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PENGARUH INTERNET FINANCIAL REPORTING DAN TINGKAT
PENGUNGKAPAN INFORMASI WEBSITE TERHADAP HARGA DAN
FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM PERUSAHAAN

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh internet financial
reporting dan tingkat pengungkapan informasi website terhadap harga dan
frekuensi perdagangan saham perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel
200 perusahaan yaitu dari tahun 2011-2012, perusahaan yang digunakan sebagai
sampel, perusahaan yang terdaftar di indeks kompas 100. Pengambilan sampel
dengan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) minimal 3 bulan, perusahaan yang terdaftar
dinyatakan mempunyai fundamental dan struktur perdagangan saham yang baik
oleh BEI, saham perusahaan masuk dalam daftar 150 nilai transaksi saham
terbesar, frekuensi dan kapitalisasi pasar selama 12 bulan. Penelitian ini
menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa (1) Internet Financial Reporting berpengaruh signifikan terhadap frekuensi
perdagangan saham perusahaan, dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai thitung
lebih besar dari ttabel (5,952 >1,921) dan nilai signifikasi lebih kecil dari pada
alpha (0,000 < 0,05). (2) Tingkat pengungkapan informasi pada website
berpengaruh signifikan terhadap frekuensi perdagangan saham perusahaan,
dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,629 >
1,921) dan nilai signifikasi lebih kecil dari pada alpha (0,009 < 0,05). (3) Internet
Financial Reporting berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan,
dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,910 >
1,972) dan nilai signifikasi lebih kecil dari pada alpha (0,000 < 0,05). (4) Tingkat
pengungkapan informasi pada website pengaruh terhadap harga saham
perusahaan, dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai thitung lebih kecil dari ttabel
(1,719 < 1,972). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan
diterapkannya internet financial reporting akan sangat membantu investor untuk
melakukan keputusan investasi, sehingga akan semakin mempercepat reaksi
terhadap informasi yang ada di pasar saham.
Kata Kunci: internet financial reporting, website, harga saham, frekuensi
perdagangan saham.
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A.

Latar Belakang Masalah
Internet mempunyai beberapa karakteristik dan keunggulan seperti mudah

menyebar (pervasiveness), tidak mengenal batas(borderless-ness), real-time,
berbiaya rendah (low cost), dan mempunyai interaksi yang tinggi (high
interaction) (Ashbaugh et al., 1999). Internet mengintegrasikan teks, gambar,
gambar bergerak, dan suara-suara (Debreceny et al., 2002). Karakteristik yang
lengkap tersebut membuat internet dapat dengan mudah diterima dan menjadi
sangat popular di masyarakat. Keunggulan internet dibandingkan dengan media
lain menyebabkan pertumbuhan jumlah pengguna internet terus meningkat tajam.
Menurut Internet World Stats, dalam satu dasawarsa terakhir jumlah pengguna
internet (netter) di dunia meningkat drastis. Dari 0.4% pengguna dari populasi
penduduk dunia di tahun 1995, naik menjadi lebih dari 300 juta pengguna pada
2000. Pada tahun 2009 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 1,7 Miliar atau
25,6% dari populasi penduduk dunia. Di Indonesia sendiri, pengguna internet
sampai akhir tahun 2009 mencapai lebih dari 30 juta penduduk atau 12% dari
populasi. Dengan perkembangan teknologi internet yang sangat cepat, komunikasi
melalui internet telah diadopsi oleh sektor bisnis sebagai alat yang penting untuk
memberikan informasi. Perkembangan tersebut telah mempengaruhi bentuk
tradisional penyajian informasi perusahaan. Internet dipandang sebagai salah satu
media pelaporan yang penting, sehingga informasi tentang kinerja perusahaan
dapat dijangkau oleh seluruh investor secara global, selain melalui cara- cara
tradisional, oleh berbagai pihak seperti kreditor, pemegang saham, dan analis
(Ashbaugh et al., 1999).
Internet menawarkan suatu bentuk unik pengungkapan yang menjadi
media bagi perusahaan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat luas
sesegera mungkin (Abdelsalam et al., 2007). Atas dasar itulah muncul suatu
media tambahan dalam penyajian laporan keuangan melalui internet atau website
yang lazim disebut Internet Financial Reporting (IFR). Pengungkapan informasi
keuangan dalam website perusahaan merupakan suatu bentuk pengungkapan
sukarela yang telah dipraktekkan oleh berbagai perusahaan. Di Indonesia
Bapepam mengeluarkan peraturan melalui Keputusan Ketua Bapepam No.86
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Tahun 1996 mengenai keterbukaan informasi yang harus diumumkan kepada
publik yang berbunyi :
“Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya
telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan
mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir
hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya Informasi atau
Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan
atau keputusan investasi pemodal”.
Bapepam berharap dengan adanya peraturan tersebut dapat mendorong
upaya-upaya perusahaan untuk secepatnya mengumumkan kepada masyarakat
mengenai informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan yang mungkin
dapat mempengaruhi suatu efek. Beberapa tahun belakangan ini, IFR muncul dan
berkembang sebagai media yang paling cepat untuk menginformasikan hal-hal
yang terkait dengan perusahaan.
Perusahaan mempunyai beberapa alasan atau motif dalam mengadopsi
IFR. Memperluas jangkauan penyampaian informasi, memberikan informasi yang
terkini, efisiensi serta efektifitas merupakan beberapa alasan mengapa perusahaan
mengadopsi IFR (The Steering Committee of the Business Reporting Research
Project, FASB 2000). Ashbaugh et al., (1999) menyatakan bahwa IFR dipandang
sebagai alat komunikasi yang efektif kepada pelanggan, investor dan pemegang
saham. IFR merupakan respon dari perusahaan untuk menjalin komunikasi
dengan

