
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Tori 

1. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal menjelaskan bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal yang 

diberikan yaitu berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan 

bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan perusahaan yang 

lainya, Indah (2011). 

Dalam kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri 

informasi antara manajer perusahaan dan pihak luar, hal ini 

disebabkankarena manajermengetahui lebih banyak informasi mengenai 

perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. 

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaandengan mengurangi 

asimetri informasi tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri 

informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, berupa 

informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya yang akan 

mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan 

datang sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan 

perusahaan,Agustina (2009). 
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2. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori Agensi (Agency Theory) menjelaskan bahwa keagenan 

didasarkan pada hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik 

(principal) dan manajemen/agen (agent) untuk memberikan suatu jasa, 

kemudian mendelegasikan wewenang  pengambilan keputusan kepada 

agen tersebut. Pada saat pemegang saham menunjuk manajer  atau agent 

sebagai pengelola dan pengambilan keputusan maka pada saat itu 

terjadilah hubungan keagenan, Agustina (2009). 

Teori keagenan didasarkan pada 3 asumsi yaitu asumsi sifat 

manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat 

manusia yaitu sifat mementingkan diri sendiri, mempunyai keterbatasan 

rasional dan lebih menghindari resiko. Asumsi keorganisasian  yaitu 

lebih menekankan adanya konflik organisaasi, efisien sebagai salah satu 

kriteria efektifitas dan terjadinya asimetri informasi antara principal dan 

agen, Indah (2011). Teori keagenan memiliki 3 macam hubungan 

keagenan yaitu hubungan keagenan antara manajer dan pemilik, antara 

manajer dengan kreditur dan antara manajer dengan pemerintahan. Agen 

atau manajer memiliki kecenderungan untuk melaporkan sesuatu dengan 

cara tertentu untuk memaksimalkan utilitas mereka, Amalia dan Laksito 

(2013).  

Teori keagenan berlaku ketika adanya hubungan antara pemilik 

modal (principal) dan manajer (agen). Ketika pemilik modal (principel) 
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tidak bisa mengelola perusahaan sendiri maka pemilik modal (principal) 

menyerahkan wewenangnya kepada manajer (agen) sesuai dengan 

kontrak kerja. Manajemen yang bertindak sebagai agen memiliki 

tertanggungjawab secara moral dan bertanggungjawab menjalankan 

perusahaan secara profesional. Dalam perusahaan terdapat 2 kepentingan 

yang berbeda yaitu manajer (agen) berusaha mengoptimalkan 

keuntungan perusahaan milik principal dan kepentingan pribadi agen 

yang memegang tanggung jawab besar untuk mendapatkan imbalan yang 

besar, Linda dan Khikmawati (2015). 

 

3. Pengungkapan Laporan Keuangan 

a. Laporan Keuangan (Financial Reporting) 

Laporan Keuangan (financial reporting) Laporan keuangan 

menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan dan kinerja 

perusahaan selama periode waktu tertentu. Unsur-unsur yang 

berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah 

aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan 

dengan kinerja adalah penghasilan dan beban yang termuat dalam 

laporan laba-rugi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses 

akuntansi, Prasetya dan Irwandi (2012). Laporan keuangan inilah 

yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah 

satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain sebagai 
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informasi, laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai sarana 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap pihak-pihak yang 

berhubungan langsung dengan perusahaan. Laporan keuangan juga 

dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesuksesan suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuannya, Arum dan Kusumawardani 

(2011).  

Laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan peraturan BAPEPAM. 

Selanjutnya laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh Akuntan 

yang terdaftar di BAPEPEAM. Laporan tahunan tersebut terdiri atas:  

1) Neraca  

2) Laporan Laba Rugi  

3) Laporan Saldo Laba  

4) Laporan Arus Kas  

5) Catatan atas Laporan Keuangan  

 

b. Luas Pengungkapaan Laporan keuangan 

Pengungkapan saat ini sudah banyak dilakukan untuk tujuan 

melindungi (proactive), memberikan informasi (informative), atau 

untuk melayani kebutuhan khusus(differential). Tujuan proactive 

dilakukan untuk melindungi para pemakai laporan keuangan, baik 

publik maupun masyarakat umum yang masih awam. Tujuan 
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informative adalah menyediakan informasi yang dapat membantu 

keefisienan dalam pengambilan keputusan bagi pemakai laporan 

keuangan. Sedangkan tujuan differential merupakan gabungan dari 

tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif, artinya 

pengungkapan informasi harus dibatasi pada apa yang dipandang 

bermanfaat bagi pemakainya. Namun secara umum tujuan suatu 

pengungkapan adalah memberikan informasi yang dipandang perlu 

untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan melayani berbagai 

pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, Suwardjono 

(2005). 

