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ABSTRACT
This study examines the impact of internet financial reporting and the scope of
internet reporting on firm value and stock return of the company. The sample in this
research is company with index LQ45 which listed in Bursa Efek Indonesia with
period of research 2016. The sample selection in research, using purposive sampling
method, so that obtained by total of 38 observation at company LQ45 listed in Bursa
Efek Indonesia during period 2016. The result shows that internet financial reporting
has a significant positive effect on firm value and the scope of internet reporting has
positive but not significant effect on firm value. Likewise, between internet financial
reporting with stock retun that has a significant positive effect and the scope of
internet reporting on stock return that has negative effect is not significant. This is
likely due to companies that are less updated in the company's website page or attach
related sites.
Keywords: internet financial reporting, scope of internet reporting, firm value,
stock return
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ABSTRAK
Penelitian ini menguji dampak internet financial reporting dan lingkup pelaporan
internet terhadap firm value dan stock return perusahaan. Sampel dalam penelitian ini
adalah perusahaan dengan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI dengan periode
penelitian 2016. Pemilihan sampel dalam penelitian, menggunakan metode purposive
sampling, sehingga diperoleh total sampel 38 pengamatan pada perusahaan LQ45
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016. Hasil penelitian
menunjukan bahwa internet financial reporting berpengaruh positif signifikan
terhadap firm value dan lingkup pelaporan internet berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap firm value. Begitu juga antara internet financial reporting dengan
stock retun yang berpengaruh positif signifikan dan lingkup pelaporan internet
terhadap stock return yang berpengaruh negatif tidak signifikan. Hal ini kemungkinan
disebabkan perusahaan yang kurang update dalam halaman website perusahaan
maupun melampirkan situs terkait.

Kata kunci: internet financial reporting, lingkup pelaporan internet, firm value, stock
return
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Peningkatan teknologi internet secara signifikan telah berdampak pada praktik

akuntansi dan komunikasi laporan akuntansi di dunia. Dengan fenomena tersebut
perusahaan mulai melaporkan informasi yang berkaitan dengan bisnis mereka pada
halaman website perusahaan. Banyak perusahaan kini memanfaatkan keuntungan dari
website untuk menyebarkan informasi keuangan. Dengan menempatkan informasi
keuangan di halaman website perusahaan, pengguna memiliki akses mudah pada
informasi keuangan dan dengan cepat mendapatkan informasi, serta mengunduh ,
bahkan membandingkan dan menganalisa data dengan biaya rendah dan tepat waktu.
Di sisi lain, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk memperbarui informasi
keuangan mereka secara kontinyu dengan biaya rendah.
Putri (2013) menyatakan investor memerlukan informasi untuk melihat
prospek perusahaan dan terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh investor
dalam

berinvestasi.

Investor

cenderung

memilih

perusahaan

yang

lebih

mengungkapkan informasi tentang kondisi perusahaan dibanding dengan perusahaan
yang minim dalam mengungkapkan informasi mengenai kondisi perusahaan. Dengan
semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, maka investor
menganggap bahwa risiko di dalam suatu perusahaan akan semakin rendah.
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Penyebaran informasi keuangan perusahaan melalui internet dapat menarik perhatian
investor dan memberikan image yang baik bagi perusahaan dan secara cepat dapat
memengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi di sebuah perusahaan.
Perusahaan yang diminati oleh investor dalam berinvestasi akan mendapatkan
tambahan modal dari investor yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hal
inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan Internet Financial Reporting
(IFR). IFR merupakan bentuk pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan
untuk menyediakan segala informasi finansial perusahaan melalui internet. Menurut
Ratna (2014) Internet Financial Reporting (IFR) dapat didefinisikan dengan
penggunaan Internet sebagai media untuk menyajikan informasi keuangan maupun
non-keuangan perusahaan. Informasi keuangan yang disajikan dalam IFR mencakup
laporan keuangan komprehensif,termasuk di dalamnya footnotes, bagian laporan
keuangan, financial highlights dan ringkasan laporan keuangan (Septiarsi, 2013).
Lingkup pelaporan internet dikembangkan pertama kali oleh Ashbaugh et al.
(1999) dan Craven dan Marston (1999) dan digunakan kembali oleh Lai et al. (2010)
untuk meneliti penerapan IFR secara lebih luas. Tujuan dari penggunaan lingkup
pelaporan internet adalah sebagai informasi tambahan dalam website pusat yang
dimiliki perusahaan (Narsa, 2012). Lingkup pelaporan internet digunakan untuk
melihat dan mengukur struktur website pusat yang dimiliki perusahaan terhubung
dengan website lain baik yang ada di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan.
Ruang lingkup pengungkapan yang luas (more scope) dapat memudahkan para
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pengguna IFR untuk mengakses dan mendapatkan informasi mengenai perusahaan
dari website dengan lebih cepat dan pintas dalam pencariannya di media internet.
Dimana semakin luas lingkup pelaporan internet, maka semakin mudah website
perusahaan tersebut diakses melalu situs-situs search engine yang popular maupun
melalui situs resmi pemerintah. Lingkup pelaporan internet dalam hal ini IFR adalah
salah satu cakupan dari konsep transparansi selain tingkat pengungkapan informasi.
Lingkup pelaporan internet pada website didefinisikan sebagai sejauh mana situs web
perusahaan terkait pada situs lain baik didalam maupun di luar perusahaan untuk
membuat sebuah struktur situs web antar atau intra-perusahaan (Nur, 2014). Lingkup
pelaporan internet ini terkait dengan seberapa mudah informasi didalam IFR dapat
diakses oleh para stakeholder. Jadi semakin luas lingkup pelaporan internet nya maka
hal ini juga berdampak pada proses pengambilan keputusan investor. Karena investor
melihat segala informasi terkait perusahaan sebagai sinyal dalam pertimbangan
menilai perusahaan maupun pengambilan suatu keputusan investasi.
Nilai perusahaan adalah nilai jual perusahaan atau nilai tumbuh bagi
pemegang saham (Reny, 2012). Tujuan utama perusahaan dalam jangka panjang
adalah untuk memaksimal nilai perusahaan dan memberikan insentif bagi para
pemegang saham (Mohammed & Sawandi, 2013). Meningkatnya nilai perusahaan
dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya sehingga
perusahaan akan berusaha untuk memperbaiki kinerjanya. Dengan semakin luas
penyebaran informasi keuangan perusahaan melalui internet atau yang disebut dengan
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Internet Financial Reporting (IFR) dilengkapi dengan luasnya Lingkup Pelaporan
Internet (LPI) maka perusahaan dapat menunjukan kinerja keuangannya dengan cepat
dan mudah untuk diakses oleh para investor, dan hal ini dapat memberi manfaat pada
tingginya

