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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasar modal saai ini telah menjadi bagian penting dalam perekonomian 

negara. Hal ini dikarenakan pasar modal memiliki fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan 

fasilitas untuk memindahkan dana dari lender (pihak yang mempunyai kelebihan 

dana) ke borrower (pihak yang memerlukan dana). Sedangkan fungsi keuangan 

dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan lenders 

menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang 

diperlukan untuk investasi tersebut. 

Dewasa ini semakin banyak masyarakat dan intitusi yang melakukan investasi 

di pasar modal. Para investor bersedia membeli saham karena mandapat keuntungan 

yang lebih besar bila dibanding dengan investasi dibidang lain. Para investor tersebut 

berhak mengetahui perkembangan yang terjadi didalam perusahaan. Apabila 

perusahaan tidak dapat memberikan gambaran dan harapan yang mantap terhadap 

prospeknya dimasa mendatang tentu saja akan dinilai rendah oleh masyarakat dan 

para pemegang saham. Dengan demikian perusahaan perlu memberikan informasi 

tentang prestasi dam prospek perusahaan. Informasi tersebut diberikan dalam bentuk 

laporan keuangan yang menyangkut laporan posisi keuangan perusahaan. Informasi 

dari laporan keuangan tesebut digunakan oleh banyak investor untuk membantu 

dalam penentuan keputusan investasinya. 
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Menurut sudut pandang emiten, pasar modal merupakan sarana untuk mencari 

tambahan modal. Perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan dana dengan biaya 

yang lebih murah dan hal itu hanya bisa diperoleh di pasar modal. Modal pinjaman 

dalam bentuk obligasi jauh lebih murah dari pada kredit jangka panjang perbankan. 

Meningkatkan modal sendiri jauh lebih baik daripada meningkatkan modal pinjaman, 

khususnya untuk menghadapi persaingan yang semakin tajam di era globalisasi. 

Perusahaan yang pada awalnya memiliki utang lebih tinggi dari pada modal sendiri 

dapat berbalik memiliki modal sendiri yang lebih tinggi daripada utang apabila 

memasuki pasar modal. Jadi, pasar modal merupakan sarana untuk memperbaiki 

struktur permodalan perusahaan (Samsul, 2006).  

Berkembangnya pasar uang dan pasar modal dengan dengan tingkat 

perputaran yang terus meninggi (high return) menjadi ciri perekonomian di 

penghujung abad ke-20 hingga awal abad ke-21 ini. Sebagai dampaknya, para pelaku 

bisnis tidak lagi hanya mengandalkan komoditas barang dalam penggunaan dananya 

(usahanya), namun dana yang dimiliki sebagian ada di pasar uang dan pasar modal, 

untuk dapat dijadikan sebagai penyeimbang. Perbandingannya tentu disesuaikan 

dengan hitung-hitungan bisnis. Maksudnya tidak lain untuk mengurangi atau bahkan 

untuk menghilangkan resiko bisnis.  

Investor yang menginvestasikan dananya di pasar modal bertujuan untuk 

memperoleh imbalan atau pendapatan dari dana yang diinvestasikan tersebut baik 

berupa dividen atau capital gain. Dividen ini merupakan bagian keuntungan 

perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sedangkan capital gain 

merupakan bagian keuntungan perusahaan yang akan ditahan untuk reinvestasi 
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(Husnan, 2005). Sehingga perubahan kebijakan dividen sekecil apapun dianggap 

mampu mempengaruhi reaksi investor dan akhirnya dapat mempengaruhi harga 

saham. 

Ada beberapa informasi laporan keuangan yang dapat diperhatikan yaitu 

tentang informasi tentang cash flow, earnings atau informasi – informasi lain yang 

berhubungan dengan kebijakan perusahaan, misalnya informasi mengenai pembagian 

dividen. Investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk saham berharap untuk 

memperoleh dividen dan capital gain. Dividen adalah pembagian keuntungan 

perusahaan kepada pemegang saham, sedangkan capital gain adalah keuntungan dari 

selisih harga jual dan harga beli saham. 

Pembagian dividen dalam bentuk kas lebih disukai investor daripada dalam 

bentuk lain, dalam hal ini dikarenakan pembayaran dividen kas merupakan indikasi 

kekuatan dan kesehatan perusahaan, dan banyak investor yang membutuhkan 

penghasilan pada waktu sekarang. Dalam situasi seperti ini arti pemodal akan sangat 

menunggu pengumuman pembagian dividen oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Para investor biasanya mengamati kegiatan pasar modal sebelum memutuskan 

menanamkan dananya dipasar modal, dalam hal ini investor membutuhkan berbagai 

informasi yang berkaitan dengan calon investee-nya. Informasi tersebut akan 

memiliki nilai bagi investor jika keberadaan informasi tersebut menyebabkan investor 

melakukan transaksi dipasar modal dimana transaksi tercermin melalui perubahan 

harga dan volume perdagangan saham. Untuk mempelajari seberapa jauh, relevansi 

atau kegunaan suatu informasi dapat disimpulkan melalui pengamatan terhadap reaksi 
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harga dan volume perdagangan saham terhadap keberadaan informasi yang 

bersangkutan. 