Kualitas pengungkapan ditunjukkan dengan tingkat keluasan 

pengungkapan sebagai salah satu indikator. Semakin luas tingkat 

pengungkapan maka semakin validinformasi yang diberikan. 

Tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan 

tingkat kelengkapan pengungkapan. Mengidentifikasi konsep 

mengenai pengungkapan sehubungan dengan kualitas laporan 

keuangan menjadi 3, yaitu: 

1) Adequate disclosure (cukup)  

Tingkat pengungkapan yang memadai adalah 

pengungkapan yang harus dipenuhi agar laporan keuangan 

secara keseluruhan tidak menyesatkan bagi pemakai dalam 

mengambil keputusan.  
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2) Fair disclosure (wajar)  

Tingkat pengungkapan yang wajar adalah tingkat yang 

harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau 

pelayanan informasi yang sama.  

3) Full disclosure (lengkap)  

Tingkat pengungkapan yang penuh menuntut penyajian 

secara penuh terhadap semua informasi yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan. Dari ketiga konsep tersebut hanya 

konsep adequate disclosure dan fair disclosure yang sering 

digunakan. Sedangkan konsep full disclosure jarang digunakan 

karena adanya pertimbangan-pertimbangan khusus dari 

manajemen antara lain: 

a) Menimbulkan informasi yang berlebihan. 

b) Memicu sering munculnya interpretasi yang salah dari 

pembaca. 

1) Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure)  

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan 

yang dibuat oleh perusahaan mengenai informasi-

informasi penting yang menyangkut aktivitas dan 

kondisi perusahaan secara riil yang bersifat wajib dan 

diatur dalam peraturan hukum, Suwardjono (2005). 

Peraturan yang mengatur hal tersebut dikeluarkan oleh 
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pemerintah melalui Keputusan Ketua Bapepam No. 

Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang telah melakukan 

penawaran umum dan perusahaan publik berkewajiban 

untuk menyampaikan laporan tahunan. Seiring dengan 

perkembangan dalam dunia bisnis, peraturan tersebut 

disempurnakan dalam Keputusan Ketua Bapepem-LK 

No. Kep-134/BL/2006.   

2) Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) 

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan 

yang dilakukan oleh perusahaan diluar apa yang telah 

diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan 

pengawas, Suwardjono (2005). Sehingga tidak semua 

perusahaan melakukan praktik pengungkapan yang 

sama, namun sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

tersebut.  

Manajemen juga akan menyampaikan informasi 

yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kemajuan 

perusahaan meskipun informasi tersebut tidak 

diwajibkan, Suwardjono (2005).  Terdapat lima 

manfaat pengungkapan sukarela yaitu:   

a) Memperbaiki reputasi perusahaan 
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b) Menyajikan informasi yang dapat menghasilkan 

keputusan investasi yang lebih 

c) Baik bagi investor 

d) Memperbaiki akuntabilitas 

e) Memperbaiki prediksi risiko yang dilakukan oleh 

investor 

f) Menyajikan kewajaran harga saham yang lebih 

baik 

 

c. IFR (Internet Financial Reporting) 

Internet financial reporting adalah suatu cara yang dilakukan 

perusahaan untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui 

internet, yaitu melalui website  yang dimiliki perusahaan, Prasetya 

dan Irawan (2012). Definisi IFR mengacu pada penggunaan situs 

website perusahaan untuk menyebar luaskan informasi yang 

berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan, Handayani dan 

Almilia (2013). 

Format yang umumnya digunakan oleh perusahaan untuk 

mempublikasikan informasi keuangan di website adalah PDF, 

HTML, dan XBRL. Selain itu, ada beberapa perusahaan yang 

melengkapi pelaporan informasi keuangan di internet dengan format   

penyajian informasi keuangan dalam bentuk audio atau video. 
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Namun, format ini tidak banyak digunakan oleh kebanyakan 

perusahaan, Yurano dan Harahap (2014). 