stakeholder, khususnya investor, dengan lebih baik dan lebih cepat.

Menurut Jogiyanto (2000), para pelaku pasar modal akan mengevaluasi setiap
pengumuman yang diterbitkan oleh emiten, sehingga hal tersebut akan
menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya
adanya perubahan pada volume dan frekuensi perdagangan saham, perubahan
pada harga saham, bid/ask spread, proporsi kepemilikan, dan lain-lain. Hal ini
mengindikasikan bahwa pengumuman yang masuk ke pasar memiliki kandungan
informasi, sehingga memicu reaksi oleh para pelaku di pasar modal. Hal tersebut
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sejalan dengan yang di kemukakan oleh Dorner (2005) yaitu informasi keuangan
yang tersedia bagi masyarakat akan berdampak pada pergerakan saham.
Pengungkapan informasi pada

website tersebut merupakan suatu sinyal dari

perusahaan pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat
dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan
yang akan datang (Work et al.,2000 dalam Sari dan Zuhrotun, 2006).
Lebih khusus, IFR telah membuka sebuah domain penelitian baru pada
bidang akuntansi dan keuangan, tetapi masih sedikit yang meneliti bagaimana IFR
mempengaruhi saham. Ukuran perusahaan (firm size) merupakan variabel yang
paling sering muncul sebagai faktor yang mempengaruhi Internet Corporate
Disclosure khususnya Internet Financial Reporting (IFR). Asbaugh et al pada
tahun 1999 menemukan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh
terhadap praktek IFR dan IFR merupakan alat yang efektif untuk menjalin
komunikasi dengan konsumen dan stakeholder. Serupa dengan yang dilakukan
oleh Asbaugh, dengan perusahaan publik di Austria sebagai sampel, Pichegger
dan Wagenhofer (1999) dalam Lai et al.,(2009) meneliti kualitas IFR dan
menyimpulkan bahwa kualitas berhubungan positif dengan ukuran perusahaan
yang dinyatakan dalam bentuk kepemilikan saham atau nilai kapitalisasi
perusahaan. Debrecency et al (2002) mempelajari 660 perusahaan di negara yang
berbeda dan menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, teknologi informasi dan
perusahaan yang terdaftar pada NY Stock Exchange merupakan faktor utama
dalam adopsi IFR. Hasil yang serupa juga didapat dari penelitian yang dilakukan
oleh Ismail (2002); Hanifa dan Rashid (2005) dalam Fitriana (2009);
Andrikopoulos (2007); dan Aly (2009) dimana ukuran perusahaan adalah faktor
yang paling berpengaruh terhadap praktik penerapan IFR.
Di Indonesia sendiri penelitian IFR masih sedikit. Penelitian Indonesia
masih berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi praktek Internet Financial
Reporting di Indonesia. Suripto (2006); Chandra (2008); Fitriana (2009); Chariri
dan Lestari (2005) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pencantuman
laporan keuangan di website perusahaan. Hasilnya, ukuran perusahaan muncul
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sebagai faktor yang sering muncul mengenai penerapan IFR yang sejalan dengan
penelitian di luar negeri. Kemudian leverage, profitabilitas, sektor industri muncul
sebagai faktor lain yang turut mempengaruhi penerapan IFR. Budi dan Almilia
(2007) mencoba mengukur kualitas Financial and Sustainabilty Reporting pada
website pada sektor Bank dan LQ-45, sedangkan Almilia (2009) menganalisa
kualitas isi financial dan sustainability reporting pada perusahaan go public yang
berkesimpulan bahwa perusahan di Indonesia belum secara optimal memnfaatkan
website untuk mengungkapkan informasi.
B.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Pasar Efisien
Konsep pasar efisien pertama kali dikemukakan dan dipopulerkan oleh
Fama (1970). Dalam konteks ini yang dimaksud dengan pasar adalah pasar modal
(capital market) dan pasar uang. Suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak
seorang pun, baik investor individu maupun investor institusi, akan mampu
memperoleh return tidak normal (abnormal return), setelah disesuaikan dengan
risiko, dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Artinya, harga,
volume dan frekuensi saham yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari
informasi yang ada (Gumantri dan Utami, 2002). Fahmi (2012:261) menjelaskan
syarat-syarat umum yang harus dipenuhi bagi terciptanya suatu pasar modal yang
efisien adalah

