
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 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. 
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Tabel 1.1 

Statistik Pengguna Internet dunia 

Regional Pengguna Internet 

Tahun 2000 

Populasi tahun 

2009 

Pengguna Internet 

Tahun 2009 

Afrika 4.514.400 991.002.342 67.371.700 

Asia 113.304.000 3.808.070.503 738.257.230 

Eropa 105.096.093 803.850.585 418.029.796 

Timur Tengah 3.284.800 202.687.005 57.425.046 

Amerika Utara 108.096.800 340.831.831 252.908.000 

Amerika Latin/Karibia 18.068.919 586.662.468 179.031.479 

Oceania/Australia 7.620.480 34.700.201 20.970.490 

Jumlah 360.985.492 6.767.805.208 1.733.993.741 

 

 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 



3 
 

 
 

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. Survei dari Carol (1999) dalam Khan (2006) terhadap 1000 

perusahaan besar di Eropa menunjukkan bahwa 67% perusahaan telah 

mempunyai website dan 80% dari perusahaan yang mempunyai website tersebut 

mengungkapkan laporan keuangan di Internet. Hingga tahun 2006, lebih dari 70% 

perusahaan besar di dunia menerapkan IFR (Kahn, 2006). 

Pada bulan Agustus 2000, SEC membuat pernyataan bahwa semua 

perusahaan publik direkomendasikan untuk membuat dan memberikan semua 

informasi legal yang dimandatkan tentang kinerja perusahaan untuk diberikan 

kepada semua pihak yang berkepentingan di waktu yang sama. Dengan kata lain, 

kreditor, pemegang saham, analis dan investor harus memiliki kesempatan yang 

sama untuk mengakses informasi di internet. Pernyataan dari SEC ini mendorong 

lebih banyak perusahaan untuk menggunakan IFR untuk menghindari 

diskriminasi informasi. Namun, perusahaan telah diberi kebebasan dalam 

menentukan bagaimana dan apa yang harus diungkap (Lai et al., 2009). 

Di Indonesia Bapepam mengeluarkan peraturan melalui Keputusan Ketua 

Bapepam No.86 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 
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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. Jones 

(2002) dalam Abdelsalam et al., (2008) berpendapat bahwa ‘‘responsiveness’’ 

merupakan salah satu hal yang penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi 

dan mempengaruhi kepercayaan investor pada pasar modal. 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 
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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 sejalan dengan yang 

di kemukakan oleh Dorner (2005) yaitu informasi keuangan yang tersedia bagi 

masyarakat akan berdampak pada pergerakan saham. 

Sesuai dengan Teori Pasar Efisien, harga saham, volume dan frekuensi 

perdagangan saham yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi 

yang ada. Investor bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru yang masuk di 

pasar, sehingga menyebabkan saham segera melakukan penyesuaian. Hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Beaver (1968) dalam Lai et al (2009), Ball 

dan Brawn (1968) dan Fama  et. al.. (1969) yaitu saham akan bergerak ketika 

informasi yang berguna memasuki pasar. Pengungkapan informasi pada website 

juga merupakan sebagai suatu upaya dari perusahaan untuk mengurangi asimetri 

informasi antara perusahaan dengan pihak luar. 

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). 

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 
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transparansi, maka semakin besar dampak dari pengungkapan pada keputusan 

investor. 

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. 

Kemudian leverage, profitabilitas, kepemilikan saham oleh investor 

institusional, sektor industri muncul sebagai faktor lain yang mempengaruhi 
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praktik IFR. Lodhia et al. (2004) mempunyai kesimpulan bahwa walaupun di 

Australia pelaporan perusahaan melalui internet sedang berkembang tapi 

perusahaan-perusahaan tersebut tidak secara maksimal menggunakan internet 

untuk mengungkapkan informasi keuangan pada pemegang saham. Laswad 

(2005) mempelajari praktek IFR di Selandia Baru. Enam variabel dihubungkan 

dengan praktek IFR, yaitu ukuran, leverage, municipal wealth, press visibility dan 

tipe dari kota tempat perusahaan berada. Hasilnya, leverage, municipal wealth, 

press visibility dan tipe kota berhubungan dengan praktek IFR. 

Kemudian, Fisher et.al., (2004) mencoba meneliti konsekuensi penerapan 

IFR terhadap profesi audit. Melalui kuesioner yang ditujukan pada auditor 

menunjukkan bahwa para auditor menaruh perhatian pada isi, konteks dan 

penyajian dalam penyajian laporan berbasis Web. Spanos (2006) mencoba 

mengevaluasi praktek Internet Financial Reporting di Yunani. Spanos 

berkesimpulan bahwa website belum dimanfaatkan secara maksimal untuk 

mendistribusikan informasi bagi investor. 