 

d. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan suatu aspek penting yang dapat 

dijadikan acuan oleh investor atau pemilik untuk menilai kinerja 

manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Perusahaan dengan 

kinerja profitabilitaas yang buruk menghindari penggunaan teknik 

pelaporan seperti IFR karena mereka berusaha untuk 

menyembunyikan badnews. Berbeda dengan perusahaan yang 

memiliki profitabilitas tinggi, mereka menggunakan IFR untuk 

membantu perusahaan menyebarluaskan goodnews, Lestari dan 

Chariri (2007). Hal ini bertujuan Untuk meningkatkan kepercayaan 

para investor terhadap perusahaan tersebut.    

 

e. Leverage 

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya 

sehari-hari pasti membutuhkan modal. Modal tersebut dapat berasal 

dari modal sendiri atau juga yang berasal dari modal pinjaman. 

Perusahaan yang menggunakan sumber dana dari luar untuk 

membiayai operasional perusahaan baik yang merupakan sumber 

pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang merupakan 

penerapan dari  kebijakan  leverage  atau disebut  juga  pengungkit.   
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Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar 

perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset 

perusahaan, Prasetya dan Irawan (2012). Menurut Hanny dan Chariri 

(2007) seiring dengan meningkatnya leverage, manajer dapat 

menggunakan IFR untuk membantu menyebarluaskan informasi-

informasi positif perusahaan kepada kreditur dan pemegang saham 

untuk tidak terlalu fokus hanya pada leverage perusahaan yang 

tinggi. Hal ini disebabkan pelaporan keuangan melalui internet dapat 

memuat informasi perusahaan yang lebih banyak dibandingkan 

melalui paperbased reporting. 

 

f. Jumlah Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam 

menyediakan laporan keuangan perusahaan yang reliable. 

Keberadaan dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat 

rekayasa yang dilakukan oleh manajer. Dewan komisaris 

menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada perusahaan 

besar, yang memiliki peran ganda yaitu peran untuk memonitor dan 

pengesahan (ratification).  

Tujuan dari aktivitas pengawasan oleh dewan komisaris 

eksternal adalah untuk memberikan signal kepada pasar mengenai 

reputasi aktivitas pengawasan yang efektif di dalam perusahaan. 
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Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai 

pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga 

mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan 

keuangan yang dilakukan oleh manajer atau dengan kata lain, 

semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi 

kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Dewan 

komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri maupun dengan 

mendelegasikan kewenangannya pada komite yang bertanggung 

jawab pada dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris harus 

sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan 

yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, 

Amrudin (2004).  

Peraturan Pencatatan nomor IA tentang Ketentuan Umum 

Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris 

independen minimum 30%. Dalam rangka penyelenggaraan 

pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), 

perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang 

jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang 

dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan 

jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30%(tiga puluh 

perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris, Kusumaning 

(2004). 
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g. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu 

perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. 

Kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal sehinga keberadaannya memiliki arti 

penting bagi pemonitoran manajemen. Dengan adanya monitoring 

tersebut maka pemegang saham akan semakin terjamin 

kemakmurannya, pengaruh kepemilikan institusional yang berperan  

sebagai agen pengawas ditekan oleh investasi mereka yang cukup 

besar dalam pasar modal, Permanasari (2010).  

Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional 

disebutkan oleh Permanasari (2010) sebagai berikut :  

1) Profesionalisme dalam analisis informasi yang berdampak pada 

keterandalan informasi 

2) Motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat 

atas aktivitas perusahaan. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai hubungan 

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pengungkapan IFR seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Rozak (2012) dari data yang telah 

dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap 39 sampel 

Pengaruh Tingkat Profitabilitas..., Riyan Andriyani, FEB UMP 2017



perusahaan, memperoleh hasil bahwa variabel tingkat profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat internet financial reporting (IFR). 

Sementara variabel kepemilikan saham oleh publik dan leverage tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat internet financial reporting 

(IFR). 

Profitabilitas, likuiditas, leverage, dan pemilikan saham publik tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks pelaporan keuangan melalui 

internet yang akan diungkapkan oleh 50 Leading Companies In Market 

Capitalization yang terdaftar di IDX, Puri (2015). Hasil penelitian dari 

Amalia dan Laksito (2013) frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh 

positif signifikan terhdap IFR sedangkan ukuran dewan komisaris dan 

komposisi dewan komisaris independen serta kepemilikan blockholder tidak 

berpengaruh terhadap IFR. 