disclosure, pasar dalam keadaan seimbang, kondisi pasar

berlangsung secara bebas. Praktik IFR dalam penyebar luasan laporan keuangan
merupakan usaha untuk mengurangi besarnya agency cost (Irwandi 2012). Fama
(1970) membagi model efisiensi pasar modal menjadi tiga bentuk berdasarkan
informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu Bentuk Lemah,
bentuk setengah kuat, bentuk kuat.
2. Teori Sinyal
Teori Sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk
memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan
perusahaan untuk memberikan informasi adalah untuk mengurangi asimetri
informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih
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banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dibanding pihak luar
(investor, kreditor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan
menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang
rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan,
dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi
informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah
satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi
ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk et al., 2000
dalam Sari dan Zuhrotun, 2006).
3. Laporan Keuangan
Laporan keuangan menurut Stickney (1996) dalam Fitriana (2009)
menyatakan bahwa:
“Financial statement attempt to portray the operating performance and
financial health of a business firm during a recent period of time. Financial
analysis study these financial statements both to evaluate a firm’s success in
the past conducting its activities and to project its likely future performance.”
Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut PSAK no.1 Standar akuntansi
Keuangan (2000) yaitu: “Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja
dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan
dalam

rangka

pengambilan

keputusan

ekonomi

serta

menunjukkan

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang
dipercayakan kepada mereka. Dan jenis pengungkapan laporan keuangan ada dua
yaitu

pertama

pengungkapan

sukarela

(voluntary

disclosure)

praktek

pengungkapan informasi keuangan dalam website perusahaan (Internet Financial
Reporting- IFR) merupakan salah satu contoh bentuk pengungkapan sukarela.
Kedua pengungkapan wajib (mandatory disclosure) Laporan keuangan yang
disampaikan harus disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum
(PABU) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan
BAPEPAM.
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4. Internet Financial Reporting (IFR)
Internet Financial Reporting adalah pencantuman informasi keuangan
perusahaan melalui internet atau website (Lai et al., 2009). Dengan demikian,
ada baiknya perusahaan juga mulai menggunakan media internet sebagai salah
satu strategi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Sehubungan dengan
penggunaan media internet di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan dan
peraturan yang berlaku di Indonesia dalam mendukung penggunaan ini yaitu:
1.

Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. 86 Tanggal 24 Januari Tahun 1996
mengenai keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada
publik.

2.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen.

3.

Strategi Pengembangan Umum Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 20002004.

4.

Peraturan No. I-E sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direksi PT Bursa
Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang
Kewajiban Penyampaian Informasi.

C. Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh Internet Financial Reporting terhadap harga Saham
Internet Financial Reporting (IFR) adalah suatu upaya pencantuman
informasi keuangan perusahaan melalui internet atau website ( Lai et al,
1999).