nilai

perusahaan

karena

berkurangnya

asimetri

informasi

serta

ketidakpastian prospek perusahaan di masa depan. Karena dengan semakin luas
informasi yang diungkapkan oleh perusahaan maka investor semakin tidak ragu
dalam

menginvestasikan

dananya,

karena

perusahaan

dianggap

mampu

mempertanggungjawabkan serta melaporkan keuangan perusahaan. Ini berarti IFR
dan LPI merupakan sebuah solusi yang efektif bagi perusahaan untuk menyediakan
lebih banyak informasi dengan tingkat transparansi dan relevansi yang tinggi. Setiap
informasi yang disediakan menjadi salah satu sinyal bagi investor untuk membuat
keputusan yang lebih baik untuk berinvestasi ke perusahaan.
Adanya hubungan antara pengungkapan informasi keuangan melalui website
perusahaan dengan peningkatan nilai perusahaan diungkapkan dalam penelitian yang
dilakukan (Narsa, 2012) yang membuktikan bahwa penggunaan internet oleh
perusahaan di negara berkembang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan
memberi hasil yang baik berupa tingginya nilai perusahaan, sehingga kondisi tersebut
menyebabkan perusahaan dapat lebih bersaing dalam perdagangan global yang
semakin luas, demikian juga dengan variabel lingkup pelaporan internet yang
dibuktikannya konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lai et el (2010) yang
menyatakan bahwa lingkup pelaporan internet (LPI) memiliki pengaruh signifikan

4
Dampak Internet..., Stephanna Juni Artauli Pandiangan, Ak.-IBS, 2017

terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2014) juga
membuktikan bahwa Internet Financial Reporting memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berkaitan dengan teori sinyal yang
menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan pada dasarnya digunakan untuk
memberikan informasi positif dan negatif terhadap pengguna laporan keuangan.
Karena dengan semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan melalui
media internet (Internet Financial Reporting) maka ini merupakan sinyal bagi
investor dalam melakukan kegiatan investasi.
Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menilai perusahaan adalah
dengan menggunakan rasio Tobin’sQ. Tobin’sQ merupakan perbandingan antara nilai
pasar ditambah total hutang terhadap total aset. Jika nilai Tobin’sQ suatu perusahaan
tinggi, akan membuat investor untung dalam menanamkan modal pada perusahaan
tersebut karena prospek perusahaan tersebut akan baik kedepan. Semakin tinggi
tingkat rasio Tobin’sQ suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dikatakan semakin
mampu dan berhasil dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham (Veronica &
Moch,2016).
Tujuan utama para investor untuk menginvestasi dananya adalah untuk
mendapatkan return saham yang maksimal dan meminimalkan resiko (Nuryana,
2013). Bagi para investor, return merupakan salah satu parameter untuk menilai
seberapa besar keuntungan suatu saham (Rika, 2014). Investor membeli saham sesuai
informasi perusahaan saat ini dan prospeknya di masa yang datang. Oleh karena itu,
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penyebaran informasi mengenai suatu perusahaan pada internet berpengaruh terhadap
meningkatnya return saham yang diperoleh para investor. Secara umum
pengembalian (return) yang diterima investor dalam berinvestasi yaitu adalah capital
gain / capital loss dan dividend (Jogiyanto, 2013:236). Return dapat berupa return
realisasi yang sudah terjadi dan dapat berupa return ekspektasi yang belum terjadi
tetapi diharapkan akan terjadi di masa mendatang.
Minat investor terhadap saham akan menyebabkan jumlah saham yang
diperdagangkan menjadi berubah. Investor tersebut cenderung dengan cepat
melepaskan saham yang dimilikinya apabila mereka mendengar adanya informasi
yang buruk mengenai suatu saham (Andreani&Christina, 2014). Semakin cepat
informasi didistribusikan, semakin cepat investor untuk bereaksi terhadap informasi.
Teori sinyal berperan dalam IFR karena teori sinyal menjelaskan alasan perusahaan
menyajikan informasi. Alasan perusahaan menyajikan 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 (Rendi&Supatmi, 2013). Informasi keuangan yang disajikan
pada website perusahaan akan membuat investor lebih cepat bereaksi atau melakukan
tindakan terhadap saham perusahaan yang membuat harga saham lebih cepat
bergerak dan secara otomatis dapat memengaruhi tingkat return saham perusahaan.
Jadi, semakin banyak informasi keuangan perusahaan yang beredar melalui internet
atau website perusahaan maka dapat memengaruhi penilaian investor terhadap return
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saham perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2014)
menunjukkan bahwa Internet Financial Reporting tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap stock return perusahaan. Hal ini diperkirakan terjadi karena nilai
harga saham saat ini yang kurang dari nilai harga saham sebelumnya, sehingga dapat
membuat return yang diperoleh oleh investor negatif. Sedangkan, hasil penelitian
yang dilakukan oleh (Almilia & Budisusetyo 2009) menemukan bahwa Internet
Financial Reporting berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat
pengembalian saham (stock return). Penelitian ini merupakan penelitian replikasi
yang telah dilakukan oleh (Ratna 2014) yang menggunakan variabel dependen yaitu
firm value,stock price,dan stock return. Sedangkan variabel independennya adalah
internet financial reporting yang diukur dengan menggunakan IFR index. Ratna
menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
selama periode 2013.
Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan Firm value dan stock return
sebagai dampak dari Internet Financial Reporting dan Lingkup Pelaporan Internet.
Peneliti menggunakan perusahaan dengan indeks LQ45 sebagai objek penelitian
dengan periode penelitian selama setahun pada periode 2016. Peneliti menggunakan
variabel firm value dan stock return karena peneliti ingin melihat apakah 2 variabel
tersebut dapat dipengaruhi oleh Internet Financial Reporting dan Lingkup Pelaporan
Internet jika perusahaan Indeks LQ45 digunakan sebagai sampel penelitian. Peneliti
mengambil jenis perusahaan LQ45 sebagai subyek penelitian karena Indeks saham
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LQ45 merupakan 45 perusahaan yang memiliki saham paling likuid, yaitu mampu
melunasi kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan
menggunakan aktiva lancar yang tersedia dan merupakan perusahaan yang dianggap
menerapkan IFR dengan mencantumkan laporan keuangan di website.
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan
judul “Dampak Internet Financial Reporting dan Lingkup Pelaporan Internet
terhadap Firm Value dan Stock Return Perusahaan”.
1.2.

