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ABSTRAK 

 

Perkembangan internet yang cepat menciptakan cara baru bagi perusahaan 

untuk berkomunikasi dengan para stakeholdersnya. Salah satu cara yang dapat 

digunakan yaitu dengan mengungkapkan informasi melalui website perusahaan, 

sehingga para stakeholders bisa dengan cepat dan mudah mengaksesnya darimana 

saja serta dapat segera mengambil suatu keputusan, terutama investasi. Informasi 

yang lengkap dan terperinci dapat membuat keputusan investasi menjadi lebih 

efektif, karena akan diketahui kinerja dan prospek perusahaan secara detail. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh besaran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, jenis industri, ukuran audit, dan 

umur listing terhadap tingkat pengungkapan informasi melalui website perusahaan 

di Indonesia.  

Sampel penelitian yang digunakan adalah 76 perusahaan nonfinansial yang 

listing di Bursa Efek Indonesia per tahun 2014. Dengan metode proportional 

stratified random sampling, perusahaan sampel tersebut dikelompokkan menurut 

jenis industrinya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder, yang berupa laporan tahunan perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014 serta informasi lainnya yang dipublikasikan dalam website 

perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah variabel besaran 

perusahaan dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 

tingkat pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia, 

sedangkan variabel leverage, likuiditas, jenis industri, ukuran audit, dan umur 

listing tidak terbukti berpengaruh signifikan. 

Kata kunci: Website, Internet, Tingkat Pengungkapan. 
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ABSTRACT 

 

The rapid development of the Internet creates a new way for companies to 

communicate with their stakeholders. One way that can be used is to disclose 

information through the company's website, so the stakeholders can quickly and 

easily access them from anywhere and can immediately take a decision, especially 

investment. Complete information and detail can make investment decisions more 

effective, because it will be known to the performance and prospects of the 

company in detail. The research was conducted to analyze the effect of firm size, 

profitability, leverage, liquidity, industry type, auditor size, and listing age on the 

level disclosure through the company's website in Indonesia. 

The samples used in this research are 76 non-financial companies listed at 

Indonesia Stock Exchange in 2014. With a proportional stratified random 

sampling method, the sample firms are grouped according to the type of industry. 

The types of data used in this study is a secondary data, in the form of annual 

reports of listed companies in Indonesia Stock Exchange in 2014 as well as other  

published on the company website. The analysis method used is multiple linear 

regression. 

The conclusion that can be drawn from this study is the variable firm size, 

and profitability have significant and positive impact on the level of disclosure 

through the company's website in Indonesia, while leverage, liquidity, industry 

type, auditor size, and listing age  did not prove significant. 

Keywords: Website, Internet, Level of Disclosure, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penggunaan internet dalam penyampaian informasi sangat efisien di era 

modern saat ini. Penyampaian informasi yang cepat dan tepat waktu sangat 

dibutuhkan mengingat pertanggungjawaban manajemen kepada para pemangku 

kepentingan. Tujuannya tidak hanya untuk mengantisipasi kecurangan dan praktik 

penipuan yang dilakukan perusahaan dan berbagai pihak tetapi juga dengan 

harapan bahwa para pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang lengkap, 

sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Berkembangnya era modern, dibutuhkan 

media penyampaian informasi yang dapat mengikuti perkembangan tekhnologi, 

salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan internet sebagai media 

penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan. Internet 

(Interconnected Network) adalah kumpulan jaringan-jaringan komputer diseluruh 

dunia yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya (Priyatno, 2009 

dalam Alfaiz, 2013).   

Informasi dapat disebarluaskan ke seluruh belahan dunia dengan 

memanfaatkan internet, tidak hanya penyebarluasan informasi tetapi juga  

ketersediaan informasi serta dorongan investasi. Internet memiliki peran potensial 

sebagai pemberi suatu informasi ke masyarakat umum di berbagai negara 

berkembang untuk digunakan sebagai pemenuh kebutuhan informasi yang cepat, 

penyampaian informasi dengan volume yang besar, dan penyampaian yang efektif 

(willis et al., 2003 dalam Aly et al., 2010).  
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Bapepam-LK (kini Otoritas Jasa Keuangan) selaku regulator pasar modal 

pada tahun 2012 telah mengesahkan aturan baru yaitu Peraturan Bapepam Kep 

431-BL-2012 X.K.6 Pasal 3 yang mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia untuk menyajikan laporan tahunan di website masing-

masing. Dengan disahkannya aturan ini, praktek IFR di Indonesia akan semakin 

populer, sehingga perlu penelitian IFR yang berfokus pada manfaat dan 

kemudahan penggunaan IFR yang ada saat ini. 

