
 
 

 

BAB II 

         TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjuan Pustaka  

2.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal menjelaskan bahwa 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 banyak mengenai perusahaan dan 

prospek yang akan datang dibanding pihak luar (investor, kreditor). 

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal 

ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen 

untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau 

informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik 

daripada perusahaan lain Hidayah Erna (2008). 

 

2.1.2 Teori Keagenan ( Agency Theory ) 

Pengungkapan informasi secara sukarela melalui website perusahaan 

tidak dapat dipisahkan dari teori keagenan, teori sinyal, dan cost theory. 

Berdasarkan teori keagenan, terdapat tiga macam hubungan keagenan, 

yakni hubungan keagenan antara manajer dengan pemilik, antara manajer 

dengan kreditur, dan antara manajer dengan pemerintah. Manajer selaku 
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agen memiliki kecenderungan untuk melaporkan sesuatu dengan cara-cara 

tertentu untuk memaksimalkan utilitas mereka. Oleh karena itu, 

transparansi melalui pengungkapan informasi akan memberikan kontribusi 

untuk menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan pemegang 

saham, kreditur, dan pemerintah Purwandari (2012) dalam Amalia dan 

Laksito (2013). 

Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual 

antara pemilik modal (principal) dan agent. Principal yang tidak mampu 

mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab 

operasional perusahaannya kepada agent sesuai dengan kontrak kerja. 

Pihak manajemen sebagai agent bertanggung jawab secara moral dan 

profesional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk 

mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Dengan demikian di dalam 

satu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda. yaitu kepentingan 

untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan milik principal dan 

kepentingan pribadi agen yang memegang tanggung jawab besar untuk 

mendapatkan imbalan yang besar pula. dengan kata lain kepentingan 

pribadi agen sendiri Bukhori dan Rahardja (2013). 

Agency theory menempatkan pengungkapan sebagai mekanisme 

yang dapat mengurangi biaya yang dihasilkan dari konflik antara manajer 

dengan pemegang saham (compensation contracts) dan dari konflik antara 

perusahaan dan kreditornya (debt contracts). Oleh karena itu, 

pengungkapan merupakan mekanisme untuk mengontrol kinerja manajer. 
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Sebagai konsekuensinya manajer didorong untuk mengungkapkan 

voluntary information seperti intellectual capital disclosure Windah 

Gabriela (2013). 

 

2.2 Internet Financial Reporting (IFR) 

Pengaruh penerapan IFRS terhadap peningkatan kualitas informasi 

akuntansi masih menjadi isu penelitian yang penting. Indonesia direncanakan 

melakukan adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012 namun penerapanya telah 

dimulai secara bertahap mulai tahun 2010. Internet financial reporting  

sendiri mulai diadopsi penuh IFRS mulai1 Januari 2012. Namun penerapan 

IFRS telah mulai secara bertahap  dengan penerapan 19 PSAK dan 7 ISAK 

baru yang telah mengadopsi IAS/IFRS mulai 1 Januari tahun 2010 

Cahyonowati dan Ratmono (2012). 

Internet Financial Reporting adalah pencantuman informasi keuangan 

perusahaan melalui internet atau website Anggoro Akbar  (2014). 

mengidentifikasikan cara penyajian melalui website yaitu : 

1. Membuat duplikat (menduplikasi) laporan keuangan yang sudah dicetak ke 

dalam format electronic paper. 

2. Mengkonversi laporan keuangan ke dalam format HTML. 

3. Meningkatkan pencantuman laporan keuangan melalui website sehingga 

lebih mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan dari pada laporan 

keuangan dalam format cetak. 
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Chandra (2008) dalam Anggoro akbar (2014). terdapat langkah dalam 

mengidentifikasikan perkembangan pencantuman informasi keuangan melalui 

internet. Langkah- langkah tersebut adalah : 

1. Menentukan penggunaan website dalam perusahaan generalisasi pertama 

dari penggunaan website mencakup informasi perusahaan yang umum 

yang hanya menarik sedikit perhatian dari investor. Website ini tidak 

mengkomunikasikan informasi atau tujuan perusahaan kepada pengguna 

tertentu. Kebanyakan website hanya berfokus pada pelanggan dan kurang 

berfokus pada investor. 