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis telah paparkan di atas, dapat

dirumuskan masalah penilitian sebagai berikut:
1. Apakah Internet Financial Reporting dapat meningkatkan firm value?
2. Apakah Internet Financial Reporting dapat meningkatkan stock return?
3. Apakah Lingkup Pelaporan Internet dapat meningkatkan firm value?
4. Apakah Lingkup Pelaporan Internet dapat meningkatkan stock return?
1.3

Pembatasan Masalah
Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia, dan menggunakan periode selama setahun pada periode 2016.
1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari

penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Internet Financial Reporting
terhadap firm value.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Internet Financial Reporting
terhadap stock return perusahaan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Lingkup Pelaporan Internet
terhadap firm value.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Lingkup Pelaporan Internet
terhadap stock return.
1.5

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang

tertarik dengan dampak internet financial reporting dan Lingkup Pelaporan Internet
terhadap firm value dan stock return perusahaan. Adapun manfaat dari penelitian ini,
yaitu:
1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai dampak internet
financial reporting dan Lingkup Pelaporan Internet terhadap firm value dan
stock return perusahaan serta diharapkan dapat dijadikan referensi dalam
penelitian-penelitian selanjutnya untuk menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan.
2. Bagi Perusahaan LQ45
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
untuk mengambil keputusan terhadap peningkatan pelaporan keuangan
berbasis website yang dapat memengaruhi firm value dan stock return
perusahaan.
3. Bagi Investor
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk
pengambilan keputusan berinvestasi di perusahaan indeks LQ45 dengan
melihat Dampak dari Internet Financial Reporting dan Lingkup Pelaporan
Internet terhadap firm value dan stock return pada perusahaan indeks LQ45.
1.6

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman kepada

pembaca mengenai penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika
penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang ditulisnya
penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta
sistematika penulisan skrispi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas dalam penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan
10
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terhadap penelitian yang dilakukan serta hipotesis dan kerangka
pemikiran.
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam
penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data yang
diteliti, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang
digunakan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi analisis dan pembahasan dari pengolahan data dan
analisis terkait pengujian hipotesis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil
Penelitian pada Bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran
bagi penelitian sejenis yang dilakukan dalam penelitian selanjutnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory)
Teori sinyal (signalling theory) pertama kali berawal dari tulisan George
Akerlof pada karyanya ditahun 1970

“The Market for Lemons”, yang

memperkenalkan istilah informasi asimetris

(asymmetry information).

Dari

penelitiannya tersebut, (Akerlof, 1970) menemukan bahwa ketika pembeli tidak
memiliki informasi terkait spesifikasi produk dan hanya memiliki persepsi umum
mengenai produk tersebut, maka pembeli akan menilai semua produk pada harga
yang sama, baik produk yang berkualitas tinggi maupun yang berkualitas rendah,
sehingga merugikan penjual produk berkualitas tinggi. Pemikiran Akerlof (1970)
tersebut dikembangkan oleh Spence (1973) dalam konsep signalling theory yang
menyatakan bahwa upaya pengungkapan dapat digunakan sebagai sinyal informasi
yang diberikan kepada pihak eksternal. Teori Sinyal menjelaskan tentang bagaimana
seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan
keuangan (Ika&Ilham, 2015). Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah
dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.
Informasi yang ada dalam laporan keuangan merupakan sinyal perusahaan
kepada pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Pemberian
informasi ini dapat membuat pihak eksternal menjadi lebih yakin dengan
12
Dampak Internet..., Stephanna Juni Artauli Pandiangan, Ak.-IBS, 2017

profitabilitas yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya adalah
murni berupa hasil kinerja perusahaan bukan merupakan rekayasa oleh pihak
perusahaan demi memberikan sinyal positif bagi pihak eksternal (Lokollo &
Syafruddin, 2013). Di samping itu, teori sinyal digunakan sebagai dasar untuk
menguji mengenai information content (kandungan informasi) dalam peristiwa
pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR). Sinyal tersebut diantaranya
berupa informasi mengenai kinerja perusahaan, baik informasi keuangan maupun non
keuangan dalam pengungkapan IFR. Apabila terjadi perubahan informasi maka hal
tersebut dapat memengaruhi hasil keputusan investor. Dampak dari perubahan
tersebut dapat tercermin melalui harga saham, volume perdagangan dan tingkat
volatilitas (Godfrey,2010:375). Penting bagi perusahaan dalam memberikan
informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal dimana dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta menganalisis informasi tersebut
sebagai sinyal yang baik (good news) atau sinyal yang buruk (bad news). Dengan
semakin banyak pengungkapan informasi pada suatu perusahaan yang dipaparkan
melalui internet maupun website perusahaan maka dapat memengaruhi penilaian
investor terhadap nilai perusahaan beserta dengan return saham perusahaan.
2.1.2 Internet Financial Reporting (IFR)
Pelaporan keuangan yang diungkap melalui internet adalah informasi keuangan
yang disampaikan oleh pihak manajemen perusahaan kepada pihak pemangku
kepentingan (stakeholder), khususnya investor (Narsa,2012). Informasi yang
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disampaikan kepada pasar tersebut dapat memengaruhi reaksi pasar atau reaksi
investor. Selanjutnya investor akan merespon informasi tersebut sebagai sebuah
sinyal terhadap adanya peristiwa (event) tertentu. Investor akan memberi sebuah
respon positif jika informasi yang dipublikasi merupakan informasi baik (goodnews)
dan sebaliknya investor akan memberi sebuah respon negatif jika informasi yang
dipublikasi merupakan informasi badnews (Mooduto, 2013). Ratna (2014)
mengungkapkan bahwa Internet Financial Reporting (IFR) dapat didefinisikan
sebagai penggunaan Internet sebagai media yang digunakan untuk menyajikan
keuangan dan informasi non-keuangan perusahaan. Salah satu manfaat utama dari
IFR yaitu adalah penghematan besar dalam biaya produksi dan distribusi informasi
keuangan.

Informasi keuangan yang disajikan dalam IFR mencakup laporan

keuangan komprehensif,termasuk di dalamnya footnotes, bagian laporan keuangan,
financial highlights dan ringkasan laporan keuangan (Septiarsi, 2013).
International Accounting Standards Committee (IASC) di Venter (2002: 213)
dalam Chandra (2008) telah mengidentifikasi tiga tahap dalam penyajian pelaporan
keuangan 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.
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3. Meningkatkan pencantuman laporan keuangan melalui website sehingga lebih
mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan daripada laporan keuangan
dalam format cetak.
Menurut