Penelitian sejenis sebelumnya pernah dilakukan di negara-negara maju 

seperti di Australia (Lodhia et al., 2004; Chan dan Wickramasinghe, 2006), 

Selandia Baru yang dilakukan oleh (Oyelere et al., 2003;, Fisher et al., 2004), dan 

juga di Jepang yang dilakukan oleh (Martson, 2003) dan di negara-negara 

berkembang meliputi beberapa negara Arab (Ismail, 2002), Cina (Xiao et al., 

2004), Malaysia (Hamid, 2005), dan Thailand (Davey dan Homkajhon, 2004). 

Variabel yang sering digunakan dalam penelitian mengenai IFR (Internet 

Financial Reporting) salah satunya adalah variabel besaran perusahaan. Penelitian 

sejenis telah dilakukan oleh Debreceny et al., (2002) di negara New York dengan 

sampel penelitian meliputi perusahaan yang terdaftar di NY Stock Exchange. 

Hasilnya yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah variabel besaran 

perusahaan merupakan faktor utama dalam melakukan penerapan praktik internet 

financial reporting. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Xiao et al., (2004), Dolinzek, (2014), dan Alanezi, (2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Aly et al., (2010) dan Martson, (2003) 

menunjukkan hasil yang berbeda dimana variabel besaran perusahaan 
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menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap pelaporan perusahaan melalui 

website perusahaan di Mesir dan Jepang. 

Aly et al., (2010) telah melakukan penelitian mengenai determinants of 

corporate internet reporting di Mesir dengan hasil 56 persen perusahaan di Mesir 

secara signifikan mengungkapkan informasinya melalui website perusahaan. 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut meliputi firm size, 

profitability, leverage, liquidity, industrial type, auditor size, dan foreign listing. 

Hasil penelitian Aly., et al (2010) menunjukkan variabel profitabilitas, jenis 

industri dan umur listing perusahaan berpengaruh signifikan dan variabel besaran 

perusahaan, leverage, likuiditas, dan ukuran audit menunjukkan pengaruh tidak 

signifikan terhadap IFR. Martson dan Polei, (2004) juga meneliti IFR di Jepang 

pada 2 tahun yang berbeda yakni 2000 dan 2003 dengan variabel independen 

meliputi profitability, struktur kepemilikan saham, risiko sistematis dan status 

listing perusahaan di luar negeri. 

Penggunaan internet sebagai media penyampaian informasi dalam 

pelaporan keuangan oleh perusahaan di Indonesia selama ini masih sebatas 

sebagai alat redistribusi informasi dari media tradisional. Potensi internet belum 

dimanfaatkan dalam peningkatan dan perbaikan proses pelaporan informasi 

kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini adalah stakeholders. Belum 

optimalnya penggunaan internet sebagai media pelaporan keuangan dikarenakan 

internet merupakan bidang baru dan belum semua perusahaan di Indonesia dapat 

menyadari manfaat yang akan diperoleh. Upaya penggalakan pelaporan keuangan 
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melalui internet perlu dilakukan sebagai upaya persaingan perolehan dana dari 

pasar (Suripto, 2006, dalam Alfaiz, 2013). 

Penelitian ini pada dasarnya merupakan modifikasi dari penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Aly et al., (2010) dengan berbagai 

perbedaan. Yang pertama sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 dan 

aktif mengungkapkan informasinya di website perusahaan, sedangkan sampel 

yang digunakan pada penelitian Aly et al., (2010) adalah perusahaan yang telah 

terdaftar di Egypt Stock Exchange pada tahun 2010.   

