (GIF)

GIF adalah sebuah format file berbentuk grafik, dengan meringkas mengenai

gambaran informasi tanpa mengurangi informasi tersebut, yang dapat dibaca

oleh kebanyakan pengguna.
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4. Joint Photographic Expert Group (JPEG)

Sebuah format grafik yang digunakan untuk meringkas foto agar

mempunyai ukuran yang dapat digunakan dalam website.

5. Microsoft Excel Spreadsheet

Sebuah aplikasi komputer yang berupa spreadsheet dengan menyimpan,

memperlihatkan, dan memanipulasi data yang disusun dalam kolom dan lajur.

6. Microsoft Word

Ms. Word merupakan aplikasi program komputer yang paling banyak

digunakan dalam IFR.

7. Zip Files

WinZip adalah program windows yang mengizinkan para pengguna untuk

menyimpan dan meringkas dokumen informasi sehingga mereka dapat

menyimpan dan mendistribusikan informasi tersebut dengan lebih efisien.

8. Macromedia Flash Software

Merupakan standar untuk mengirim informasi dengan cepat.

9. Real Networks Real Player Software

Format yang menggunakan efek video.

10. Macromedia Shockwave Software

Shockwave merupakan bagian dari multimedia player.

2.1.5 Profitablitas

Fahmi (2011) mengatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk menilai

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode

tertentu. Profitabilitas memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu
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perusahaan yang ditunjukan dari laba yang dihasilkan. Menurut Basuony dan

Mohamed (2014) profitabilitas perusahaan disarankan agar dapat dianggap

sebagai indikator manajemen yang baik, karena manajemen cenderung untuk

mengungkapkan lebih banyak informasi saat tingkat pengembaliannya tinggi.

Oleh karena itu, perusahaan yang menguntungkan memiliki dana ekstra untuk

menyebarkan informasi keuangan secara sukarela dan memiliki lebih banyak

insentif untuk diungkapkan kepada stakeholder dan publik bahwa mereka lebih

menguntungkan daripada rekan-rekan mereka di industri yang sama.

Perusahaan-perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memiliki

dorongan yang lebih kuat untuk menyebarluaskan informasi perusahaan, terutama

informasi keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para

investor terhadap perusahaan tersebut. Skala yang digunakan untuk mengukur

variabel profitabilitas adalah skala rasio, diukur dengan menggunakan ROA (Laba

bersih setelah pajak dibagi dengan total aset).

2.1.6 Likuiditas

Fahmi (2011) mengatakan bahwa rasio likuiditas menggambarkan kemampuan

suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas

dinilai dapat mempengaruhi pengungkapan laporan perusahaan di internet pada

setiap perusahaan karena semakin tinggi rasio likuiditas maka perusahaan akan

semakin lengkap dan transparan dalam penyampaian laporan keuangan.

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi akan cenderung

melaporkan informasi keuangannya secara lebih rinci dan transparan

dibandingkan perusahaan dengan likuiditas lemah. Hal ini dikarenakan
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perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi dapat menarik investor dan

mampu mendorong perusahaan untuk dapat melaporkan likuiditas yang tinggi

tersebut dalam IFR.

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Menurut Umoren dan Asogwa (2013) ukuran perusahaan merupakan besar

kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai atau diukur melalui ukuran aset dari

perusahaan, untuk mengukur ukuran perusahaan skala yang digunakan adalah

skala rasio. Pengukuran ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan

rumus logaritma total aset. Agboola dan Salawu (2015) mengatakan bahwa

ukuran perusahaan menyiratkan bahwa perusahaan yang lebih besar menggunakan

IFR lebih banyak daripada rekan-rekan mereka.

2.1.8 Umur Listing

Umur listing dalam penelitian ini didasarkan pada lamanya suatu perusahaan

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang ingin mendaftarkan di BEI

melakukan penawaran saham untuk pertama kalinya yang dinamakan Initial

Public Offering. Setelah perusahaan go public, maka perusahaan diwajibkan

untuk mempublikasikan laporan hasil operasi perusahaan selama periode waktu

tertentu. Pengungkapan informasi tersebut merupakan cara terbaik untuk

menyeimbangkan kepentingan dan pengetahuan akan perusahaan antara manajer

dan pemilik. Semakin lama perusahaan melakukan IPO, diharapkan

pengungkapan informasi yang dilakukan semakin luas pula.
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Menurut UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995 menjelaskan bahwa perusahaan yang

akan listing dan yang telah listing memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan

keuangan. Dari peraturan tersebut banyak perusahaan yang mulai melakukan

pelaporan keuangannya bukan hanya yang bersifat mandatory namun juga

pelaporan keuangan yang bersifat voluntary. Dalam menyediakan informasi

perusahaan, perusahaan yang beroperasi lebih lama lebih banyak dan luas dalam

menyediakan informasi perusahaan dibandingkan perusahaan yang baru berdiri.