Beberapa pengamatan mengenai kandungan informasi dari dividen telah 

banyak dilakukan. Beberapa penelitian tersebut meneliti mengenai kandungan 

informasi perubahan dividen. Penelitian yang dilakukan oleh Diana dan Banu 

membuktikan bahwa tidak adanya muatan informasi dalam naik turunnya dividen  

tunai yang diukur menggunakan variabilitas tingkat keuntungan saham dengan 

Indikator Security Return Variability (SRV) menurut Fitriah Yuliastuti yang menguji 

pengaruh pengumuman pembayaran dividen tunai terhadap abnormal return saham 

perusahaan go public di Pasar Modal Indonesia (BEJ), membuktikan bahwa terdapat 

abnormal return positif yang signifikan disekitar tanggal pengumuman pembayaran 

dividen naik dan sebaliknya tidak terdapat abnormal return negatif yang signifikan 

disekitar tanggal pengumuman pembayaran dividen turun. 

Luciana dan Diana menguji reaksi pasar terhadap dividen initations dan 

dividen omissions pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Reaksi pasar 

diukur dengan abnormal return dan trading volume activity (TVA), hasil penelitian 

membuktikan bahwa pengumuman pembagian dividen initations dan dividen 

omissions direaksi oleh pasar. Penelitian Syarifuddin, Ichsan dan Wakit 

membuktukan bahwa pengumuman pembagian dividen direaksi oleh pasar yang 

ditunjukan dengan perubahan harga saham, return dan volume perdagangan sebelum 

dan sesudah tanggal pengumuman dividen tunai. 

Dalam penelitian ini pengujian dimaksudkan untuk melihat kecepatan reaksi 

dari suatu pengumuman dividen tunai. Jika pengumuman mengandung informasi, 
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maka diharapkan pasar akan bereaksi dengan cepat pada waktu pengumuman tersebut 

diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukan dengan adanya perubahan harga dari 

sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return 

sebagai nilai perubahan harga atau dengan abnormal return. Sedangkan banyaknya 

transaksi yang dilakukan dalam pasar modal, volume perdagangan saham ditunjukan 

oleh transaksi jual beli saham dipasar modal. Volume perdagangan saham dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan Trading Volume Activity (TVA) yaitu 

instrument yang digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi 

melalui parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan dipasar. 

Dengan perkembangan teknologi internet yang sangat cepat, komunikasi 

melalui  internet telah diadopsi oleh sektor bisnis sebagai alat yang penting untuk 

memberikan  informasi. Perkembangan teknologi informasi terutama internet tersebut 

telah mempengaruhi bentuk tradisional penyajian informasi perusahaan sehingga 

muncul suatu media tambahan dalam penyajian laporan keuangan melalui internet 

atau website yang lazim disebut Internet Financial Reporting  (IFR). Selain itu mulai 

adanya upaya dari perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi dengan cara 

memanfaatkan website perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang terkait 

dengan perusahaan (Hargyantoro, 2010). 

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 
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keuangan di Internet.  Hingga tahun 2006, lebih dari 70% perusahaan besar di dunia 

menerapkan IFR (Kahn, 2006). 

Menurut Simbolon (2010) Dalam memutuskan informasi apa yang akan 

dilaporkan, praktik yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi 

untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Prinsip ini yang sering 

disebut dengan pengungkapan penuh (full disclosure), mengakui bahwa sifat dan 

jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan 

serangkaian trade off penilaian. Trade off ini terjadi antara (1) kebutuhan untuk 

mengungkapkan secara cukup terinci hal-hal yang akan mempengaruhi keputusan 

pemakai, (2) dengan kebutuhan untuk memadatkan penyajian agar informasi dapat 

dipahami. Disamping itu, penyusunan laporan keuangan juga harus memperhitungkan 

biaya pembuatan dan penggunaan laporan keuangan (Kieso dan Weygandt, 2002). 

Dalam keadaan informasi asimetri yang tinggi, maka pemakai laporan 

keuangan tidak mempunyai informasi yang cukup untuk mengetahui apakah laporan 

keuangan, khususnya laba telah dimanipulasi. Teori market microstructure 

mengatakan bahwa salah satu masalah adverse selection yang dihadapi pengambil 

keputusan adalah adanya kemungkinan informasi firm-specific yang material tidak 

diungkapkan ke publik (Yanivi, 2003).  