Hargyantoro

(2010)

terdapat

beberapa

langkah

dalam

mengidentifikasikan perkembangan pencantuman informasi keuangan melalui
internet. Langkah-langkah tersebut adalah :
1. Menentukan penggunaan website dalam perusahaan.
Tampilan dari penggunaan website biasanya mencakup informasi perusahaan
yang umum sehingga hanya sedikit menarik perhatian dari investor. Website
tersebut tidak mengkomunikasikan informasi atau tujuan perusahaan kepada
pengguna yang bermanfaat bagi investor karena kebanyakan website hanya
berfokus pada pelanggan dan kurang berfokus pada investor.
2. Menggunakan internet untuk mempublikasikan laporan tahunan perusahaan.
Langkah ini dikarakteristikkan sebagai sebuah perkiraan 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.
3. Penggunaan internet secara penuh untuk mempublikasikan laporan dan
informasi keuangan perusahaan lainnya melalui website.
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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.
Berbagai format yang dapat digunakan dalam mempresentasikan laporan
keuangan melalui internet dalam (Hargyantoro 2010) antara lain :
1. Portable Document Format (PDF)
Format file yang dikembangkan oleh Adobe Corporation untuk membuat
dokumen- dokumen yang dibutuhkan untuk mewakili dokumen yang asli.
Semua elemen dalam dokumen asli disimpan sebagai gambaran elektronik.
2. Hypertext Markup Language
HTML merupakan standar yang biasa digunakan untuk mempresentasikan
informasi melalui internet.
3. Graphics Interchange Format (GIF)
Sebuah format file berbentuk grafik, dengan meringkas mengenai gambaran
informasi tanpa mengurangi informasi tersebut, yang dapat dibaca oleh
kebanyakan pengguna.
4. Joint Photographic Expert Group (JPEG)
Sebuah format grafik yang digunakan untuk meringkas foto agar mempunyai
ukuran yang dapat digunakan dalam website.
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5. Microsoft Excel Spreadsheet
Sebuah

aplikasi

computer

yang

berupa

spreadsheet

dengan

menyimpan,memperlihatkan dan memanipulasi data yang disusun dalam
kolom dan lajur.
6. Microsoft Word
Aplikasi program computer yang paling banyak digunakan dalam IFR
7. Zip Files / (Winzip)
Program windows yang mengizinkan para pengguna untuk menyimpan dan
meringkas dokumen informasi sehingga mereka dapat menyimpan dan
mendistribusikan informasi tersebut dengan lebih efisien.
8. Macromedia Flash Softwatre
Merupakan standar untuk mengirim informasi dengan cepat.
9. Real Networks Real Player Software
Format yang menggunakan efek video.
10. Macromedia Shockwave Software
Shockwave merupakan bagian dari multimedia player.
2.1.3 Lingkup Pelaporan Internet (LPI)
Lingkup pelaporan internet pertama kali dikembangkan oleh Ashbaugh et al.
(1999) dan Craven dan Marston (1999) dan digunakan kembali oleh Lai et al. (2010)
untuk meneliti penerapan IFR secara lebih luas. Tujuan dari penggunaan lingkup
pelaporan internet adalah sebagai informasi tambahan dalam website pusat yang
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dimiliki perusahaan. Lingkup pelaporan internet digunakan untuk melihat dan
mengukur struktur website pusat yang dimiliki perusahaan terhubung dengan website
lain baik yang ada di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Item-item yang
ada dalam lingkup pelaporan internet adalah website bursa saham, website anak
perusahaan dan divisi utama, website unit bisnis strategis, dan website milik
perusahaan hulu seperti pemasok dan produsen, serta perusahaan hilir seperti
distributor, pengecer, dan konsumen.
Lingkup pelaporan internet khususnya pada website didefinisikan sebagai
sejauh mana situs web perusahaan terkait pada situs lain baik didalam maupun di luar
perusahaan untuk membuat sebuah struktur situs web antar atau intra-perusahaan
(Nur, 2014). Dalam mengukur lingkup pelaporan internet terdapat empat indikator
penilaian. Penilaian yang diberikan ialah jika dalam satu website yang menjadi
amatan ditemukan adanya indikator yang digunakan seperti keberadaan search engine
populer, maka diberi nilai 0,25, jika tidak maka diberi nilai nol, sehingga nilai
maksimal adalah 0,1.
Tabel 2.1 Item Pengukuran Lingkup Pelaporan Internet
Item Pengukuran
Situs populer search engine
Situs resmi bursa efek Indonesia
Situs perusahaan cabang atau perusahaan pusat
Situs up-stream companies atau down-stream companies
Sumber: Lai et al (2010)
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Poin
0,25
0,25
0,25
0,25

2.1.4 Firm Value (Nilai Perusahaan)
Memaksimalkan nilai perusahaan merupakan salah satu upaya perusahaan
untuk mencapai tujuan utama, dengan melalui peningkatan kemakmuran para
pemegang saham. Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik manajemen
mengelola perusahaan (Narsa, 2012). Nilai perusahaan merupakan nilai wajar
perusahaan yang menggambarkan persepsi investor terhadap emiten yang
bersangkutan (Veronica&Moch, 2016). Menurut (Husnan dan Pudjiastuti 2006: 5)
nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila
perusahaan dijual. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diindikasikan dengan
Tobin’s Q. Nilai Tobin’s Q yang tinggi dapat membuat pasar percaya atas prospek
perusahaan ke depan. Hal ini juga merupakan keinginan para pemilik perusahaan,
sebab nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham
juga tinggi. Tobin’s Q merupakan perbandingan antara market value dijumlah debt
dibagi total aktiva. Market value adalah jumlah saham biasa perusahaan yang beredar
(Market value of all outstanding shares) dikali dengan harga penutupan saham.
Berikut adalah rumus nilai perusahaan dengan variabel Tobin’s Q:

𝑻𝒐𝒃𝒊𝒏′ 𝒔 𝑸 =

𝑀𝑉 + 𝐷𝐸𝐵𝑇
𝑇𝐴
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2.1.4 Stock Return (Pengembalian Saham)
Return (kembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal
atas suatu investasi yang dilakukannya. Return merupakan hasil yang diperoleh dari
investasi, sedangkan saham merupakan tanda bukti kepemilikan dalam suatu
perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). (Tandelilin 2010), menyatakan
bahwa return adalah keuntungan yang merupakan kompensasi atas waktu dan risiko
terkait dengan investasi yang dilakukan. (Jogiyanto 2013) menyatakan bahwa return
merupakan pengembalian dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Dengan
demikian, setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai
tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan yang disebut return baik secara
langsung maupun tidak langsung (Ferdinan&Paulus 2016). Return ini dibedakan
menjadi dua, yaitu return realisasi dan return ekspektasi (Jogiyanto, 2010). Return
terdiri dari capital gain (loss). Capital gain merupakan selisih untung (rugi) dari
harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu.
Dengan demikian Return Saham adalah pembayaran yang diterima karena hak
kepemilikannya, ditambah dengan harga perubahan pada harga pasar, yang dibagi
dengan harga awal (Van Horne, et all 2005). (Tandelilin (2001) mendefinisikan
bahwa Return Saham merupakan pengembalian yang diterima oleh investor karena
telah berani mengambil resiko atas investasi yang dilakukannya sehingga menjadi
salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi.
Menurut (Yulianty Usman 2004), komponen return terdiri dari dua jenis yaitu:

20
Dampak Internet..., Stephanna Juni Artauli Pandiangan, Ak.-IBS, 2017

1. Current Income (pendapatan lancar) yaitu merupakan keuntungan yang
diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periode seperti pembayaran
bunga deposito, bunga obligasi, dividen dan lain-lain. keuntungan yang
diterima biasanya dalam bentuk kas, sehingga dapat diuangkan secara cepat,
seperti bunga atau jasa giro, dan dividen tunai, juga dapat dalam bentuk setara
kas seperti bonus atau dividen saham yaitu dividen yang dibayarkan dalam
bentuk saham dan dapat dikonversikan menjadi uang kas.
2. Capital Gain (keuntungan selisih harga) yaitu merupakan keuntungan yang
diterima karena adanya selisih antara harga jual dengan harga beli saham
suatu instrumen investasi. Capital gain sangat bergantung dari harga pasar
instrumen investasi,

yang

berarti bahwa

instrumen investasi harus

diperdagangkan di pasar saham. Dengan adanya perdagangan di pasar saham
maka dapat menimbulkan perubahan nilai suatu instrumen investasi yang
memberikan capital gain. Adanya capital gain dapat digunakan untuk
menentukan besarnya tingkat kembalian yang diperoleh melalui return historis
yang terjadi pada periode sebelumnya.
Berikut adalah rumus untuk menghitung return saham:

𝑅𝑖𝑡 =

𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡−1

2.1.5 Indeks LQ45

𝑃𝑖𝑡−1

Indeks saham LQ45 merupakan suatu indeks yang didalamnya berisi
perusahaan - perusahaan yang saham - sahamnya memiliki tingkat likuiditas dan
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kapitalisasi pasar yang tinggi. Salah satu ciri dari Indeks saham LQ45 yaitu ialah 45
perusahaan yang memiliki saham paling likuid, yang mampu melunasi kewajibankewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar
yang tersedia dan merupakan perusahaan yang dianggap menerapkan IFR dengan
mencantumkan laporan keuangan di website.
Perusahaan - perusahaan yang ingin masuk dalam daftar LQ45 harus memiliki
berbagai kriteria yang harus dipenuhi, antara lain:
a) Saham tersebut harus masuk dalam rangking 60 besar dari total
transaksi saham di pasar regular (yang dilihat adalah rata-rata nilai
transaksi selama 12 bulan terakhir).
b) Saham tersebut juga harus masuk ke dalam jajaran teratas dalam
peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar (yang dilihat adalah rata-rata
kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir).
c) Saham tersebut harus tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama
minimal 3 bulan.
d) Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhan dari
perusahaan pemilik saham harus baik begitu juga frekuensi dan
jumlah hari perdagangan transaksi di pasar regulernya juga harus
baik.
Tujuan dari indeks LQ45 adalah sebagai pelengkap IHSG dan khususnya
untuk menyediakan sarana yang obyektif dan terpercaya bagi analisis keuangan,
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manajer investasi, investor dan pemerhati pasar modal lainnya dalam memonitori
pergerakan harga dari saham – saham yang aktif diperdagangkan.
2.2

Penelitian Terdahulu
Lai et al, (2010) melakukan penelitian dengan judul “An Empirical Study of

the Impact of Internet Financial Reporting on Stock Prices”. Sampel pada penelitian
ini yaitu 101 perusahaan yang terdaftar di Taiwan Stock Exchange (TSE) dengan
kriteria perusahaan yang update dalam melaporkan informasi keuangannya kepada
para pengguna laporan keuangan. Variabel Dependen dalam penelitian ini yaitu stock
return dan abnormal return of stock sedangkan Variabel Independennya yaitu the
degree of the information disclosure dan scope of reporting on the internet. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji statistik deskriptif dengan
analisis regresi berganda dan uji Pearson correlation matrix. Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa harga saham berubah lebih cepat dan Abnormal return
perusahaan akan lebih tinggi pada perusahaan yang menerapkan IFR dibanding
dengan perusahaan yang tidak menerapkan IFR. Harga saham juga berubah lebih
cepat pada perusahaan yang menyediakan lebih banyak informasi dari perusahaan
yang tidak banyak menyediakan informasi pada internet. Dengan semakin tinggi
tingkat pengungkapan dan lingkup pelaporan dalam kuantitas transparansi, semakin
besar dampak dari pengungkapan tersebut pada abnormal return of stock perusahaan.
Damayanti,K., dan Supatmi (2012) melakukan penelitian dengan judul
“Internet Financial Reporting (IFR) dan Reaksi Pasar”. Sampel pada penelitian ini
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yaitu 113 perusahaan manufaktur dengan kriteria perusahaan yang menggunakan
internet sebagai salah satu media untuk melaporkan informasi keuangannya pada
pengguna laporan keuangan serta merilis laporan keuangan di internet secara tepat
waktu. Variabel Dependen dalam penelitian ini yaitu Reaksi Pasar (Abnormal
Return,Frekuensi Perdagangan Saham) sedangkan Variabel Independen nya yaitu
Internet Financial Reporting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis uji statistik deskriptif dan uji Beda dengan Mann Whitney U test. Dari hasil
penelitian ini diketahui bahwa, Respon pasar yang tercermin dalam variabel
abnormal return antara perusahaan IFR dengan perusahaan Non IFR tidaklah
berpengaruh signifikan sedangkan untuk respon pasar yang tercermin dalam variable
frekuensi perdagangan saham antara perusahaan IFR dengan perusahaan Non IFR
berpengaruh signifikan.
Narsa,I Made (2012) melakukan penelitian dengan judul “Internet Financial
Reporting, Pengungkapan Informasi Website, Luas Lingkup Pelaporan Internet, Dan
Nilai Perusahaan”. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan non finansial yang
terdaftar di Indonesian Stock Exchange (IDX) pada tahun 2012. Pada penelitian ini
sampel dibedakan menjadi dua kelompok yaitu perusahaan yang menerapkan IFR
berjumlah 92 Perusahaan dan perusahaan yang tidak menerapkan IFR berjumlah 92
dengan total sampel dari 2 kelompok perusahaan tersebut sebanyak 184 perusahaan .
Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Internet Financial
Reporting (IFR); Tingkat Pengungkapan Informasi Website (TPIW); Lingkup
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Pelaporan Internet (LPI); dan sebagai variabel kontrol adalah Ukuran Perusahaan
(SIZE);Profitabilitas (ROA), dan Nilai Perusahaan (Q). Metode yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda (multiple regression). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan yang menerapkan Internet Financial
Reporting memiliki nilai perusahaan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan
yang