2. Menggunakan internet untuk mempublikasikan laporan tahunan 

perusahaan. 

3. Langkah ini dikarakteristikan sebagai sebuah taksiran dari kebutuhan yang 

berbeda dari beberapa kelompok dimana perusahaan dapat 

mengkomunikasikan beberapa informasi yang dibutuhkan kepada mereka. 

Website dilihat sebagai sebuah media distribusi informasi yang efisien dan 

berbiaya rendah. 

4. Penggunaan internet secara penuh untuk mempublikasikan laporan dan 

informasi keuangan perusahaan lainnya melalui website. 

5. Dalam langkah ini, bermacam- macam karakteristik dan kemungkinan dari 

penggunaan media interaktif ini meningkatkan bermacam- macam model 

misalnya presentasi menggunakan slide, animasi, music dan streaming 

audio and video. 
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Primastuti dan Ahmad (2012) mengungkapkan bahwa Internet 

Financial Reporting dinilai memberikan berbagai keuntungan: 

1. Menawarkan solusi biaya rendah (bagi kedua belah pihak). Bagi investor, 

memberikan kemudahan dalam mengakses informasi perusahaan. 

Sedangkan bagi perusahaan, dapat mengurangi biaya untuk mencetak 

serta mengirim informasi perusahaan kepada investor menawarkan 

ketepatan waktu dalam penyebaran serta akses informasi sehingga 

informasi lebih relevan karena tepat waktu. 

2. Sebagai media komunikasi massa untuk laporan perusahaan. Informasi 

dapat diakses oleh pengguna yang lebih luas dari pada media komunikasi 

yang lama tidak ada batasan wilayah sehingga dapat mengembangkan. 

3. Menawarkan informasi keuangan dalam berbagai format yang 

memudahkan dan bisa di download melalui website. 

4. Memungkinkan pemakai berinteraksi dengan perusahaan untuk bertanya 

atau memesan informasi tertentu dengan cara yang jauh lebih mudah dan 

murah di banding mengirim surat atau telepon ke perusahaan. 

The Steering Committee of the Business Reporting Research Project 

(FASB, 2000), menyediakan beberapa motif perusahaan dalam meyajikan 

informasi melalui internet : 

1. Mengurangi biaya cetak dan posting laporan tahunan (annual report). 

2. Akses yang lebih luas daripada praktek tradisional. 

3. Memberikan informasi yang terkini. 

4. Mempercepat waktu dalam distribusi informasi. 
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5.Menjalin komunikasi dengan konsumen yang tidak teridentifikasi 

sebelumnya. 

6. Menambah praktek pengungkapan tradisional. 

7. Meningkatkan jumlah dan data yang diungkapkan. 

Pengungkapan informasi secara sukarela melalui website perusahaan 

tidak dapat dipisahkan dari teori keagenan, teori sinyal, dan teori efek 

pengawasan. Berdasarkan teori keagenan, terdapat tiga macam hubungan 

keagenan, yakni hubungan keagenan antara manajer dengan pemilik, antara 

manajer dengan kreditur, dan antara manajer dengan pemerintah Agustina 

Linda (2009), Manajer selaku agen memiliki kecenderungan untuk 

melaporkan sesuatu dengan cara-cara tertentu untuk memaksimalkan utilitas 

mereka. Oleh karena itu, transparansi melalui pengungkapan informasi akan 

memberikan kontribusi untuk menyelaraskan kepentingan antara manajer 

dengan pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. 

Penelitian tentang hubungan corporate governance dengan kualitas 

pengungkapan, telah dilakukan oleh Hidayah (2009.) yang menyimpulkan 

adanya hubungan indeks CG dengan kualitas pengungkapan yang diproksi 

dengan pengungkapan wajib, indeks pengungkapan sukarela dan 

ketepatwaktuan penyampaian informasi, yang menunjukan bahwa 

ketepatwaktuan pelaporan dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan, 

pendapat auditor dan ukuran perusahaan serta kesulitan finansial. 

Good Corporate Governance merupakan prinsip yang mengarahkan 

dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan 
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serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya 

kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu 

saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, 

pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan 

perusahaan di lingkungan tertentu. 