Berdasarkan PSAK nomor 1 tahun 2009 dan Peraturan Bapepam

nomor III.1.2; informasi keuangan ini meliputi laporan keuangan tahunan
perusahaan secara lengkap, yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK) yang merupakan ringkasan kebijakan akuntansi yang
signifikan dan informasi penjelasan lainnya (Damayanti Kartika, 2012).
Almilia (2008) menyebutkan beberapa keunggulan pengungkapan laporan
keuangan dengan IFR, pertama adalah penghematan biaya. Dengan adanya
pengungkapan laporan keuangan melalui IFR, maka perusahaan tidak perlu
lagi mencetak laporan keuangan dengan menggunakan kertas. Hal ini tentu
saja mengurangi biaya penggunaan kertas dan biaya pendistribusian laporan
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keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, kemudahan
diakses, dimana investor akan lebih mudah mengakses informasi laporan
keuangan melalui internet secara cepat kapan pun mereka mau. Ketiga adanya
penerimaan informasi yang up to date secara cepat. Dengan adanya IFR, maka
pihak investor akan segera dapat mengaksesi nformasi terbaru secara cepat.
Beberapa perusahaan bahkan telah mengizinkan pengunjung website mereka
untuk mendaftar menjadi anggota agar dapat dikirimi e-mail tentang news
letters, dan beberapa informasi terbaru perusahaan.
H1: Internet Financial Reporting berpengaruh terhadap harga saham
perusahaan .
2. Pengaruh

tingkat

pengungkapan

informasi

website

terhadap

perdagangan harga saham perusahaan.
Beaver (1968) dalam Lai et al., (2009) menyatakan bahwa sebuah
manfaat besar bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi sebanyak
mungkin sehingga investor mampu membedakan mana perusahaan yang baik
dan yang buruk. Elemen penting IFR adalah derajat atau kuantitas
pengungkapan (Ashbaigh et al., 1999). Semakin tinggi tingkat pengungkapan
informasi dalam kuantitas atau transparansi, maka semakin besar dampak dari
pengungkapan pada keputusan investor. Ettredge et al. (1999) yang dikutip
Lai ,et al.

(2009) menyatakan bahwa perusahaan tetap menyebarkan

informasi keuangan melalui website dikarenakan efisiensi pasar. Website
menyediakan informasi lebih cepat dibanding media informasi konvensional
lainnya dan penginformasian melalui internet dapat mempengaruhi harga
saham untuk berfluktuasi

hingga saham tersebut mencapai posisi yang

merefleksikan informasi yang baru masuk kedalam pasar.
H2: Tingkat pengungkapan informasi website berpengaruh terhadap
harga saham perusahaan.
3. Pengaruh Internet Financial Reporting terhadap frekuensi

saham

perusahaan
Ketika

informasi perusahaan didistribusikan

secara cepat oleh

perusahaan melalui IFR, investor akan dapat mengetahuinya secara cepat,
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dan hal ini akan mengurangi asimetri informasi serta memperpendek delay
aksesibilitas informasi. Ketika investor mendapat kan informasi secara cepat,
makai aakan segera bereaksi terhadap informasi tersebut, apakah ia akan
membeli, menjual saham yang ia miliki, atau menahan saham yang ada.
Ketika sekumpulan investor secara bersama-sama melakukan suatu tindakan
tertentu terhadap saham, maka harga saham di pasar akan berubah,

dan

perubahan harga saham ini akan diikuti oleh perubahan frekuensi dan volume
perdagangan saham. Jadi, bisa dikatakan perusahaan yang menerapkan IFR
akan mempunyai harga saham yang