Asimetri informasi ini dengan membuat ketentuan minimal atas 

pengungkapan yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa saham. 

Salah satu regulasi tersebut adalah keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

nomor Kep-06/PM/2000 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. Greenstein 

dan Sami (1994) dalam Yanivi (2003) meneliti dan menemukan bahwa kewajiban 
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dari Securitas Exchange Commite (SEC) mengenai disclosure segmentasi perusahaan 

publik di pasar saham Amerika Serikat telah menurunkan informasi asimetri yang 

ditunjukkan dengan mengecilnya saham perusahaan. 

Dewasa ini perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat. Semua 

orang dapat mengakses informasi yang ingin mereka dapatkan dengan mudah kapan 

pun mereka inginkan dengan menggunakan internet. Hal ini turut memaksa perusahan 

– perusahaan untuk mengikuti perkembangan jaman dengan memanfaatkan teknologi 

internet untuk mempublikasikan laporan keuangan, informasi financial maupun non 

financial perusahaan kepada masyarakat umum. Perlahan tapi pasti, perusahaan – 

perusahaan telah beralih dari paper based menjadi technology based dalam 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Penggunaan teknologi internet untuk 

menginformasikan laporan keuangan dan informasi mengenai perusahaan inilah yang 

disebut dengan Internet Financial Reporting (IFR).  

Fenomena penggunaan IFR oleh perusahaan telah marak di berbagai negara 

asing yang telah maju. Banyak perusahaan yang membuat website perusahaan guna 

menginformasikan informasi internal perusahaan agar dapat menarik perhatian 

khusus dari kreditor, analisis, stockholder, dan masyarakat lainnya untuk berinvestasi 

pasa perusahaan tersebut (Asbaugh et al, 1999). Salah satu faktor pemicu 

perkembangan IFR adalah karena internet menawarkan suatu bentuk unik 

pengungkapan yang menjadi media bagi perusahaan dalam menyediakan informasi 

kepada masyarakat luas sesegera mungkin (Abdelsalam et al, 2007). Pada tahun 

2006, lebih dari 70% perusahhan besar didunia telah menerapkan IFR (Kahn, 2006). 

Fenomena penggunaan IFR oleh perusahaan – perusahaan ini terlebih lagi didorong 
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oleh adanya himbauan oleh SEC pada bulan Agustus tahun 2000 lalu, agar semua 

perusahaan yang go public membuat semua informasi yang berkaitan dengan dengan 

kondisi dan kinerja perusahaan kepada seluruh pihak ketiga yang tertarik (Lai et al, 

2002). Hai ini berarti, seluruh kreditur, analisis investor, dan stockholders memiliki 

kesempatan yang sama besaruntuk dapat mengakses informasi mengenai perusahaan. 

Berbagai faktor inilah yang semakin mendorong pengguna IFR untuk 

menginformasikan mengenai kondisi perusahaan. 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 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 
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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). 

Fenomena penggunaan IFR ini juga telah merambah ke Indonesia, terlebih 

dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas dan komunitas ekonomi ASEAN 

yang menyebabkan makin tingginya tingkat persaingan antar bisnis dan negara. Hal 

ini memicu adanya dukungan informasi yang semakin lengkap dan tepat waktu, 

khususnya bagi para pemodal, termasuk informasi tentang laporan keuangan 

perusahaan. Saat ini semakin banyak perusahaan yang menerapkan IFR untuk 

menginformasikan mengenai kondisi perusahaan kepada publik. Dengan semakin 

cepatnya informasi diterima oleh pasar, menyebabkan investor segera bereaksi 

terhadap informasi baru yang masuk dipasar, sehingga menyebabkan harga saham 

berubah. Hai ini sesuai dengan yang diungkapkan Beaver (1968), Ball dan Brawn 

(1968) dan Fama (1969) dalam Lai et al., (2002) yaitu saham akan bergerak ketika 

informasi yang berguna memasuki pasar. Ketika suatu informasi di publikasikan 

secara luas, maka publik akan bereaksi terhadap informasi ini. 

Pengungkapan informasi pada website perusahaan juga merupakan suatu 

upaya perusahaan untuk mengurangi misskomunikasi yang mungkin terjadi antara 

perusahaan dengan pihak luar. Pengungkapan informasi pada website tersebut 

merupakan suatu bentuk informasi keuangan yang dapt dipercayadan akan 
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mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Work et 

al., 2000 dalam Hargyantoro 2010). 

Salah satu penelitian yang meneliti pengaruh IFR terhadap saham dilakukan 

Lai et al., (2002). Lai et al., meneliti pengaruh IFR terhadap harga saham 

diperusahaan – perusahaan Taiwan dengan hasil penelitian menemukan bahwa 

perusahaan yang menerapkan IFR dan dengan tingkat pengungkapan informasi yang 

tinggi cenderung mempunyai abnormal return yang lebih besar dan harga saham 

bergerak lebih cepat. Selain itu, penelitian Spanos (2006) menemukan bahwa website 

belum dimanfaatkan secara maksimal di Yunani untuk mendistribusikan informasi 

bagi investor. 