Ezat dan El-Masry (2008) menguji pengaruh corporate governance 

terhadap timeliness IFR. Hasilnya, terdapat hubungan yang positif antara 

ketepatan waktu IFR dengan ukuran perusahaan, sektor industri, likuiditas, 

struktur kepemilikan, komposisi dewan direksi dan ukuran dewan direksi. Hanya 

Lai  et al., (2009) yang mencoba menghubungkan antara IFR dengan saham. Lai 

menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan IFR dan perusahaan dengan 

tingkat pengungkapan informasi yang tinggi cenderung mempunyai abnormal 

return yang lebih besar dan harga saham yang bergerak lebih cepat. Pada 



8 
 

 
 

penelitian ini, Lai menggunakan Autorgresi dan Final Prediction Error untuk 

mengetahui kecepatan perubahan saham atas informasi baru dalam 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 

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.  

Dari beberapa penelitian tersebut, penelitian menghubungkan antara 

Internet Financial Reporting dengan saham suatu perusahaan. Dalam penelitian 

ini, frekuensi dan harga perdagangan saham digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara informasi dan saham. Logikanya, semakin banyak informasi 

yang beredar, semakin banyak permintaan dan penawaran yang berujung pada 

transaksi oleh investor yang akan memicu kenaikan frekuensi perdagangan saham. 
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Dari beberapa referensi tersebut peneliti mengambil judul ”PENGARUH 

INTERNET FINANCIAL REPORTING DAN TINGKAT PENGUNGKAPAN 

INFORMASI WEBSITE TERHADAP HARGA DAN FREKUENSI 

PERDAGANGAN SAHAM PERUSAHAAN” 

 1.2. Rumusan Masalah  

  Internet muncul sebagai suatu alternatif yang lebih baik sebagai media 

pelaporan keuangan. Internet menawarkan berbagai keunggulan yang tidak 

dimiliki media lain antara lain realtime, low cost, borderless, lebih cepat dan 

memungkinkan adanya interaksi yang tinggi. Dari kelebiihan- kelebihan tersebut 

pelaporan keuangan keuangan melalui internet (Internet Financial Reporting- 

IFR) diharapkan mampu meningkatkan komunikasi perusahaan dengan  

stakeholder, shareholder dan pihak-pihak lain yang berkaitan, khususnya 

investor. 

  Dengan adanya IFR, investor dapat lebih cepat mengakses informasi 

keuangan perusahaan sebagai dasar pembuatan keputusan. Lebih lanjut tindakan 

investor akan tercermin pada pergerakan saham di bursa. Semakin banyak 

informasi yang tersedia dan semakin cepat informasi itu tersedia akan 

mempemudah investor dalam mengevaluasi portofolio saham yang dimiliki. 

Informasi tersebut akan menciptakan penawaran dan permintaan oleh para 

investor yang berujung pada transaksi perdagangan saham. 
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Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah Internet Financial Reporting (IFR) berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan ?  

2. Apakah tingkat pengungkapan informasi website berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan  ? 

3. Apakah Internet Financial Reporting (IFR) berpengaruh terhadap frekuensi 

saham perusahaan ?  

4. Apakah tingkat pengungkapan informasi website berpengaruh terhadap 

frekuensi saham perusahaan ?  

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Menguji pengaruh penerapan IFR terhadap harga saham perusahaan. 

2. Menguji pengaruh penerapan IFR terhadap frekuensi saham perusahaan. 

3. Menguji pengaruh tingkat pengungkapan informasi website perusahaan 

terhadap harga saham perusahaan. 

4. Menguji pengaruh tingkat pengungkapan informasi website perusahaan 

terhadap frekuensi saham perusahaan. 

b. Kegunaan Penelitian   

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama 

berkaitan dengan penerapan Internet Financial Reporting (IFR), tingkat 
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pengungkapan informasi website dan hubungannya dengan frekuensi 

perdagangan saham. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi perusahaan agar dapat menerapkan dan memanfaatkan IFR dengan 

baik sehingga dapat membantu meningkatkan komunikasi dengan berbagai 

pihak, khususnya investor. 

b. Bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dan informasi untuk 

memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik ini.  

1.3.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran 

permasalahan yang diangkat. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori dan penjabaran dari variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu, 

hubungan antar variabel yang digambarkan dalam kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang definisi operasional variabel-variabel 

penelitian, populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta 

metode analisis data yang terdiri dari uji kualitas data dan analisis data. 
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BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan tentang analisis data, temuan empiris yang 

diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

dan keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