Dalam tulisan ini yang menjadi permasalahan adalah apakah kualitas 

pengungkapan informasi dari website perusahaan dengan metode Interntet 

Financial Reporting mempengaruhi hubungan antara good corporate 

governance dengan kinerja perusahaan. 

 

2.3 Tujuan-tujuan GCG 

Berdasarkan berbagai definisi GCG yang disampai di atas dapat 

diketahui ada lima macam tujuan utama Good Corporate Governance yaitu : 

1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan 

efisien. 

3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ 

perusahaan demi menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder 

perusahaan. 

4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khusunya perusahaan-

perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional. 

5. Meningkatkan investasi nasional dan 

6. Mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah.   
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2.4 Manfaat Good Corporate Governance 

Dengan melaksanakan  Corporate Governance, menurut  Forum of 

Corporate Governance in Indonesia  (FCGI) ada beberapa manfaat yang 

diperoleh, antara lain :  

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi 

operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada 

stakeholder. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan 

tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan 

meningkatkan corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia, 

4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus 

akan meningkatkan shareholder value dan deviden. 

Menurut Amalia dan Laksito (2013) ada lima manfaat yang dapat 

diperoleh perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance yaitu : 

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber 

daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada 

gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau 

perkembangan ekonomi nasional. 

2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal 

ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui 
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perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun 

internasional. 

3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa 

perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan. 

4. Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan 

penggunaan aset perusahaan. 

5. Mengurangi korupsi. 

Dari tujuan dan manfaat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan yang menerapkan GCG akan selalu melindungi kepentingan 

pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan perusahaan 

dan selalu melaksanakan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien untuk 

meningkatkan perekonomian perusahaan dan pada akhirnya akan 

meningkatkan kepercayaan publik kepada perusahaan tersebut. 

 

2.5 Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance 

Sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 

tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan  GCG pada BUMN, prinsip-prinsip 

dari GCG adalah sebagai berikut: 

1. Transparansi (transparency): keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang 

relevan mengenai perusahaan. 

Pengaruh Good Corporate…, Ali Yunus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2016



 
 

 

 

19 

2. Pengungkapan (disclosure): penyajian informasi kepada stakeholders, 

baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan 

dengan kinerja operasional, keuangan, dan resiko usaha perusahaan. 

3. Kemandirian (independence): suatu keadaan dimana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

4. Akuntabilitas (accountability): kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. 

5. Pertanggungjawaban (responsibility): kesesuaian dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

6. Kewajaran dan kesetaraan (fairness): keadilan dan kesetaraan di dalam 

memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Independensi (Independency): Memastikan tidak adanya campur tangan 

pihak diluar lingkungan perusahaan terhadap berbagai keputusan yang 

diambil perusahan. 

 

2.6 Faktor Penentu Keberhasilan Good Corporate Governance 

Syarat keberhasilan penerapan GCG memiliki dua faktor yang 

memegang peranan sebagai berikut : 
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a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek 

GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang 

dimaksud antara lain. 

1. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung 

penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di 

perusahaan. 

2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan 

mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. 

3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada 

kaidah-kaidah standar GCG. 

4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam 

perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin 

akan terjadi. 

5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami 

setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga 

kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah 

perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar 

perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di 

antaranya: 
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1. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin 

berlakunya   supremasi hukum yang konsisten dan efektif. 

2. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga 

pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good 

Governance dan Clean Government menuju Good Government 

Governance yang sebenarnya. 

3. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) 

yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan 

profesional. Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan). 

4. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan 

GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan 

timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk 

mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.  

5. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan 

implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat 

anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana 

perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan 

dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa 

perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor 

perusahaan dalam implementasi GCG. 

Di luar dua faktor di atas, aspek lain yang paling strategis dalam 

mendukung penerapan GCG secara efektif sangat tergantung pada kualitas, 

skill, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ 
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perusahaan. Jika berbagai prinsip dan aspek penting GCG dilanggar suatu 

perusahaan, maka sudah dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak akan 

mampu bertahan lama dalam persaingan bisnis global dewasa ini, meski 

perusahaan itu memiliki lingkungan kondusif bagi pertumbuhan bisnisnya. 