tidak

menerapkan

Internet

Financial

Reporting

sedangkan

Tingkat

pengungkapan informasi website(TPIW) dan lingkup pelaporan internet (LPI) juga
menunjukkan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sementara Ukuran
perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan
profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan.
Yusuf,Ismaila, (2013) melakukan penelitian dengan judul “Internet corporate
financial reporting – a study of quoted Nigerian companies”. Sampel pada penelitian
ini yaitu 84 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria dengan kriteria memiliki
informasi keuangan lokal mereka di situs web mereka (misalnya perusahaan dengan
perusahaan induk di luar Nigeria biasanya tidak memiliki keuangan lokal mereka di
situs web mereka). Variabel Dependen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas,
leverage, size, foreign listing dan tipe industri. Sedangkan Variabel Independennya
yaitu internet financial reporting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis uji statistik deskriptif dengan analisis regresi berganda dan uji correlation.
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Hasil penelitian ini membuktikan bahwa satu-satunya variabel yang secara signifikan
menentukan tingkat pelaporan keuangan internet adalah ukuran perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Satria.R., dan Supatmi (2013) dengan judul
“Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Internet Financial Reporting” menggunakan
181 sampel Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diklasifikasikan
menerapkan IFR. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Volume Perdagangan
Saham, Abnormal Return Saham. Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu
Internet Financial Reporting. Metode dalam penelitian ini yaitu uji perbedaan ratarata dengan Wilcoxon Signed Test, dan uji normalitas data dengan menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari penelitian ini yaitu adalah Rata-rata volume
perdagangan saham dan abnormal return saham berbeda secara signifikan sebelum
perusahaan mengunggah IFR dengan sesudah perusahaan mengunggah IFR. Volume
Perdagangan Saham mengalami peningkatan signifikan sebelum publikasi laporan
keuangan dengan setelah pengumuman laporan keuangan. Abnormal Return Saham
yang lebih besar dan harga saham bergerak lebih cepat pada perusahaan yang
menerapkan IFR. Ada nya perbedaan yang signifikan antara nilai abnormal return
saham pada sebelum dan sesudah tanggal perusahaan mengunggah IFR.
Penelitian yang dilakukan oleh Maryati,Eka Ratna (2014) dengan judul “The
effect of Internet Financial Reporting (IFR) on firm value, stock price, and stock
return in the manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange”
menggunakan 50 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
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Indonesia dan memiliki website perusahaan untuk melaporkan informasi keuangan
dan non-keuangan dengan periode penelitian dari Oktober 2013 sampai Desember
2013. Variabel Dependen dalam penelitian ini yaitu Firm Value, Stock Price, Stock
Return. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Internet Financial
Reporting. Metode dalam penelitian ini adalah Simple Linear Regression Analysis.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Internet Financial Reporting memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan dan Harga Saham sedangkan
tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham.
Manulang, Sinarwati, dan Yuniarta (2014) melakukan penelitian dengan
judul “Pengaruh Internet Financial Reporting Dan Tingkat Pengungkapan Informasi
Berbasis Website Terhadap Frekuensi Perdagangan Saham Perusahaan (Studi Pada
Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 20102013)”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 25 perusahaan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan
2013. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah Internet Financial Reporting dan
Tingkat pengungkapan informasi berbasis website sebagai variabel independen, Dan
frekuensi perdagangan saham sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan
peneliti dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif kausal dan uji asumsi klasik.
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Internet Financial Reporting (IFR)
berpengaruh positif terhadap frekuensi perdagangan saham perusahaan dan Tingkat
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pengungkapan informasi berbasis website (INFO) berpengaruh positif terhadap
frekuensi perdagangan saham perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Nur DP.E. , dan Susilowati.E. (2015) dengan
judul “Perbandingan Tingkat Dan Ruang Lingkup Pengungkapan Pelaporan
Keuangan Basis Internet Terhadap Harga Saham” menggunakan 99 sampel
perusahaan yang terdaftar didalam indeks kompas100 dan menerapkan IFR. Variabel
dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengungkapan Informasi(degree), Ruang
Lingkup Pengungkapan Informasi(scope), Harga Saham, Abnormal Return dan Nilai
Saham serta Internet Financial Reporting (IFR) sebagai eventnya. Metode dalam
penelitian ini adalah Analisis deskripsi statistic dan uji Beda independent sample.
Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa terdapat perbedaan harga saham, nilai saham
dan abnormal return antara perusahaan yang menerapkan Internet Financial
Reporting (IFR) dan perusahaan yang tidak menerapkan Internet Financial Reporting
(non-IFR). Hasil pengujian hipotesis selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan harga saham dan nilai saham antara perusahaan yang memiliki ruang
lingkup pengungkapan informasi lebih luas di internet (more scope) dan perusahaan
yang memiliki ruang lingkup pengungkapan informasi lebih sempit di internet (less
scope).
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Tabel 2.2 Ikhtisar Penelitian Terdahulu

No

Pengarang

Variabel

Variabel

(Tahun)

DEPENDEN

INDEPENDEN

1.

Lai et al,
(2010)

stock return &
abnormal
return of stock

The degree of
the information
disclosure &
scope of
reporting on the
internet.

2.

Kartika
Damayanti ,
Supatmi
(2012)

Reaksi Pasar
(Abnormal
Return,Frekue
nsi
Perdagangan
Saham)

Internet
Financial
Reporting

3.

I Made
Narsa
(2012)

Tingkat
Pengungkapan
Informasi
Website
(TPIW),
Lingkup
Pelaporan
Internet
(LPI),Nilai
Perusahaan

Internet
Financial
Reporting,

Metode

Hasil

Uji statistik
deskriptif
& analisis
regresi
berganda,
Pearson
correlation
matrix
Uji
Statistik
Deskriptif
& Uji Beda
dengan
Mann
Whitney U
test

Harga saham berubah lebih
cepat & Abnormal return
perusahaan lebih tinggi pada
perusahaan dengan IFR, dan
yang menyediakan lebih
banyak informasi pada
internet.

analisis
regresi
linier
berganda
(multiple
regression)

Respon pasar yang
tercermin dalam variabel
abnormal return antara
perusahaan IFR dengan
perusahaan Non IFR tidak
berpengaruh signifikan dan
untuk respon pasar yang
tercermin dalam variable
frekuensi perdagangan
saham antara perusahaan
IFR dengan perusahaan Non
IFR berpengaruh signifikan.
Perusahaan dengan IFR
memiliki firm value lebih
besar dibanding dengan
perusahaan yang tidak IFR
sedangkan TPI & LPI juga
menunjukkan pengaruh
positif terhadap firm value
Sementara Ukuran
perusahaan berpengaruh
negatif dan signifikan
terhadap firm value dan
profitabilitas perusahaan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai
firm value.
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Tabel 2.2 Ikhtisar Penelitian Terdahulu (lanjutan)
No

Pengarang

Variabel

Variabel

(Tahun)

DEPENDEN

INDEPENDEN

Metode

Hasil

4.

