
 
 

 

       BAB I 

       PENDAHULUAN  

     

1.1 Latar Belakang  

Krisis ekonomi yang melanda Asia Timur pada akhir tahun 1997 yaitu 

krisis financial atau yang sering disebut krisis moneter bahkan mempengaruhi 

mata uang, bursa saham dan harga aset lainnya, telah memicu adanya diskusi 

tentang pentingnya sistem tata kelola dalam suatu negara. Informasi pada 

laporan keuangan dan laporan tahunan sangat membantu investor dalam 

pengambilan keputusan transaksi investasi di pasar modal. Bagi pihak-pihak 

di luar manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan media informasi 

untuk mengetahui kondisi perusahaan. Sejauh mana informasi dapat 

diperoleh tergantung pada sejauh mana keterbukaan informasi dan 

pengungkapan (disclosure) pada pelaporan keuangan emiten Nurmayan 

(2009). 

Good corporate governance memberikan suatu struktur yang 

memfasilitasi penentuan sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana 

untuk menentukan teknik monitoring kinerja, tata kelola perusahaan 

menjamin kualitas informasi akuntansi yang diungkap melalui seperangkat 

penetapan institusional. Tata kelola perusahaan yang sempurna dapat 

menguatkan pengendalian intra-perusahaan, mengurangi tindakan oportunis 

dan menurunkan asimetri informasi. Jadi corporate governance memiliki 

pengaruh positif pada tingginya kualitas informasi yang diungkap. Namun 
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ternyata, corporate governance juga memiliki pengaruh negatif dalam 

kejujuran dan pemahaman atas informasi akuntansi Yuanita Nancy (2012 ). 

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk penerapan 

GCG, antara lain pada tahun 1999 membentuk komite nasional kebijakan 

corporate governance (KNKCG) yang telah mengeluarkan pedoman good 

corporate governance, pada tahun 2004 KNKCG diubah menjadi komite 

nasional kebijakan corporate governance (KNKG). Pada tahun 2006 KNKG  

menyusun pedoman tentang good corporate governance Indonesia, yang 

merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan 

mengkomunikasikan praktek GCG pada pemangku kepentingan. 

Perusahaan yang menerapkan Corporate Governance dengan baik, 

seharusnya telah memenuhi prinsip GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG 

yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai 

bentuk overstated, hilangnya kejujuran dalam financial disclosure yang 

merugikan para stakeholders, disebabkan adanya ekspektasi yang jauh 

melampaui kinerja perusahaan yang sesungguhnya. dalam pengambilan 

keputusan, manajemen memiliki pedoman yang lebih baik sehingga 

perusahaan menjadi efisien dan akan terhindar dari potensi konflik 

kepentingan seluruh stakeholders Mellisa dan Irwandi (2012).  

Hidayah  (2008), Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan corporate 

governance akan memberikan lebih banyak informasi dalam rangka 

mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan 

dalam tingkat pengungkapan, semakin baik pelaksanaan corporate 
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governance oleh suatu perusahaan, maka akan semakin banyak informasi 

yang keluarkan oleh suatu perusahaan, demikian juga sebaliknya, perusahaan-

perusahaan yang memberikan pengungkapan yang tinggi dalam laporan 

tahunan akan menunjukkan bahwa implementasi corporate governance pada 

perusahaan tersebut semakin baik. 

Pengungkapan informasi strategis yaitu keputusan yang paling penting 

bagi perusahaan mengingat kemungkinan munculnya akibat-akibat tertentu 

yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Dalam penelitian ini akan di 

bahas pengungkapan informasi suatu perusahaan melalui media internet 

Ghozali (201). 

Siagian dan Ghozali (2012), dalam penelitianya membuktikan bahwa 

informasi strategis adalah informasi yang sangat penting bagi investor. 

Informasi strategis menjadi penting karena tujuan umum pengungkapan 

adalah menyediakan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan 

pelaporan keuangan untuk melayani pihak – pihak yang mempunyai 

kepentingan berbeda – beda. Hidayah (2008) Pengungkapan informasi 

strategis melalui website tersebut menurut Agustina (2008) tergolong 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) dan belum diregulasi 

(unregulated). 

Penggunaan internet telah mengalami perkembangan yang luar biasa di 

bidang bisnis terutama pada perusahaan skala besar. Sejak ditemukannya 

teknologi internet tersebut pada tahun 1990-an penggunaannya meluas karena 

dipandang memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses -
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proses bisnis Almilia (2009). dengan banyaknya informasi yang diungkapkan 

pada laporan tahunan diungkapkan pada website di bursa efek Indonesia, 

yaitu laporan tahunan yang merupakan media bagi manajer untuk 

mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak di luar perusahaan. 

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan secara garis 

besar dibagi menjadi dua yaitu: pengungkapan wajib (mandatory disclosures) 

dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosures) Primastuti dan Ahmad 

(2012). 

Pengungkapan informasi keuangan dalam website perusahaan (Internet 

Reporting- IFR) merupakan suatu bentuk pengungkapan sukarela yang telah 

dipraktekan oleh berbagai perusahaan. Survei dari Carol (1999) dalam 

Siagian dan Ghozali (2012) 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  Hidayah (2008). 