Dengan demikian akan mengurangi adanya informasi asimetri.

Selain itu, perusahaan yang memiliki umur lebih mungkin akan meningkatkan

pengungkapan dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih

tua dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan

laporan tahunannya. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman lebih banyak

akan lebih memahami kebutuhan penggunanya dan informasi yang lebih detail

mengenai perusahaan yang harus dibuka kepada pihak-pihak diluar manajemen

yang berkepentingan terhadap perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul Hasil

1. Marston
(2003)

Financial reporting on the
internet by leading
Japanese companies

Ukuran perusahaan
secara signifikan
berhubungan positif
dengan keberadaan situs
web.
Perluasan pengungkapan
keuangan, profitabilitas,
pengelompokan industri
dan status listing di luar
negeri tidak ada
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hubungan yang
signifikan.

2. Prasetya dan
Irwandi (2012)

Faktor yang
mempengaruhi pelaporan
keuangan melalui internet
(Internet Financial
Reporting) pada
perusahaan manufaktur di
BEI

Ukuran perusahaan
mempengaruhi pelaporan
keuangan internet.
Profitabilitas, likuiditas,
leverage, dan umur
listing tidak menjelaskan
pilihan perusahaan untuk
menggunakan IFR.

3. Puri (2013) Analisis Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi
Indeks Pelaporan
Keuangan melalui Internet

Profitabilitas, likuiditas,
leverage, ukuran
perusahaan, dan
kepemilikan saham
publik tidak berpengaruh
signifikan terhadap IFR
Index.

4. Akbar dan
Daljono (2014)

Analisis faktor yang
mempengaruhi
pengungkapan laporan
perusahaan di internet

Ukuran perusahaan,
profitabilitas, likuiditas,
jenis industri
berpengaruh terhadap
pengungkapan laporan
perusahaan di internet.
Leverage dan
ukuran auditor tidak
berpengaruh terhadap
pengungkapan laporan
perusahaan di internet.

5. Agboola dan
Salawu (2015)

The Determinants of
Internet Financial
Reporting: Empirical
Evidence from Nigeria

Ukuran perusahaan
secara positif dan
signifikan berkorelasi
dengan pengungkapan
IFR.
Jenis auditor signifikan
dan positif bagi semua
perusahaan.

6. Jaya dan
Verawaty
(2015)

The accessibility
determiants of internet
financial reporting od
manufacture company
listed in Indonesia Stock
Exchange

Hanya profitabilitas yang
memiliki hubungan
positif dengan
aksesibilitas laporan
keuangan

7. Puspitaloka
dan Hendi
(2017)

Faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaporan
keuangan melalui Internet

Ukuran perusahaan dan
reputasi auditor
memberikan pengaruh
signifikan.
Profitabilitas,
umur perusahaan, dan
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jenis industri
memberikan pengaruh
tidak signifikan.

Sumber: Data yang diolah tahun 2017

2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Laporan

Perusahaan di Internet

Menurut Akbar dan Daljono (2014) performa perusahaan dapat dilihat dari

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam satu periode tertentu atau

bisa disebut sebagai profitabilitas. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang

tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan lebih rinci atau mengungkapkan

lebih banyak informasi bagi pengguna melalui internet. Perusahaan dengan

profitabilitas yang tinggi akan menarik perhatian investor dengan pelaporan

kegiatan perusahaan yang lebih lengkap dan luas. Selain itu perusahaan dengan

Profitabilitas

Umur Listing

Likuiditas

Ukuran Perusahaan

Pengungkapan laporan
perusahaan di internet

H1

H2

H3

H4
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kinerja yang bagus salah satunya kinerja keuangannya akan berusaha

menyebarluaskan reputasi baik perusahaan, salah satunya dengan menggunakan

internet sehingga informasi yang disampaikan dalam website perusahaan akan

lebih luas.