Ismaila
Yusuf
(2013)

Internet
financial
reporting

profitabilitas,
leverage, size,
foreign listing
dan tipe industri

Uji
corellations
& uji
statistic
deskriptif

satu-satunya variabel yang
secara signifikan
menentukan tingkat
pelaporan keuangan internet
adalah ukuran perusahaan

5.

Rendi Satria
dan Supatmi
(2013)

Volume
Perdagangan
Saham ,
Abnormal
Return Saham

Internet
Financial
Reporting

uji
perbedaan
rata-rata
dengan
Wilcoxon
Signed Test,
dan uji
normalitas
data dengan
uji
Kolmogoro
v-Smirnov

Rata-rata volume
perdagangan saham dan
abnormal return saham
berbeda secara signifikan
sebelum perusahaan
mengunggah IFR dengan
sesudah perusahaan
mengunggah IFR. Volume
Perdagangan Saham
mengalami peningkatan
signifikan sebelum publikasi
laporan keuangan dengan
setelah pengumuman
laporan keuangan.
Abnormal Return Saham
yang lebih besar dan harga
saham bergerak lebih cepat
pada perusahaan yang
menerapkan IFR.

6.

Eka Ratna
Maryati
(2014)

Firm Value,
Stock Price,
Stock Return

Internet
Financial
Reporting

Simple
Linear
Regression
Analysis

IFR berpengaruh positif
signifikan terhadap Nilai
Perusahaan dan Harga
Saham dan tidak
berpengaruh signifikan
terhadap Return Saham.
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Tabel 2.2 Ikhtisar Penelitian Terdahulu (lanjutan)
No

Pengarang

Variabel

Variabel

(Tahun)

DEPENDEN

INDEPENDEN

Metode

Hasil

7.

Mathius
Stein,
Gabriel
Manullang,
Ni Kadek
Sinarwati,
Gede Adi
Yuniarta
(2014)

Frekuensi
Perdagangan
Saham

Internet
Financial
Reporting &
Tingkat
Pengungkapan
Informasi
berbasis Website

kuantitatif
kausal dan
uji asumsi
klasik

Internet Financial
Reporting (IFR)
berpengaruh positif terhadap
frekuensi perdagangan
saham perusahaan, Tingkat
pengungkapan informasi
berbasis website (INFO)
berpengaruh positif terhadap
frekuensi perdagangan
saham perusahaan.

8.

Emrinaldi
Nur DP ,
Enny
Susilowati
(2015)

Harga Saham,
Nilai Saham,
Abnormal
Return,

Internet
Financial
Reporting,
Tingkat
Pengungkapan
Informasi
(degree), Ruang
Lingkup
Pengungkapan
Informasi
(scope)

Analisis
deskripsi
statistic
dan uji
beda
independen
t sample.

Adanya perbedaan harga
saham, nilai saham dan
abnormal return difaktori
oleh perusahaan yang
menerapkan (IFR) dan
perusahaan yang tidak
menerapkan IFR (non-IFR),
serta perusahaan dengan
ruang lingkup
pengungkapan informasi
yang luas di internet,dan
perusahaan yang (less
scope) di internet.