Hasil penelitian dari Lestari dan Chariri (2007) faktor seperti leverage, 

berpengaruh terhadap praktik IFR. Akan tetapi faktor-faktor yang lain seperti 

profitabilitas, mempengaruhi pilihan perusahaan untuk menggunakan internet 

sebagai media pelaporan keuangan perusahaan. Menurut Prasetya dan Irawan 

(2012) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap internet financial reporting.Hasil 

pengujian hipotesis  yang dilakukan oleh Abdillah (2015) menemukan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR), dewan komisaris 

Pengaruh Tingkat Profitabilitas..., Riyan Andriyani, FEB UMP 2017



independen dan aktifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Internet 

Financial Reporting (IFR). 

Hasil penelitian Almilia (2008) menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan pemegang saham mayoritas merupakan faktor 

penentu terhadap IFR. Khikmawati dan Agustina (2015) likuiditas 

berpengaruh terhadap pengungkapan informasi perusahaan melalui website 

perusahaan sedangkan profitabilitas dan leveragetidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan informasi perusahaan melalui website. 

Hasil penelitian Suryani (2010) menunjukan profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap IFR sedangkan kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap IFR. Ghozali (2012) kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap IFR. Penelitian yang dilakukan oleh Tedjo 

(2012) menunjukan hasil bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, tipe 

kepemilikan dan leverage berpengaruh positif terhadap IFR. 

Tabel 2.1Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Hasil penelitian 
1. Abdul, Rozak 

(2012) 
profitabilitas, 
ukuran perusahaan 
oleh publik, 
leverag,kelompok 
industri 

Profitabilitas dan ukuran perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap 
praktik IFR. Faktor lain seperti 
kepemilikan saham oleh publik, 
leverage, dan kelompok industri tidak 
berpengaruh signifikan terhadap IFR 

2. Amalia, 
Laksito 
(2013) 

Rapat dewan 
komisaris, ukuran 
dewan komisaris, 
komposisi dewan 
komisaris 
independen, 
kepemilikan 
institusional 

Hasilnya terdapat hubungan positif 
antara frekuensi rapat dewan 
komisaris sedangkan ukuran dewan 
komisaris dan komposisi dewan 
komisaris independen dan 
kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap IFR 
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3.  Desi Ratna 
Puri (2015) 

Profitabilitas, 
likuiditas, leverage, 
ukuran perusahaan 
dan kepemilikan 
saham oleh publik 

Memperoleh hasil bahwa 
profitabilitas, likuiditas, leverage, 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap indeks 
pelaporan keuangan melalui internet 

4. Hany Sri 
Lestari, Anis 
Chariri (2007) 

Ukuran 
perusahaan, 
likuiditas, leverage, 
reputasi auditor, 
umur listing, 
profitabilitas, jenis 
industri. 

Menemukan bukti bahwadari 7 faktor 
yang diteliti terbukti bahwa ukuran 
perusahaan, likuiditas, leverage, 
reputasi auditor dan umur listing 
berpengaruh positif terhadap IFR, 
sedangkan faktor profitabilitas dan 
jenis industri tidak berpengaruh 
terhadap IFR 

5. Imam Ghozali Aktivitas dewan 
komisaris, dewan 
komisaris 
independen , 
ukuran perusahaan  

Ukuran dewan komisaris independen 
berpengaruh negatif terhadap IFR, 
sedangkan variabel, ukuran 
perusahaan, aktifitas dewan komisaris 
berpengaruh pssitif terhadap IFR. 

6. Insani 
Khikmawati, 
dan Linda 
Agustina 
(2015) 

Profitabilitas, 
leverage dan 
likuiditas 

Likuiditas berpengaruh positif 
terhadap internet financial reporting, 
sedangkan profitabilitas dan leverage 
tidak mempengaruhi internet financial 
reporting. 

7.  Irma Suryani 
(2010) 

Dewan komisaris 
independen, komite 
audit, ukuran 
perusahaan, 
profitabilitas 

Dewan komisaris  independen 
mempengaruhi IFR sedangkan komite 
audit, ukuran perusahaan, 
profitabilitas tidak mempengaruhi 
IFR. 