Penelitian yang meneliti pengaruh IFR dan tingkat informasi melalui website 

terhadap saham perusahaan di Indonesia dilakukan oleh Hargyantoro (2010). 

Hargyantoro mencoba meneliti pengaruh Internet Financial Reporting (IFR) dan 

tingkat pengungkapan informasi website terhadap frekuensi saham di Indonesia 

dengan menggunakan sampel perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Kompas 

100. Hasil penelitian menemukan, bahwa IFR dan tingkat pengungkapan informasi 

website berpengaruh signifikan terhadap frekuensi perdagangan saham. 

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 
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kualitas komunikasi dan mempengaruhi kepercayaan investor pada pasar modal 

(Ashbaugh  et al., 1999) 

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 sejalan dengan yang di kemukakan oleh Dorner (2005) 

yaitu informasi keuangan yang tersedia bagi masyarakat akan berdampak pada 

pergerakan saham (Jogiyanto, 2000) 

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 
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dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang 

akan datang, Work et al., (2000) dan 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 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). 

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. 

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu 

pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka pasar diharapkan 
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akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar 

ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. 

Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan abnormal return. Jika menggunakan 

abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mengandung 

informasi akan memberikan abnormal return ke pasar. Sebaliknya yang tidak 

mengandung kandungan informasi tidak memberikan abnormal return pada pasar, 

(Ratih, 2002). 

Return Tidak Normal (abnormal return) merupakan selisih antara return 

realisasi dan return ekspektasi atau selisih antara tingkat keuntungan yang sebenarnya 

dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Abnormal return sering dugunakan 

sebagai dasar pengujian efisiensi pasar. Akumulasi Return Tidak Normal (ARTN) 

atau Cumulative Abnormal Return (CAR) merupakan akumulasi tidak normal pada 

periode jendela, yaitu pada hari ke-t untuk perusahaan ke-i, (Lidya, 2012). 

Penelitian ini juga memfokuskan pada abnormal return yang terjadi setelah 

pasar bereaksi terhadap pengumuman pembayaran dividen yaitu kebijakan membayar 

atau menghapus pertama kalinya. Abnormal return adalah selisih antara return suatu 

saham dengan expected returnnya. Abnormal return diperoleh dari return saham 

harian dan return pasar saham diregresikan sehingga diperoleh alpha dan beta. 

Selanjutnya dihitung expected return dalam event period untuk dibandingkan dengan 

return saham (Rina dan Jogiyanto 2000). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat kandungan informasi pada internet 

financial reporting (IFR) dan apakah terdapat kandungan informasi pada tingkat 
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pengungkapan informasi website. Dari beberapa referensi tersebut peneliti melakukan 

penelitian mengenai “KANDUNGAN INFORMASI PADA INTERNET 

FINANCIAL REPORTING  DAN TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI 

WEBSITE”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan 

dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Apakah Internet Financial Reporting (IFR) mempunyai kandungan 

informasi yang mempengaruhi Cumulative Abnormal Return (CAR) ? 

2. Apakah Tingkat Pengungkapan Informasi Website mempunyai kandungan 

informasi yang mempengaruhi Cumulative Abnormal Return (CAR) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk  menguji apakah Internet Financial Reporting (IFR) mempunyai 

kandungan informasi yang mempengaruhi Cumulative Abnormal Return 

(CAR). 

2. Untuk menguji apakah Tingkat Pengungkapan Informasi Website 

mempunyai kandungan informasi yang mempengaruhi Cumulative 

Abnormal Return (CAR). 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak sebagai berikut : 

1. Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama 

berkaitan dengan penerapan Internet Financial Reporting (IFR), tingkat 

pengungkapan informasi  website dan hubungannya dengan kandungan 

informasi. 

2. Bagi perusahaan agar dapat menerapkan dan memanfaatkan kandungan 

informasi dengan baik sehingga dapat membantu meningkatkan 

komunikasi dengan berbagai pihak, khususnya investor. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan 

dalam penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian 

terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran. 
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BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini akan dibahas jenis penelitian, populasi, sampel, dan 

metode pengamabilan sampel, data dan sumber data, variabel penelitian 

beserta definisi operasionalnya, dan metode analisis data. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, 

analisis data, dan pembahasan dari analisis data mengenai kandungan 

informasi pada internet financial reporting (IFR) dan tingkat pengungkapan 

informasi website. 

BAB V Penutup 

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, 

keterbatasan dan saran-saran dan implikasi. 

 

 

 