 

2.7 IFR 

Internet financial reporting adalah suatu cara yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui internet 

(website perusahaan). IFR dikenal sebagai pengungkapan yang bersifat 

sukarela (voluntary disclosure) bukan karena isi pengungkapannya, namun 

karena alat yang digunakan Almilia (2012). 

Hidayah Erna (2008) menggemukakan bahwa terdapat format yang 

dapat digunakan dalam mempresentasikan laporan keuangan melalui internet 

yaitu : 

1. Portable Document Format (PDF) 

 PDF adalah sebuah format file yang dikembangkan oleh adobe 

corporation untuk membuat dokumen – dokumen yang dibutuhkan untuk 

mewakili dokumen yang asli. 

2. Hypertext Markup Languange (HTML) 

 HTML adalah standart yang biasa digunakan untuk mewakili dokumen 

yang asli. 
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3. Graphics Interchange Format (GIF) 

 GIF adalah sebuah format file berbentuk grafik, dengan meringkas 

mengenai gambaran infromasi tanpa mengurangi informasi tersebut, 

yang dapat dibaca oleh kebanyakan pengguna. 

4. Joint Photographic Expert Group (JPEG) 

 JPEG adalah sebuah format grafik yang digunakan untuk meringkas foto 

agar mempunyai ukuran yang dapat digunakan dalam website. 

5. Microsoft Excel Speadshet (MES) 

 MES adalah sebuah aplikasi komputer berupa spreadsheet dengan 

menyimpan, memperlihatkan dan memanipulasi data yang disusun dalam 

kolom dan jalur. 

6. Microsoft Word (MW) 

 MW adalah aplikasi program komputer yang paling banyak digunakan 

dalam IFR. 

7. Zip Files (ZF) 

 ZF adalah sebuah program windows yang digunakan untuk menyimpan 

dan meringkas dokumen informasi sehingga dapat menyimpan dan 

mendistribusikan informasi tersebut dengan lebih efisien. 

8. Macromedia Flash Software (MFS) 

 MFS adalah standar untuk mengirim informasi dengan cepat. 

9. Real Network Real Player Software (RNFS) 

  Format yang menggunakan efek video. 
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10. Macromedia Shockwave Software (MSS) 

 MSS adalah bagian dari multimedia player.  

 

2.8 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah faktor penentu penting dalam pengungkapan 

pelaporan keuangan perusahaan. (Almilia Luciana, 2009) Perusahaan besar 

dan perusahaan kecil memiliki persamaan, yaitu sama-sama membutuhkan 

informasi baik finansial ataupun non finansial. Perusahaan yang besar 

memiliki agency teory yang sanggat besar karena prusahaan besar harus 

menyampaikan laporan keuangan yang lengkap kepada stakholders sebagai 

wujud pertanggungjawaban managemen. 

Di samping hal-hal di atas, perkembangan teknologi akhir-akhir ini juga 

mengarahkan para pengguna informasi perusahaan kepada tuntutan untuk 

memberikan informasi dengan lebih cepat, ringkas, dan praktis. website 

menawarkan kemungkinan untuk menjangkau pengguna informasi strategis 

perusahaan secara lebih luas dalam hubungannya dengan penyediaan 

informasi tanpa batas waktu dan batasan-batasan tertentu. 

Luas pengungkapan informasi strategis dilihat dari item-item 

pengungkapan yang ditampilkan di dalam website perusahaan. Informasi-

informasi yang dimunculkan perusahaan biasanya bersifat positif, yaitu tidak 

teraudit dan cenderung untuk menganggap dirinya baik. Sehingga, dapat 

dikatakan bahwa data tersebut tidak valid. 
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Perbedaan-perbedaan yang ada tersebut telah mendorong penelitian ini. 

Dan nantinya akan dihubungkan dengan keberagaman perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa praktik pengungkapan informasi strategis pada website 

perusahaan menggunakan metode internet financial reporting (IFR) yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta menguji apakah kepemilikan 

managerial,  jumlah dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, 

ukuran perusahaan, dan jenis industri berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada website perusahaan 

dengan internet financial reporting. 