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini di Indonesia karena penelitian 

sejenis masih jarang dilakukan di Indonesia dan hasil dari penelitian sebelumnya 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji 

faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan informasi melalui website 

perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan tujuh variabel independen yang terdiri dari besaran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, likuiditas, jenis industri, ukuran audit, dan umur listing 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. 

Penelitian mengenai internet financial reporting telah dilakukan di 

beberapa negara-negara maju dan negara-negara berkembang, namun hasil dari 

penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Seperti variabel 

besaran perusahaan yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

IFR pada Xiao et al., (2004) dan Lestari dan Chariri, (2007), namun demikian Aly 

et al., (2010) menujukkan hasil yang tidak signifikan. Variabel independen lain 
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meliputi profitabilitas, leverage, likuiditas, jenis industri, ukuran audit, dan umur 

listing perusahaan juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada penelitian Aly 

et al., (2010), Martson, (2004), Oyelere et al., (2003), Lestari dan Chariri, (2007), 

Xiao et al., (2004). Maka dalam hal ini perlu dilakukan penelitian lanjutan yang 

berguna untuk menguji ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut. Berdasarkan 

uraian diatas topik yang akan diambil peneliti adalah “FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMENGARUHI PENGUNGKAPAN INFORMASI MELALUI 

WEBSITE PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Internet sangat bermanfaat dalam penyampaian informasi yang cepat dan 

efektif untuk membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan 

keputusan. Internet ditawarkan dengan berbagi keunggulan antara lain cepat 

dalam penyebaran informasi dan mampu menyampaikan informasi dengan 

volume yang besar dan efektif (Willis et al., 2003 dalam Aly et al., 2010). 

penelitian ini akan menganalisis pengaruh besaran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, likuiditas, jenis industri, ukuran audit, dan umur listing terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014. 

Rumusan masalah berdasarkan uraian diatas terdiri dari: 

1. Apakah besaran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia? 
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2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia? 

3. Apakah leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia? 

5. Apakah jenis industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia? 

6. Apakah ukuran audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia? 

7. Apakah umur listing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan yang aktif di Bursa Efek 

Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan memperoleh bukti 

empiris mengenai: 

1. Adanya pengaruh positif dan signifikan besaran perusahaan terhadap 

tingkat pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia. 
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2. Adanya pengaruh positif dan signifikan profitabilitas terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia. 

3. Adanya pengaruh positif dan signifikan leverage terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia. 

4. Adanya pengaruh positif dan signifikan likuiditas terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia. 

5. Adanya pengaruh positif dan signifikan jenis industri terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia. 

6. Adanya pengaruh positif dan signifikan ukuran audit terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia. 

7. Adanya pengaruh positif dan signifikan umur listing terhadap tingkat 

pengungkapan informasi melalui website perusahaan di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan pengembangan 

teori akuntansi terutama informasi akuntansi melalui praktik Internet 

Financial Reporting. 
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2. Manfaat Praktis 

1. Bagi perusahaan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam praktik 

pelaporan keuangan dan penyajian informasi melalui internet dalam 

hal ini website perusahaan. 

2. Bagi stakeholders dalam pencarian informasi secara cepat dan lebih 

praktis serta dalam pengambilan keputusan investasi dengan lebih 

cepat melalui pengungkapan informasi yang dilakukan oleh 

perusahaan melalui website perusahaan. 

3. Bagi regulator untuk menciptakan regulasi standar praktek IFR yang 

lebih baik di Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya 

ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga 

bab terakhir. Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami isi 

penelitian. 

Penelitian ini terdiri dari lima bab, pada bab pertama terdapat 

pendahuluannyang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

Bab kedua terdapat telaah pustaka, pada bab ini menjelaskan tentang 

landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang 

diajukan berdasarkan teori yang digunakan. 



9 

 

 

 

Bab ketiga membahas metode penelitian yang terdiri dari uraian variabel 

penelitian dan definisi operasional penelitian, penjelasan metode penentuan 

populasi, sampel, jenis, dan sumber data serta penjelasan tentang metode 

pengumpulan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

Hasil dan pembahasan penelitian terdapat pada bab keempat. Bab ini berisi 

tentang analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan terhadap hasil penelitian. 

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, 

katerbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya. 