responsive sehingga mempunyai

frekuensi perdagangan yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak
menerapkan IFR. Hal ini dikarenakan informasi yang berguna bagi investor
dapat dipublikasikan dengan lebih cepat dan lengkap.
H 3: Internet Financial Reporting berpengaruh terhadap frekuensi
saham perusahaan.
4. Hubungan antara Tingkat pengungkapan informasi website dengan
pergerakan harga saham perusahaan.
Mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan secara
sukarela di internet dapat menciptakan transparansi informasi yang lebih
tinggi. Transparansi informasi mengurangi asimetri informasi antara pemilik
(atau investor) dan manajemen. Semakin tinggi tingkat pengungkapan
informasi website dalam kuantitas atau transparansi, maka semakin besar
dampak dari pengungkapan pada keputusan investor. Jadi dapat dikatakan
bahwa tingkat pengungkapan informasi yang lebih tinggi di website
perusahaan akan menyebabkan investor memperoleh informasi yang relevan
dalam waktu cepat. Hal tersebut akan membuat investor dapat lebih cepat
bereaksi atau melakukan tindakan terhadap saham perusahaan yang membuat
harga saham lebih cepat bergerak.
H4: Tingkat pengungkapan informasi website berpengaruh terhadap
frekuensi saham perusahaan.
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D. Metode Penelitian
1. Populasi Dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar IDX
Fact Book 2013, sampai dengan akhir 2013, tercatat sebanyak 472
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari http://www.idx.co.id.
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar dalam indeks
Kompas 100 tahun 2011 sampai 2013, dengan alasan saham-saham yang
termasuk dalam Kompas 100 diperkirakan mewakili sekitar 70-80% dari total
nilai kapitalisasi pasar seluruh saham yang tercatat di BEI, Metode yang
digunakan dalam pengumpulan sampel adalah metode purposive sampling,
dengan kriteria sebagai berikut:
a.

Saham telah terdaftar di BEI dari tahun 2011-2013.

b.

Perusahaan terdaftar dalam indeks Kompas 100 dari tahun 2011-2013.

c.

Perusahaan menerapkan IFR dan mempunyai website.

d.

Perusahaan menerapkan IFR tetapi tidak mempunyai website.

2. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu
informasi keuangan dan non keuangan yang terdapat dalam website
perusahaan pada frekuensi dan harga perdagangan saham yang diperoleh dari
IDX Fact Book 2013. Sumber data penelitian ini diperoleh dari
http://www.idx.co.id dan penelitian terdahulu

dari berbagai sumber

Perusahaan mempunyai website tetapi tidak menerapkan IFR.
E. Hasil Analisis Data
1. Statistik Diskriptif
Analisis statistik deskriptif menggambarkan karakter data sampel yang
digunakan dalam penelitian. Data penelitian selengkapnya ditampilkan pada
lampiran 2. Berikut adalah analisis deskriptif terhadap variabel-variabel
tersebut:
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Tabel 1
Statistik Deskriptif
N

Minimum

Maximum

Mean

Std.Deviation

Harga Saham

200

3001000.00

4.80E8

2.2035E8

8.91774E7

Frekunsi Saham

200

3.00

4219.00

779.3050

751.50427

IFR

200

.00

1.00

.9100

.28690

Tingkat
Informasi

200

.00

38.00

28.8450

6.43413

Sumber: Hasil olah data, 2013.
Berdasarkan tabel statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa nilai
minimum pada variabel IFR adalah 0 atau dengan kata lain hingga akhir
tahun 2013, ada perusahaan

yang belum menerapkan IFR pada website

perusahaannya. Sedangkan nilai maksimum IFR adalah 1 atau dengan kata
lain hingga akhir tahun 2013, ada perusahaan telah menerapkan IFR dalam
website perusahaannya. Nilai rata-rata yang dimiliki oleh variabel IFR adalah
9100 dari total 200 perusahaan penelitian. Berdasarkan rata-rata tersebut,
terdapat 176 perusahaan yang bernilai di atas rata-rata karena telah
menerapkan IFR dalam website perusahaannya dan sisanya sebanyak 18
perusahaan bernilai di bawah rata-rata karena belum menerapkan IFR dalam
website perusahaan. Standar deviasi untuk variabel IFR sebesar 0.28690
menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada nilai rata-rata. Angka tersebut
menunjukkan kehomogenan yang terjadi dalam data variabel IFR.
Berdasarkan tabel statistik deskriptif, dapat diketahui bahwa untuk variabel
tingkat pengungkapan informasi website yaitu WEB, tingkat pengungkapan
informasi nilai rata-rata variabel WEB adalah 28.8450 dari total 200
perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan rata-rata tersebut,
terdapat 194 perusahaan dengan tingkat pengungkapan informasi website
yang bernilai di atas rata-rata. Sedangkan sisanya, yaitu 6 perusahaan tidak
mempunyai tingkat pengungkapan informasi website. Standar deviasi pada
variabel WEB lebih kecil daripada nilai rata-ratanya yaitu sebesar 6.43413.
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Angka tersebut menunjukkan kehomogenan yang terjadi dalam data variabel
WEB.
2. Uji Asumsi Klasik
Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan alat
analisis regresi berganda. Oleh karena itu sebelum melakukan uji hipotesis
dengan regresi berganda terlebih dahulu model penelitian harus bebas dari uji
asumsi klasik.
a.