   

2.9 Penelitian Terdahulu  

IFR telah membuka sebuah domain penelitian baru pada bidang 

akuntansi dan keuangan, tetapi masih sedikit yang meneliti bagaimana IFR 

mempengaruhi keputusan investor. Hampir keseluruhan penelitian mencoba 

menelaah faktor penerapan, level pengungkapan IFR dengan beberapa 

variabel. Ukuran perusahaan (firm size) merupakan variabel yang paling 

sering muncul dalam praktek Internet Corporate Disclosure khususnya 

Internet Financial Reporting (IFR). 

Agustina Linda (2009), yang menguji kualitas pengungkapan informasi 

pada website perusahaan sektor industri Barang dan konsumsi yang go public 

di BEI. dengan menggunakan indeks IFR, memberikan bukti bahwa adanya 
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keberagaman pengungkapan informasi pada website industri perbankan di 

Indonesia. 

Amalia dan laksito (2013) menguji pengaruh corporate governance 

terhadap sistem informasi strategis yaitu perusahaan yang menerapkan 

metode 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.  

Di Indonesia sendiri penelitian IFR masih sedikit. Penelitian Indonesia 

masih berfokus pada faktor- faktor yang mempengaruhi praktek Internet 

Financial Reporting di Indonesia. Anggoro Akbar (2014), meneliti faktor- 

faktor yang mempengaruhi pencantuman laporan keuangan di website 

perusahaan. Hasilnya, ukuran perusahaan muncul sebagai variabel yang 

sering muncul sebagai faktor yang mempengaruhi penerapan IFR. Kemudian 

leverage, profitabilitas, sektor industri muncul sebagai faktor lain yang turut 

mempengaruhi penerapan IFR. 

Almilia Luciana (2009), menganalisa kualitas isi financial dan 

sustainability reporting pada perusahaan go public yang berkesimpulan 

bahwa perusahan di Indonesia belum secara optimal memanfaatkan website 

untuk mengungkapkan informasi. Dari beberapa penelitian tersebut, belum 

ada penelitian yang mencoba menghubungkan antara Internet Financial 

Reporting dengan saham suatu perusahaan. 

Peneliti mencoba menguji pengaruh Internet Financial Reporting 

(IFR), tingkat pengungkapan informasi sebuah website terhadap pengaruh 
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good corporate governance suatu perusahaan. Good corporate governance 

dipilih karena dianggap mencerminkan rekasi investor terhadap suatu 

perusahaan . Semakin banyak jumlah investor pada suatu perusahaan maka 

dapat dikatakan investor tersebut semakin rentan terhadap perubahan akibat 

adanya informasi sebuah website perusahaan tersebut 

Penelitian tentang hubungan corporate governance dengan kualitas 

pengungkapan, telah dilakukan oleh Sinung dan Achmad (2012), yang 

menyimpulkan adanya hubungan indeks CG dengan pengungkapan, yang 

diproksi dengan indeks pengungkapan wajib, indeks pengungkapan sukarela 

dan ketepatwaktuan penyampaian informasi. 

     Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul dan 

Objek 

Penelitian 

Variabel Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Sinung 

Primastuti 

dan 

Ahmad 

(2012) 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap luas 

pengungkapan 

informasi 

strategis 

Good 

Corporate 

Governane 

dan sistem 

informasi 

strategis 

(IFR) 

Regresi 

Berganda 

Menemukan 

bukti bahwa 

adanya 

hubungan yang 

positif yang 

signifikan antara 

corporate 

governance dan 

IFR. 

2. Siagian 

dan 

Ghozali 

(2012) 

Informasi 

Strategis 

Perusahaan 

Berpengaruh 

Terhadap 

Investor 

Informasi 

Strategis 

Perusahaan 

Regresi 

Berganda 

Dalam 

penelitiannya 

membuktikan 

bahwa informasi 

strategis adalah 

informasi yang 

sangat penting 

bagi investor. 

Informasi 

strategis 

menjadi penting 

karena memuat 
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No Peneliti Judul dan 

Objek 

Penelitian 

Variabel Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

gambaran 

arahan dan 

jangkauan 

jangka panjang 

perusahaan 

3. Deko 

Anggoro 

Akbar 

(2014) 

Faktor – faktor 

yang 

mempengaruhi 

pengungkapan 

informasi 

strategis 

berbasis 

website 

perusahaan 

Good 

Corporate 

Governane 

dan IFR 

Regresi 

Berganda 

Dengan 

menggunakan 

interne 

tfinancial 

reporting 

terdapat bukti 

yang positif 

yaitu perusahaan 

dapat 

menyajikan 

informasi 

keuangan 

dengan kualitas 

informasi yang 

disampaikan 

memiliki 

perbedaan yang 

mempengaruhi 

keputusan 

pemakai 

informasi pada 

laporan 

perusahaan. 