Dengan demikian profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh terhadap

pengungkapan laporan perusahaan di internet. Penelitian Jaya dan Verawaty

(2015) membuktikan adanya hubungan positif antara profitabilitas dengan

pengungkapan laporan perusahaan di internet. Dengan demikian hipotesis yang

diajukan:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan

perusahaan di internet

2.4.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan Laporan Perusahaan di

Internet

Likuiditas merupakan tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk membayar

kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar yang dimiliki

perusahaan. Keadaan yang tidak memungkinan akan menyebabkan perusahaan

tidak dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya pada tanggal jatuh tempo.

Dalam posisi demikian, kadang-kadang perusahaan terpaksa menarik pinjaman

baru dengan tingkat bunga yang relatif tinggi, menjual investasi jangka panjang

atau aktiva tetapnya untuk melunasi utang jangka pendek tersebut. Jika keadaan

perusahaan tidak likuid, ada kecenderungan perusahaan mengalami kebangkrutan

Kusumawardani (2011).
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Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi akan cenderung

melaporkan informasi keuangannya secara lebih rinci dan transparan

dibandingkan perusahaan dengan likuiditas lemah. Hal ini dikarenakan

perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi dapat menarik investor dan

mampu mendorong perusahaan untuk dapat melaporkan likuiditas yang tinggi

tersebut dalam pengungkapan laporan perusahaan di internet. Hasil penelitian

Jaya dan Verawaty (2015) menunjukkan likuiditas berpengaruh positif terhadap

pengungkapan laporan perusahaan di internet. Dengan demikian hipotesis yang

diajukan:

H2 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan

perusahaan di internet

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Laporan

Perusahaan di Internet

Perusahaan yang besar memiliki agency cost yang tinggi karena perusahaan yang

besar memiliki kewajiban yang lebih besar pula dalam menyampaikan pelaporan

keuangannya secara lengkap dan cepat kepada principal sebagai wujud

pertanggungjawaban manajemen kepada para principal. Dalam pemenuhan

tanggung jawab atas principal maka akan timbul agency cost yang tinggi

dikarenakan besarnya biaya yang dibutuhkan dalam penyebaran informasi.

Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi agency cost tersebut

adalah dengan menerapkan IFR dalam menyebarluaskan laporan perusahaan.

Selain itu perusahaan yang lebih besar memiliki kompleksitas yang lebih tinggi,

sehingga para investor akan membutuhkan informasi keuangan yang lebih banyak
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guna pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Hasil penelitian Marston

(2003) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap IFR. Dengan

demikian hipotesis yang diajukan:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan

laporan perusahaan di internet

2.4.4 Pengaruh Umur Listing terhadap Pengungkapan Laporan

Perusahaan di Internet

Umur perusahaan diukur sejak perusahaan tersebut berdiri atau yang disahkan

berdasarkan akte pendirian. Semakin lama umur perusahaan maka kemungkinan

memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang baru

berdiri. Menurut Umoren dan Asogwa (2013) Informasi yang banyak tersebut

akan bermanfaat bagi investor dalam mengurangi tingkat ketidakpastian

perusahaan, sehingga investor dapat menggunakan informasi tersebut sebagai

dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini konsisten dengan

penelitian yang dilakukan oleh Agboola dan Salawu (2015). Sehingga hipotesis

dinyatakan sebagai berikut:

H4: Umur listing mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan

laporan perusahaan di internet
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan atau

laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2016.

Alasan memilih periode tersebut adalah karena merupakan laporan perkembangan

perusahaan tujuh tahun terakhir yang dapat dianalisis agar tidak ketinggalan

jaman dan pada periode ini terdapat fenomena yang terjadi yang menjadi latar

belakang dari penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh

dengan mengakses situs www.idx.co.id serta data penunjang lainnya seperti

jurnal-jurnal, literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan (audited) pada tahun buku

2010 sampai dengan tahun 2016. Sampel pada penelitian ini merupakan

perusahaan yang termasuk ke dalam indeks saham KOMPAS100. Pemilihan

sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa KOMPAS100 merupakan jumlah

perusahaan dalam satu populasi yang merupakan perusahaan dengan kapitalisasi

pasar, terdiri dari beragam sektor, dan masih sedikit penelitian yang menggunakan