Uji Normalitas
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas

dengan menggunakan kolmogorov-smirnov test untuk model pertama
mempunyai nilai signifikan 0,120 dan untuk model kedua nilai signifikan
sebesar 0,143. Dimana nilai signifikan dari kedua model tersebut > dari 5%,
maka dapat disimpulkan bahwa data dari model penelitian berdistribusi
normal.
b.

Multikolinearitas
Berdasarkan

hasil

uji

asumsi

klasik

yang

kedua

yaitu

uji

multikolinearitas dengan menggunakan nilai tolerane dan VIF, untuk model
pertama dan model kedua untuk masing-masing variabel mempunyai nilai
tolerance > 0,10 yaitu 0,988 dan VIF < 10 yaitu 1,012 maka dapat
disimpulkan bahwa model penelitian bebas multikolinearitas.
c.

Autokorelasi
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji autokorelasi

dengan menggunakan uji Durbin-Watson untuk model pertama dU (1,693) <
DW (1,854) < 4-dU (2,307) dan model kedua dU (1,663) < DW (1,671) < 4dU (2,337), maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian bebas
autokorelasi.
d.

Heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang keempat yaitu uji

heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser untuk model pertama
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untuk masing-masing variabel mempunyai nilai signifikan 0,197 dan 0,120
sedangkan model kedua untuk masing-masing variabel mempunyai nilai
signifikan 0,162 dan 0,540. Dari hasil tersebut semua variabel memiliki nilai
signifikan > 5%, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian bebas
heteroskedastisitas.
3. Analisis Regresi Berganda

H=α+
Variabel
Konstanta
IFR
TPIW
R2
Adjusted R2

Tabel 2
Model 1
IFR +
TPIW + E

Koefisien Regresi
10,659
14,785
2,206
= 0,190
Fhitung
= 0,182
Sig

thitung
3,015
5,952
2,629
= 23,153
= 0,000

Sig
0,006
0,000
0,009

Sumber: Hasil olah data, 2013.