4. Linda 

Agustina 

(2009) 

Karakteristik 

perusahaan 

terhadap 

Sistem 

Informasi 

Strategis 

melalui 

Website 

Sistem 

Informasi 

Strategis, 

Ukuran 

perusahaan 

Regresi 

Berganda 

Menemukan 

bahwa luas 

pengungkapan 

informasi 

keuangan di 

Internet terkait 

secara positif 

dengan ukuran 

perusahaan 

tetapi tidak 

terkait dengan 

jenis industri. 

5. Hidayah 

Erna 

(2009) 

Good 

Corporate 

Governance 

Good 

Corporate 

Governanc

Regresi 

Berganda 

menyimpulkan 

adanya 

hubungan 
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No Peneliti Judul dan 

Objek 

Penelitian 

Variabel Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

terhadap 

Informasi 

Perusahaan 

e,Informasi 

perusahaan 

indeks CG 

dengan 

pengungkapan, 

yang diproksi 

dengan indeks 

pengungkapan 

wajib, indeks 

pengungkapan 

sukarela dan 

ketepatwaktuan 

penyampaian 

informasi 

6. Amalia 

dan laksito 

(2013) 

Good 

Corporate 

Governance 

terhadap 

pengungkapan 

suakrela  

Good 

Corporate 

Governan, 

pengungka

pan 

sukarela 

Regresi 

Berganda 

Hasilnya, 

terdapat 

hubungan yang 

positif antara 

ketepatan waktu 

pengungkapan 

sukarela dengan 

ukuran 

perusahaan, 

kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

managerial, 

struktur 

kepemilikan dan 

komposisi 

dewan direksi . 

 

Hasil penelitian yang dilakukan Bozz- Allen & Hamilton tahun 1998 

dalam Hidayah Erna (2008). menunjukan bahwa indek GCG indonesia adalah 

yang paling rendah di negara-negara asia timur lainya. Survey transperency 

international 2005 tentang Corruption perception indeks menempatkan 

indonesia pada 140 dari 159 negara yang disurvey dengan nilai 2,2. Ini 

menunjukan bahwa persepsi masyarakat international tentang korupsi di 
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Indonesia masih sangat tinggi. Sedangkan survey CLS asia pasific market 

2005, asian CG asocation menempatkan Indonesia  pada urutan terbawah 

(peringkat 37 dari peringkat 40 di tahun 2004) diantara 10 negara asia lainya 

dibawah Malaysia, Thailand dan Philipina selain itu, Survei yang dilakukan 

bank dunia Mickey Konsulting Group mengidentifikasikan bahwa investor 

asing (Asia, Eropa dan Amerika Serikat) bersedia  memberikan premium 

26%-28% bagi perusahaan Indonesia yang telah efektif telah 

mengimplementasikan praktik GCG Hidayah (2008). 

Penelitian Bukhori dan Rahardja (2012), menunjukkan adanya 

hubungan signifikan dan positif antara good corporate governance terhadap 

ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan dengan tingkat pengungkapan 

sukarela yaitu pengungkapan informasi melalui website perusahaan. 

Penelitian tentang pengaruh corporate governance terhadap luas 

pengungkapan informasi diantaranya dilakukan oleh Amalia dan Laksito 

(2013) yang didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara implementasi 

corporate governance dengan tingkat pengungkapan informasi. Ukuran 

perusahaan dan regulasi secara positif berhubungan dengan indeks corporate 

governance dan pengungkapan informasi. Struktur kepemilikan masyarakat, 

komposisi komisaris independen, dan keberadaan komite audit mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan indeks corporate governance dan 

pengungkapan informasi. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hardianingsih Pancawati 

(2010), didapatkan hasil corporate governance dan regulasi saja yang 
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berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi yang 

dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan tahunan. Kemudian, untuk 

ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dewan komisaris independen, 

komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan. 