KOMPAS100. Perusahaan yang masuk ke dalam KOMPAS100 ini diperbaharui
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selama 6 bulan sekali. Dalam penelitian ini, sampel diambil dari periode Februari

2010 - Februari 2016. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive

sampling, dimana sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Beberapa

kriteria dalam penentuan sampel tersebut antara lain:

1. Perusahaan yang terdaftar di Indeks KOMPAS100 dan mempublikasikan

laporan keuangannya per 31 Desember selama periode tahun 2010 sampai

dengan tahun 2016.

2. Perusahaan selalu masuk dalam KOMPAS100 selama periode tahun 2010

sampai dengan tahun 2016.

3. Perusahaan keuangan tidak dimasukan karena tidak memiliki data yang

dibutuhkan.

Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 238

perusahaan.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tipe variabel, yaitu profitabilitas, likuiditas,

ukuran perusahaan, dan umur listing sebagai variabel bebas dan pengungkapan

laporan perusahaan di internet sebagai variabel terikat. Berikut definisi lebih

lanjut mengenai variabel-variabel penelitian ini:

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau

dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas.
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3.3.1.1 Internet Financial Reporting (IFR)

Pengungkapan laporan perusahaan di internet atau Internet Financial Reporting

(IFR) adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk mencantumkan laporan

perusahaan melalui internet, yaitu melalui website perusahaan. Perusahaan

dianggap menerapkan IFR jika mereka mencantumkan laporan keuangan mereka

dalam website pribadi perusahaan tanpa format yang ditentukan. Dalam penelitian

ini IFR merupakan variabel dependen yang diukur dengan menggunakan IFR

Index yang dikembangkan oleh Tarik et al (2015).

Index ini memiliki 30 items pengungkapan dan adanya penambahan items XBRL

oleh peneliti sesuai dengan peraturan BEI tahun 2015. XBRL merupakan sebuah

format file penyajian informasi keuangan berbasis internet yang diterima secara

global. Sehingga total items pada penelitian ini sebanyak 31 items. Index ini

mengasumsikan bahwa setiap atribut memiliki kepentingan yang sama bagi semua

pengguna laporan tahunan. Skor dihitung berdasarkan skala dikotomasi dari 0 dan

1, dimana 1 menunjukkan adanya pengungkapan, sedangkan 0 tidak mewakili

pengungkapan. Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk

mendapatkan skor total. Rumus index yang digunakan untuk mendapatkan nilai

pengungkapan laporan perusahaan di internet menurut Tarik et al (2015) adalah

sebagai berikut:

Index = Jumlah Butir Pengungkapan yang Terpenuhi

Jumlah Maksimal Butir Pengungkapan yang dapat dipenuhi
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Observasi website perusahaan dilakukan dengan tahap-tahap:

a. Peneliti menggunakan search engine yang umum digunakan seperti Google

dan Yahoo untuk mencari website perusahaan.

b. Website perusahaan diakses untuk menguji aksesbilitasnya dan untuk

keperluan pengumpulan data.

c. Apabila tidak ditemukan website melalui search engine, maka perusahaan

dianggap tidak mempunyai website.

d. Perusahaan yang mempunyai website dan mengungkapkan informasi berupa

laporan perusahaan dianggap melakukan praktik IFR dan pengungkapan IFR

akan disesuaikan berdasarkan Index Tarik et al (2015). Sedangkan

perusahaan yang tidak memiliki website dan yang memiliki website namun

tidak mengungkapkan laporan perusahaan di website dianggap tidak

menerapkan IFR.

3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel Independen atau juga dikenal sebagai variabel bebas adalah variabel

yang mempengaruhi variabel dependen.