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 

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 
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sampai akhir tahun 2009 mencapai lebih dari 30 juta penduduk atau 12% dari 

populasi. 

Perkembangan teknologi internet yang sangat cepat. Penggunaan 

teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia 

bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam 

kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan 

teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi 

dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk produk 

adalah dengan menggunakan website perusahaan untuk memasarkan berbagai 

macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam 

penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan 

perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah akan ikut berperan 

Siagian dan Ghozali (2012). 

Menurut Primastuti dan Ahmad (2012), Semakin ketatnya persaingan 

perusahaan semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya, salah 

satunya dengan banyaknya informasi yang diungkapkan pada laporan tahunan 

mereka. Laporan tahunan merupakan media bagi manajer untuk 

mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak di luar perusahaan. 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, proporsi 

kepemilikan dan lain-lain.  
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Penelitian tentang hubungan corporate governance dengan kualitas 

pengungkapan, telah dilakukan oleh Nurmayan (2009), yang menyimpulkan 

adanya hubungan indeks CG dengan pengungkapan, yang diproksi dengan 

indeks pengungkapan wajib, indeks pengungkapan sukarela dan 

ketepatwaktuan penyampaian informasi. 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian Siagian dan Ghozali (2012), 

yang menguji pengaruh struktur dan aktivitas good corporate governance 

terhadap luas pengungkapan informasi strategissecara sukarela pada website 

perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek indonesia dan didukung oleh 

penelitian Amalia Luciana (2009), Menguji analisa isi financial and 

sustainability reporting pada website perusahaan go public di Indonesia. 

Penelitian ini menguji pengaruh GCG pada website perusahaan yang 

terdaftar pada BEI terhadap luas pengungkapan informasi strategis pada 

website perusahaan yang menggunakan metode internet financial reporting 

(IFR) dan karakteristik perusahaan. Corporate governance terdiri dari 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan aktifitas dewan komisaris, 

Sedangkan karakteristik perusahaan terdiri dari ukuran perusahaan. 

Oleh karena itu, diperlukan penelitian secara khusus untuk mengguji 

ulang apakah ada pengaruh positif mengenai tata kelola perusahaan terhadap 

pengungkapan informasi strategis secara online di website perusahaan yang 

menggunakan metode internet financial reporting (IFR). Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh tata 

kelola perusahaan tersebut yang terdiri dari frekuensi kepemilikan 
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institusional,  jumlah dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap luas 

pengungkapan informasi strategis pada website perusahaan dengan metode 

internet financial reporting (IFR). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka menarik untuk 

diteliti kembali tentang pengaruh good corporate governance dan ukuran 

perusahaan terhadap internet financial reporting (IFR). karena banyaknya 

penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh good corporate governance 

terhadap ukuran perusahaan dan internet financial reporting yang 

berpengaruh positif dan negatif, maka penelitian ini mengambil objek 

penelitian yang lebih spesifik yaitu pada bidang manufaktur sektor barang 

dan konsumsi dengan mengambil judul : “Pengaruh Good Corporate 

Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Internet Financial 

Reporting (IFR)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan informasi strategis IFR ? 

2. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan informasi strategis IFR? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas 

pengungkapan informasi strategis IFR? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil sampel penelitian dari 

website perusahaan www.idx.co.id. dengan menggunakan metode internet 

financial reporting (IFR) dan data dari perusahaan manufaktur sektor industri 

barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI, yaitu dari tahun 2011-2014 dan 

dari situs website dari BEI. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat dirinci tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menguji pengaruh kepemilikan instutional terhadap luas pengungkapan 

informasi strategis perusahaan IFR. 

2. Menguji pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap luas pengungkapan 

informasi strategis perusahaan IFR. 

3. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan 

informaasi strategis perushaan IFR. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan wacana tentang pentingnya pengungkapan 

informasi strategis pada perusahaan menggunakan metode internet 

financial reporting, khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI agar menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 
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2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, pengalaman 

dan selanjutnya untuk meneruskan penelitian bagi akademisi tentang 

pentingnya pengaruh Good Corporate Governance bagi perusahaan dan 

penelitian menggunakan metode internet financial reporting (IFR) 

khususnya perusahaan yang terdaptar di BEI. 

3. Bagi investor 

Memberikan pemahaman terhadap tata cara pengelolaan suatu 

perusahaan khususnya perusahaan yang terdaftar di BEI, untuk lebih 

cermat teliti menginvestasikan modal pada perusahaan tersebut sesuai 

dengan yang diinginkan. 

4. Bagi Pembaca  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan literature atau 

acuan bagi peneliti selanjutnya serta memberikan pandangan dan 

gambaran mengenai pengembangan akuntansi keuangan terutama 

penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan dapat dilihat di 

website perusahaan dengan  metode internet financial reporting (IFR) 

suatu sistem informasi strategis terhadap suatu perusahaan 
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