8. Luciana Spica 
Almilia (2008) 

Ukuran 
perusahaan, 
profitabilitas dan 
kepemilikan 
institusional   

Memperoleh hasil bahwa Ukuran 
perusahaan, profitabilitas dan 
kepemilikan institusional  
berpengaruh terhadap IFR 

9. Melissa 
Prasetya, Soni 
Agus Irawan 
(2012) 

Ukuran 
perusahaan, 
profitabilitas, 
Leverage, 
likuiditas, umur 
listing 

Hasil dalam penelitian menemukan 
bahwa variabel ukuran perusahaan 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap internet financial reporting 
Profitabilitas dan leverage 
berpengaruh negatif terhadap IFR 

10. M. Riduan 
Abdullah 
(2015)  

Ukuran dewan 
komisaris, dewan 
komisaris 
independen, 
aktivitas dewa 

Ukuran dewan komisaris berpengaruh 
positif terhadap pengungkapan 
internet financial reporting, dewan 
komisaris independen dan aktifitas 
tidak berpengaruh signifikan terhadap 
internet financial reporting. 

Lanjutan tabel 2.1  
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11. Pauline 
Priscillia Tedjo 
(2012) 

Ukuran 
perusahaan, 
profitabilitas, tipe 
kepemilikan, 
leverage 

Ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe 
kepemilikan, leverage berpengaruh 
positif terhadap IFR. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Beberapa faktor yang mempengaruhi internet financial reporting 

(IFR) diantaranya profitabilitas, leverage, jumlah dewan komisaris 

independen dan kepemilikan institusional. Masing-masing variabel 

mempunyai pengaruh yang berbeda 

Manajemen bisa saja memberikan informasi yang tidak sesuai 

dengan kenyataan hanya untuk memenuhi target yang diinginkan oleh 

pemilik. Sehingga untuk mengurangi kondisi agency theory ini, 

perusahaan harus mengeluarkan biaya yang disebut agency cost. Agency 

cost dapat dikurangi dengan adanya pengungkapan informasilaporan 

keuangan pada halaman perusahaanSriram dan Laksmana (2006). 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka model penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1. Model Penelitian 

  

 H1(+) 

 H2 (+) 

Profitabilitas 
(X1) 

 
Laverage (X2) 

 

Dewan Komisaris 
Independen (X3) 

 

Internet 
Financial 
Reporting 

(IFR) 
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 H3 (+) 

               H4 (+)  

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap IFR 

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja 

suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba. Perusahaan yang memiki 

profit yang tinggi akan mendorong untuk menyebarluaskan informasi 

perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor  

terhadap perusahaan tersebut. 

Semakin besar profit perusahaan maka akan semakin besar 

kemungkinan perusahaan melakukan praktik IFR sebagai salah satu 

sarana untuk menyebar luaskan goodnews berbeda dengan Perusahaan 

yang memiliki kinerja profitabilitas yang buruk maka akan menghindari 

penggunaan teknik pelaporan seperti IFR karena mereka berusaha 

untuk menyembunyikan badnews. 

Karena profitabilitas yang tinggi merupakan salah satu indikator 

bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, Prasetya dan 

Kepemilikan 
Institusional 

(X4) 
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Irwandi (2012).Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang pertama 

yaitu: 

H1 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap IFR 

 

 

2. Pengaruh Leverage Terhadap IFR 

Perusahaan yang memiliki proporsi utang yang lebih besar dalam 

struktur modalnya akan memiliki biaya agensi yang lebih tinggi, oleh 

karena itu, perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi mempunyai 

kewajiban yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi 

kreditur. Adanya kepentingan kreditur mendorong perusahaan 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak yaitu dengan 

menyajikan pengungkapan informasi keuangan melalui website 

perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua 

sebagai berikut: 

H2 = Laverage berpengaruh positif terhadap IFR 

 

3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap IFR 

Komisaris independen merupakan pihak netral yang mampu 

menjembatani asimetri informasi yang terjadi antara pemegang saham 

dengan pihak manajemen suatu perusahaan. Sehingga dewan komisaris 

mampu menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi lebih 

luas.  

Pengaruh Tingkat Profitabilitas..., Riyan Andriyani, FEB UMP 2017



H3 = Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap 

IFR 

 

 

 

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap IFR 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

oleh investor institusional yang merupakan pihak dari luar perusahaan. 

Kepemilikan saham yang besar dapat melakukan pengawasan kepada 

manajemen serta memiliki hak suara untuk menekan manajemen. 

Dengan adanya hal tersebut maka manajemen dapat mengungkapkan 

informasi secara sukarela sesuai dengan keinginan pemegang saham. 

Dari penjelasan tersebut maka hipotesis kelima adalah: 

H4 = Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap IFR 
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