3.3.2.1 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu aspek penting yang dapat dijadikan acuan oleh

investor atau pemilik untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola suatu

perusahaan. Perusahaan-perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan lebih

terbuka dalam menyebarluaskan informasi perusahaan, terutama informasi

keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap

perusahaan tersebut.
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Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2008) ROE mengukur kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba atas modelnya sendiri, sementara ROA

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas aset yang

dimilikinya. Variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA (Laba

bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva):

ROA :
3.3.2.2 Likuiditas

Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan

kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar

menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Apabila rasio lancar ini 1:1 atau 100% ini

berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Semakin baiknya

rasio yang dimiliki perusahaan (diatas 100%), semakin baik pula kinerja

perusahaan yang mana menjadi berita baik pula bagi para investor untuk

menanamkan sahamnya. Likuiditas perusahaan dihitung dengan Current Ratio

dengan rumus:

Current Ratio :
3.3.2.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai

atau diukur melalui ukuran aset dari perusahaan, untuk mengukur ukuran

perusahaan skala yang digunakan adalah skala rasio. Hubungan positif antara

pengungkapan perusahaan, baik sukarela atau wajib, dan ukuran perusahaan telah

diuji secara empiris dalam banyak penelitian. Dalam penelitian ini, ukuran
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perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan. Total aset

merupakan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam periode satu tahun

pelaporan keuangan. Pengukuran ukuran perusahaan dalam penelitian ini

menggunakan rumus logaritma natural total aset Agboola dan Salawu (2012):

Ukuran perusahaan = Logaritma natural total aktiva

3.3.2.4 Umur Listing

Kusumawardani (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) cenderung akan melakukan pelaporan keuangannya secara

lebih transparan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak atau

belum terdaftar di BEI. Hal tesebut disebabkan perusahaan yang sudah lama

listing di BEI memiliki lebih banyak pengalaman dalam mempublikasikan laporan

keuangannya. Perusahaan yang lebih berpengalaman tersebut akan melakukan

pelaporan keuangan sesuai dengan perkembangan jaman. Tidak hanya secara

paper-based reporting system tetapi sudah secara paper-less reporting system.

Umur listing perusahaan diukur dengan menggunakan selisih antara tahun

observasi laporan keuangan dengan tahun saat IPO.
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Tabel 3.1
Tabel operasional variabel dependen dan independen

Variabel Deskripsi Pengukuran
Pengungkapan
laporan perusahaan
di internet

Pengungkapan IFR oleh
perusahaan

Index Tarik et al
(2015)

Profitabilitas Nilai profitabilitas suatu
perusahaan

P =

Likuiditas Nilai likuiditas suatu
perusahaan

L =

Ukuran Perusahaan Dilihat dari total aset
perusahaan

Natural log dari total
aset

Umur Listing Jumlah umur perusahaan
sejak penawaran saham
perdana

Umur listing= Tahun
Penelitian – Tahun
IPO

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan uji statistik menggunakan regresi linier

berganda. Hubungan fungsional antara satu variabel terikat dengan variabel bebas

dapat dilakukan dengan regresi linier berganda. Sebelum menggunakan model

regresi linier berganda dalam pengujian hipotesis, maka pertama dilakukan

analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan

untuk mengetahui apakah hasil regresi yang digunakan untuk menganalisa dalam

penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji

normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinearitas.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskripif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum,

range, kurtosis dan skewness, Ghozali (2016). Uji statistik deskriptif dalam

penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada dalam penelitian
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ini. Pengukuran dalam penelitian ini terdiri dari nilai minimum, maksimum, mean,

dan standar deviasi.

3.4.2 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji untuk mengetahui normalitas (normal atau tidaknya)

residual data penelitian. Apabila residual tidak berdistribusi normal, akibatnya uji

regresi untuk mengamati signifikansi variabel independen terhadap variabel

dependen tidak bisa diterapkan. Cara untuk mendeteksi apakah residual

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis P-P plot. Distribusi normal

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

3.4.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016) untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan

menggunakan uji run test. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi

maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan

untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak.

Pengambilan keputusan dalam uji run test:

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejela

autokorelasi.

2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat

gejala autokorelasi.
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3.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Deteksi ada

tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu

pada grafik scatterplot. Dasar analisis:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan

telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.5 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya hubungan antara variabel bebas. Jika pada model regresi terdapat korelasi

yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas yang signifikan maka model

regresi mengandung gejala multikolinaris. Model regresi yang baik seharusnya

tidak ada korelasi antara variabel bebas.

Cara mendeteksi adanya atau tidak adanya multikolinitas pada model regresi

dapat dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan varians faktor inflasi (VIF).