V =α +
Variabel
Konstanta
IFR
TPIW
R2
Adjusted R2

Tabel 3
Model 2
IFR + TPIW + E

Koefisien Regresi
10,659
18,251
2,710
= 0,092
Fhitung
= 0,083
Sig

thitung
3,015
3,910
1,719
= 4.386
= 0.023

Sig
0,006
0,000
0,087

Sumber: Hasil olah data, 2013.
Berdasarkan pada tabel di atas untuk model pertama diperoleh nilai F
sebesar 23,153 dan nilai signifikan 0,000. Oleh karena nilai Fhitung lebih besar
dari pada Ftabel (23,153 > 3,04) dan nilai signifikasi lebih kecil dari pada alpha
(0,000 < 0,05) serta nilai adjust R-Square sebesar 0,182, hasil ini
menunjukkan bahwa Internet Financial Reporting (IFR) dan tingkat
pengungkapan informasi website mampu menjelaskan perubahan yang terjadi
pada frekuensi perdagangan saham perusahaan sebesar 18,2% dan sisanya
pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 81,8%. Pada
model kedua atas di peroleh nilai F sebesar 4,386 dan nilai signifikan 0,023.
Oleh karena nilai Fhitung lebih besar dari pada Ftabel (4,386 > 3,046) dan nilai
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signifikasi lebih kecil dari pada alpha (0,023 < 0,05), serta nilai adjust RSquare sebesar 0,083, hasil ini menunjukkan bahwa Internet Financial
Reporting (IFR) dan tingkat pengungkapan informasi website mampu
menjelaskan perubahan yang terjadi pada harga saham perusahaan sebesar
8,3% dan sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah
sebesar 91,7%. Hasil ini juga menunjukan bahwa model penelitian goodness
of fit.
4. Hasil Uji hipotesis (Uji statistik t)
a. Pengaruh Internet Financial Reporting pada Frekuensi Saham
Berdasarkan pengujian pengaruh Internet Financial Reporting (IFR)
terhadap frekuensi saham dapat diketahui bahwa di peroleh nila thitung untuk
Internet Financial Reporting (IFR) sebesar 5,952 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,000. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari t tabel (5,952 >1,921) dan
nilai signifikasi lebih kecil dari pada alpha (0,000 < 0,05) maka hipotesis
diterima. Artinya bahwa terdapat pengaruh Internet Financial Reporting
(IFR) terhadap frekuensi saham perusahaan. Sesuai dengan Teori Pasar
Efisien bahwa investor akan bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap
informasi baru yang masuk di pasar, yang menyebabkan saham segera
melakukan penyesuaian. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh
Beaver (1968) dalam Lai et al., (2010), Ball dan Brawn (1968) dan Fama et.
al.(1969) yaitu saham akan bergerak ketika informasi yang berguna
memasuki pasar. Tiap pengungkapan informasi akan membuat investor
memeriksa kembali penilaian mereka terhadap nilai saham dan membuat
keputusan untuk menjual atau untuk memegang saham. Lebih lanjut,
informasi yang diungkapkan melalui IFR secara cepat tersedia bagi semua
investor sehingga asimetri informasi akan berkurang dan memperpendek
delay aksesibilitas informasi. Jadi, bisa dikatakan perusahaan yang
menerapkan IFR akan mempunyai frekuensi perdagangan yang lebih tinggi
dibanding perusahaan yang tidak menerapkan IFR. Hal ini dikarenakan
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informasi yang berguna bagi investor dapat dipublikasikan dengan lebih
cepat.
b. Pengaruh Tingkat Pengungkapan Informasi Website pada Frekuensi
Saham
Dari hasil uji statistik dapat dilihat bahwa di peroleh nilai thitung untuk
tingkat pengungkapan informasi website 2,629 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,009. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,629 > 1,921)
dan nilai signifikasi lebih kecil dari pada alpha (0,009 < 0,05) maka hipotesis
diterima. Artinya terdapat pengaruh tingkat pengungkapan informasi website
terhadap frekuensi saham perusahaan. Salah satu cara untuk mengurangi
informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah
satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan
mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang
Sebuah manfaat yang besar bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi
sebanyak mungkin sehingga investor mampu membedakan mana perusahaan
yang baik dan yang buruk. Pengungkapan informasi keuangan secara
transparan akan menyebabkan pihak- pihak yang terkait dapat lebih mudah
mencerna dan lebih efektif menggunakan informasi untuk memahami
ekonomi perusahaan.
Mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan secara
sukarela di internet dapat menciptakan transparansi informasi yang lebih
tinggi. Transparansi informasi mengurangi asimetri informasi antara pemilik
(atau investor) dan manajemen. Jika praktik IFR untuk mencapai transparansi
informasi yang lebih besar, investor akan diberikan informasi yang relevan
dan tepat waktu atau bahkan lebih awal mengenai perusahaan. Menurut
Ashbaugh et al. (1999), elemen penting IFR adalah derajat atau kuantitas
pengungkapan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi dalam
kuantitas atau transparansi, maka semakin besar dampak dari pengungkapan
pada keputusan investor. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat pengungkapan
informasi yang lebih tinggi di website perusahaan akan menyebabkan
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investor memperoleh informasi yang relevan dalam waktu cepat. Hal tersebut
akan membuat investor dapat lebih cepat bereaksi atau melakukan tindakan
terhadap saham perusahaan yang membuat harga saham lebih cepat bergerak
yang secara otomatis mempertinggi frekuensi perdagangan saham. Secara
singkat, ada pengaruh antara tingkat pengungkapan informasi pada website
terhadap frekuensi perdagangan saham.
c.