Informasi strategis menurut Siagian dan Ghozali (2012) adalah 

informasi yang bersifat nonkeuangan dan berhubungan dengan masa depan 

perusahaan. Amalia dan laksito (2013). Pengungkapan informasi strategis 

seiring dengan perkembangannya tidak hanya dilakukan melalui laporan 

tahunan perusahaan. website, yang telah menjadi standar alat komunikasi di 

perusahaan, digunakan juga oleh manajemen sebagai media untuk  

mengungkapkan informasi strategis. Pengungkapan informasi strategis 

melalui website tersebut menurut Agustina Linda (2009) tergolong 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) dan belum diregulasi 

(unregulated). 

Penelitian Hardiningsih Pancawati (2010), Kinerja perusahaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidak 

terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan 

keuangan. Kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi akan 

memudahkan pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Disclosure laporan keuangan akan memberkan informasi yang berguna bagi 

pemakai laporan keuangan. Disclosure sebagai salah satu aspek GCG 

diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja 
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perusahaan. Hal ini kontradiktif dengan perilaku oportunis manajemen yang 

memainkan accruals untuk memanipulasi laba. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

    (Good Corporate Governance)    

 

H1 (+) 

 

H2 (+) 

 

        ( Karakteristik Perusahaan)    H4 (−) 

 

      

2.10  Perumusan Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan 

singkat yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu. 

2.10.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Luas 

Pengungkapan Informasi Strategis 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

oleh investor institusional yang merupakan pihak luar perusahaan yang 

bersangkutan. Terkait dengan monitoring effect theory, dimana adanya 

suatu mekanisme pemantauan dari luar perusahaan, alignment effect 

direksi dalam (inside directors) perusahaan diperkuat Primastutui dan 

Kepemilikan 

Institusional 

 

 

Internet Financial 

Reporting (IFR) 

Jumlah Dewan 

Komisaris 

Ukuran Perusahaan 
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Ahmad (2014), maka dari itu pengawasan kepada pihak manajemen 

perusahaan semakin besar. 

Danri Suboro (2007). pemilik saham besar dapat melakukan 

pengawasan karena dapat memperoleh informasi dan mengawasi 

manajemen serta mempunyai hak suara untuk menekan manajemen. 

Dengan kepemilikan saham yang besar, investor institusional memiliki 

insentif yang kuat untuk memantau praktik pengungkapan perusahaan. 

Dengan demikian, manajer dapat mengungkapkan secara sukarela 

informasi untuk memenuhi harapan pemegang saham besar.  

Berdasarakan uraian tersebut diatas, maka hipotesis kedua dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan informasi strategis. 

2.10.2 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan 

Informasi Strategis 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

oleh investor institusional yang merupakan pihak luar perusahaan yang 

bersangkutan. Terkait dengan monitoring effect theory, dimana adanya 

suatu mekanisme pemantauan dari luar perusahaan, alignment effect 

direksi dalam (inside directors) perusahaan diperkuat Primastuti dan 

Ahmad (2014), maka dari itu pengawasan kepada pihak manajemen 

perusahaan semakin besar. 
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Penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif 

antara ukuran dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan 

informasi strategis perusahaan antara lain adalah penelitian yang 

dilakukan Pearce dan Zahra (1992) dalam Hidayah Erna (2008), 

menemukan bahwa ukuran Dewan berhubungan positif dengan proses 

untuk perencanaan strategi baru. Dalam hal ini, semakin tinggi ukuran 

Dewan semakin tinggi volume informasi strategis yang diungkapkan 

untuk menunjukkan usaha mereka yang signifikan.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis ketiga dapat 

dirumuskan: 

H2 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan informasi strategis. 

2.10.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan 

Informasi Strategis 

Dalam teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka 

biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar. Jadi untuk 

mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung 

mengungkapkan informasi yang lebih luas (Primastuti dan Ahmad , 

2012). 

Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang 

ketat dengan perusahaan lain. Mengungkapkan terlalu banyak tentang 

jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya 

dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak 
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melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar. Asumsi ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Almilia Luciana (2009). 

yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka 

semakin luas pengungkapan informasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitianini adalah sebagai berikut: 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas 

pengungkapan  informasi strategis. 
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