Penilaian umum yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonearitas

adalah nilai toleransi < 0,05 atau sama dengan nilai VIF > 5.
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3.5 Uji Hipotesis

Menurut Gozali (2016) Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan

hubungan antara dua atau lebih variabel, juga menunjukkan hubungan arah antara

variabel dependen dengan independen. Analisis regresi linier berganda adalah

hubungan linier antara variabel lebih dari dua variabel independen dengan

variabel dependen. Analisis ini adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen

jika nilainya mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui

hubungan arah, antara variabel independen dengan variabel dependen apakah

masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Metode

penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan model:

IFRIndex = α + βROA + βCURRENT + βSIZE + βUMUR + €

Keterangan =
IFR : IFRIndex
ROA : Rasio Profitabilitas Perusahaan (ROA)
CURRENT : Rasio Likuiditas Perusahaan (Current Ratio)
SIZE : Ukuran Perusahaan (Log Natural Total  Asseti)
UMUR : Umur listing
€ : error

3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Ghozali (2016) Koefisien uji determinasi dilakukan untuk mengukur

tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel indepeden.

Koefisien determinasi nilai (R2) berkisar antara nol dan satu. Nilai R2 mendekati

nol kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai R2 mendekati satu mean variabel
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independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.2 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Cara untuk mengetahuinya yaitu

dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila F hitung

lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua

variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel

dependen. Selain itu juga dapat dilihat berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas

memiliki signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik T)

Uji statistik t dalam penelitian ini adalah untuk menentukan signifikansi koefisien

variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Tingkat signifikansi

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Penolakan atau penerimaan

hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 0,05 maka hipotesis tidak

terdukung.

2. Jika nilai signifikansi (sig) lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis terdukung
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profitabilitas, likuiditas, ukuran

perusahaan, dan umur listing pada perusahaan yang terdaftar di indeks saham

KOMPAS100 pada tahun 2010-2016. Banyak dari perusahaan yang belum

mengungkapan laporan perusahaan di internet secara maksimal. Beberapa

perusahaan belum menyajikan informasi tambahan lainnya dan hanya berfokus

pada laporan keuangan dan aspek masing-masing website perusahaan. Terdapat

beberapa perusahaan yang tidak mengupdate laporan perusahaan dengan tidak

memasukan harga saham terakhir di website, informasi mengenai dividen, dan

mengupload laporan business. Perusahaan masih dinilai belum memaksimalkan

pemanfaatan kemampuan teknologi website. Tidak satu pun dari perusahaan yang

menggunakan fitur-fitur canggih dalam pengungkapan laporan keuangan di

internet seperti XBRL. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan

perusahaan di internet. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi belum

tentu melakukan pengungkapan IFR pada tingkat yang tinggi, begitu pun
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sebaliknya perusahaan dengan profitabilitas yang rendah belum tentu

melakukan pengungkapan IFR pada tingkat yang rendah.

2. Variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan

perusahaan di internet. Likuiditas tinggi berarti perusahaan memiliki

pembiayaan operasional yang tinggi juga, tetapi perusahaan tetap melakukan

pengungkapan IFR untuk tetap menjaga kepercayaan investor.

3. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan

laporan perusahaan di internet. Semakin besar ukuran perusahaan maka

semakin baik pengungkapan laporan perusahaan di internet karena dapat

mengurangi agency cost perusahaan tersebut.

4. Variabel umur listing berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan

perusahaan di internet. Semakin lama perusahaan listing di BEI maka

semakin baik pengungkapan setiap tahunnya dan dinilai lebih berpengalaman

dalam pengungkapan laporan keuangannya di internet.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada faktor internal perusahaan yang

mempengaruhi pengungkapan laporan perusahaan di internet. Artinya,

banyak faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan

laporan perusahaan di internet seperti kepemilikan asing dan reputasi auditor.

2. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang hanya berpengaruh

rendah terhadap variabel dependen yaitu sebesar 9,3%. Artinya, banyak

faktor-faktor pendukung lain di luar variabel dalam penelitian ini.
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5.3 Saran

Pada penelitian yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan,

antara lain sebagai berikut:

1. Para peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan faktor internal

perusahaan yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan perusahaan di

internet sehingga dapat lebih mencerminkan pengungkapan laporan

perusahaan di internet yang sebenarnya.

2. Diharapkan para peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi lain dan

menggunakan index IFR yang terbaru.
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