Pengaruh Internet Financial Reporting pada Harga Saham
Berdasarkan pengujian pengaruh Internet Financial Reporting (IFR)

terhadap Harga saham

dapat diketahui bahwa peroleh nila thitung untuk

Internet Financial Reporting (IFR) sebesar 3,910 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,00. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,910 > 1,972) dan
nilai signifikasi lebih besar dari pada alpha (0,000 < 0,05) maka hipotesis
diterima. Artinya bahwa terdapat pengaruh Internet Financial Reporting
(IFR) terhadap harga saham perusahaan. Lai et al. (2002) menyebutkan
bahwa, pengungkapan sukarela oleh perusahaan

melalui IFR,

akan

memberikan

investor

akan

menyebabkan

nilai

tambah

harga saham

informasi
mengalami

kepada

perubahan. Ketika

dan

informasi

perusahaan didistribusikan secara cepat oleh perusahaan melalui IFR,
investor akan dapat mengetahuinya secara cepat, dan hal ini akan
mengurangi asimetri informasi serta memperpendek delay aksesibilitas
informasi. Ketika investor mendapatkan informasi secara cepat, maka ia akan
segera bereaksi terhadap informasi tersebut, apakah ia akan membeli, menjual
saham yang ia miliki, atau menahan saham yang ada. Ketika sekumpulan
investor secara bersama-sama melakukan suatu tindakan tertentu terhadap
saham, maka harga saham di pasar

akan berubah. Jadi, bisa dikatakan

perusahaan yang menerapkan IFR akan mempunyai harga perdagangan yang
lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak menerapkan IFR. Hal ini
dikarenakan informasi yang berguna bagi investor dapat dipublikasikan
dengan lebih cepat.
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d. Pengaruh Tingkat Pengungkapan Informasi Website pada Harga
Saham
Dari hasil uji statistik dapat peroleh nilai thitung untuk tingkat
pengungkapan informasi website 1,719 dengan nilai signifikansi sebesar
0,087. Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel (1,719 < 1,972) dan nilai
signifikasi (0,087 > 0,05) namun nilai signifikan tersebut masih dibawah
0.10,

maka

hipotesis

diterima.

Artinya

terdapat

pengaruh

tingkat

pengungkapan informasi website terhadap harga saham perusahaan. Menurut
Lai et al. (2007), dampak dari informasi yang disajikan di

website

perusahaan adalah dengan adanya perbedaan reaksi pasar yang signifikan
antara abnormal return saham sebelum dan setelah publikasi informasi
keuangan di website perusahaan. Jika informasi yang disajikan adalah good
news maka abnormal return saham setelah publikasi informasi keuangan
cenderung lebih tinggi dari abnormal return saham sebelum publikasi
informasi keuangan di website perusahaan. Namun jika informasi yang
disajikan adalah bad news, maka abnormal return saham setelah publikasi
informasi keuangan cenderung lebih rendah dari abnormal return saham
sebelum publikasi informasi keuangan di website perusahaan. Dalam hasil
penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa informasi keuangan yang
dipublikasikan oleh sebagian besar perusahaan sampel adalah good news,
sehingga menyebabkan kenaikan harga saham setelah publikasi informasi
tersebut.
F. Kesimpulan Dan Saran
Dari hasil uji hipotesis dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
Internet Financial Reporting berpengaruh signifikan terhadap frekuensi
perdagangan saham perusahaan, tingkat pengungkapan informasi pada
website berpengaruh signifikan terhadap frekuensi perdagangan saham
perusahaan, Internet Financial Reporting berpengaruh signifikan terhadap
harga saham perusahaan, tingkat pengungkapan informasi pada website
berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Penelitian ini mempunyai
keterbatasan sebagai berikut: penelitian

ini tidak membedakan jenis
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informasi yang dipublikasikan di website perusahaan apakah good news atau
bad news, tingkat pengungkapan informasi diasumsikan sama setiap tahun
kondisi ini kurang mencerminkan informasi mengenai perubahan dalam isi
dan penyajian informasi pada website perusahaan, adanya unsur subjektivitas
dalam mengukur tingkat pengungkapan informasi website hal ini terjadi
karena alat ukur yang dikembangkan oleh Ettredge (2001) merupakan kutipan
dari Lai et al. (2009).
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka saran
yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain
yang juga dapat mempengaruhi frekuensi dan harga saham seperti tingkat
bunga, tingkat inflasi, kondisi ekonomi dan politik, serta informasi akuntansi
lain seperti pengumuman earnings dan sebagainya, penelitian selanjutnya
diharapkan dapat membedakan jenis informasi yang dipublikasikan di
website perusahaan apakah good news atau bad news sehingga reaksi yang
terjadi dapat diteliti lebih dalam lagi, penelitian selanjutnya diharapkan dapat
mencakup kriteria tingkat pengungkapan informasi yang dapat berubah setiap
saat pada website perusahaan.
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