Sumber: Data diolah
2.3

Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Dampak Internet Financial Reporting terhadap Firm Value
Sebuah informasi dapat menjadi pemicu bagi pembuat keputusan untuk
mengevaluasi kembali keputusannya dan kemudian dari hal tersebut mereka
mengambil sebuah tindakan yang dianggap tepat (Nur, 2015). Berdasarkan teori
sinyal, laporan keuangan perusahaan pada dasarnya digunakan untuk memberikan
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informasi yang positif dan negatif kepada pengguna. Informasi yang diungkapkan
oleh perusahaan melalui Internet (Internet Financial Reporting) adalah sinyal untuk
investor dalam kegiatan investasi. Ketika perusahaan menyediakan informasi dan
berkomunikasi dengan pasar maka akan memberi konsekuensi berupa akumulasi
reputasi perusahaan yang secara siginifikan berkontribusi pada nilai perusahaan di
masa sekarang maupun masa depan perusahaan. Salah satu cara efektif yang dapat
dilakukan perusahaan untuk menyampaikan informasi di masa global ini adalah
dengan (Internet Financial Reporting) karena memberi kemudahan bagi stakeholder
untuk mengakses informasi perusahaan secara cepat, akurat, dan fleksibel.
Ratna, (2014) menjelaskan bahwa Internet Financial Reporting memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap firm value, penelitian ini mendukung penelitian
yang dilakukan oleh (Narsa, 2012) bahwa perusahaan yang menerapkan IFR memiliki
firm value lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan IFR.
Penting bagi perusahaan dalam memberikan informasi laporan keuangan kepada
pihak eksternal (Supatmi, 2013), dimana dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan serta menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal yang
baik (good news) atau sinyal yang buruk (bad news). Hal ini berkaitan dengan teori
sinyal yang menjelaskan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka cenderung
untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dalam memberikan sinyal positif dan
negatif ke pasar. Karena dengan semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh
perusahaan melalui media internet (Internet Financial Reporting) maka dapat
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memengaruhi penilaian investor terhadap nilai suatu perusahaan. Berdasarkan teori
pada penelitian ini, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:
H1: Internet Financial Reporting berpengaruh positif terhadap Firm Value
2.3.2 Dampak Internet Financial Reporting terhadap Stock Return
Para investor termotivasi untuk melakukan investasi salah satunya adalah
dengan membeli saham perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan return
investasi yang sesuai dengan yang telah diinvestasikan (Lai, 2010). Stock return
dapat didefinisikan sebagai tingkat keuntungan yang diperoleh investor pada investasi
yang mereka buat di pasar modal (Ratna, 2014).
Teori Sinyal mengemukakan tentang bagaimana perusahaan memberikan
informasi keuangan kepada pihak eksternal dan menjadi bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan serta menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal yang
baik (good news) atau sinyal yang buruk (bad news). Semakin banyak informasi
terdistribusi , semakin cepat investor untuk bereaksi terhadap informasi tersebut,
apakah mereka akan menjual, membeli atau memegang saham yang mereka miliki.
Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengungkapan
informasi keuangan perusahaan dipaparkan pada internet atau website perusahaan
maka dapat semakin memengaruhi penilaian investor terhadap return saham
perusahaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan (Ratna 2014) mengungkapkan
bahwa internet financial reporting tidak berpengaruh signifikan terhadap Return
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Saham, hal ini mendukung penelitian yang dilakukan (Almilia & Budisusetyo 2009)
yang menemukan bahwa IFR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap
stock return. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini
adalah:
H2: Internet Financial Reporting berpengaruh positif terhadap Stock Return
2.3.3 Dampak Lingkup Pelaporan Internet terhadap Firm Value
Dalam mengungkapkan pelaporan keuangan maupun non keuangan pada
website, perusahaan dituntut untuk lebih transparansi dalam segala informasi yang
terkait dengan pelaporan tersebut. Oleh karena itu, beberapa hal dilakukan
perusahaan dalam meningkatkan kualitas informasi tersebut, salah satu hal yang
dilakukan perusahaan agar dapat mengembangkan transparansi informasi tersebut
adalah dengan meningkatkan lingkup pelaporan informasi perusahaan pada internet
(Yusuf, 2013). Lingkup Pelaporan Internet ialah sejauh mana situs web perusahaan
terkait pada situs lain baik didalam maupun di luar perusahaan untuk membuat
sebuah struktur situs web antar atau intra-perusahaan (Nur, 2014). Objek dari lingkup
pelaporan internet adalah link penghubung yang ada dalam sebuah website
perusahaan (Lai, 2010). Apabila Lingkup pelaporan internet ini mencapai tingkat
yang tinggi, maka stakeholder terutama investor dapat informasi yang lebih relevan,
tepat waktu, bahkan lebih awal mengenai perusahaan dan kemudian dapat
memengaruhi keputusan investor terhadap firm value perusahaan tersebut.
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Teori Sinyal menyatakan bahwa perusahaan memberikan informasi keuangan
kepada pihak eksternal dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan serta menganalisis informasi tersebut sebagai good news atau bad news.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin luas lingkup pelaporan internet
pada perusahaan maka hal ini dapat menjadi sinyal yang memengaruhi reaksi investor
terhadap firm value suatu perusahaan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lai et al. (2010) menggunakan elemen
penting dalam internet financial reporting untuk melihat tingkat transparansi
informasi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu adalah lingkup pelaporan internet.
Terbukti bahwa semakin tinggi lingkup pelaporan internet dalam kuantitas
transparansi, maka semakin besar dampak dari pengungkapan tersebut pada proses
pengambilan keputusan investor. Berkurangnya asimetri informasi pada perusahaan
dapat menyebabkan naiknya nilai perusahaan secara signifikan. Maka apabila
perusahaan mempunyai transparansi yang tinggi melalui lingkup pelaporan internet
dapat memberi manfaat pada tingginya nilai perusahaan karena berkurangnya
asimetri informasi dan ketidakpastian prospek perusahaan di masa depan. Konsisten
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Narsa 2012) yaitu lingkup pelaporan internet
(LPI) menunjukkan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian
tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:
H3: Lingkup Pelaporan Internet berpengaruh positif terhadap Firm Value
perusahaan
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2.3.3 Dampak Lingkup Pelaporan Internet terhadap Stock Return
Pelaporan keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan pada website tidak
cukup dengan menampilkan beberapa informasi, terkadang investor membutuhkan
data lain untuk mendukung informasi yang diungkapkan oleh perusahaan. Dalam
mengembangkan informasi yang diungkapkan, perusahaan juga meningkatkan
kualitas informasi tersebut dengan menambahkan lingkup pelaporan informasi
perusahaan pada website (Ratna, 2014). Lingkup pelaporan internet ialah sejauh mana
situs web perusahaan terkait pada situs lain baik didalam maupun di luar perusahaan
untuk membuat sebuah struktur situs web antar atau intra-perusahaan (Nur, 2014).
Objek dari lingkup pelaporan internet adalah link penghubung yang ada dalam sebuah
website perusahaan. Apabila Lingkup pelaporan internet ini mencapai tingkat yang
tinggi, maka stakeholder terutama investor dapat informasi yang lebih relevan, tepat
waktu, bahkan lebih awal mengenai perusahaan dan kemudian dapat memengaruhi
keputusan investor terhadap firm value perusahaan tersebut (Lai, 2010).
Teori Sinyal mengungkapkan bahwa perusahaan memberikan informasi
keuangan kepada pihak eksternal untuk menjadi bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan serta menganalisis informasi tersebut sebagai kabar baik atau
kabar buruk. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin luas lingkup pelaporan internet
pada perusahaan maka hal ini dapat menjadi sinyal yang memengaruhi reaksi investor
terhadap stock return suatu perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lai et
al. (2010) menggunakan elemen penting dalam internet financial reporting untuk
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melihat tingkat transparansi informasi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu adalah
lingkup pelaporan internet. Terbukti bahwa semakin tinggi lingkup pelaporan internet
dalam kuantitas transparansi, maka semakin besar dampak dari pengungkapan
tersebut pada proses pengambilan keputusan investor. Berdasarkan uraian tersebut,
maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:
H4: Lingkup Pelaporan Internet berpengaruh positif terhadap Stock Return
perusahaan
2.4

Kerangka Pemikiran
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis maka

dalam penelitian ini digambarkan kerangka pemikiran mengenai internet financial
reporting terhadap firm value dan stock return perusahaan indeks LQ45
terdaftar di BEI selama periode 2016:
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Internet Financial
Reporting

H1 (+)

Firm Value (Y1)

Lingkup Pelaporan
Internet

H4 (+)

Stock Return (Y2)

Sumber: Diolah sendiri (2017)
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yang

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data

yang diperoleh peneliti dengan tidak mengukur secara langsung dari obyek yang
diteliti, tetapi peneliti menggunakan data dari hasil penelitian orang lain atau dari
suatu institusi dimana data tersebut sudah dipublikasikan (Soentoro, 2015). Sumber
Data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (http://www.idx.co.id), website
saham ok (https://www.sahamok.com) dan website dari masing-masing perusahaan
indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016.
Peneliti mengambil jenis perusahaan LQ45 sebagai subyek penelitian karena Indeks
saham LQ45 merupakan 45 perusahaan yang memiliki saham paling likuid, yaitu
mampu melunasi kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan
menggunakan aktiva lancar yang tersedia dan merupakan perusahaan yang dianggap
menerapkan IFR dengan mencantumkan laporan keuangan di website.
3.2

Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh data
yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a)

Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teori yang diperoleh dari berbagai

literatur, jurnal serta hasil penelitian terdahulu, dan peraturan regulator yang
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mendukung penelitian ini. Sehingga membantu peneliti untuk memahami mengenai
pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.
b)

Dokumentasi
Penelitian ini dilakukan dengan mencatat atau mengambil data-data sekunder

yang relevan dengan penelitian ini. Data laporan keuangan yang dipublikasikan oleh
Bank Indonesia melalui website www.bi.go.id , data saham perusahaan indeks LQ45
pada website BEI (www.idx.co.id) selama periode 2016
3.3

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan dengan indeks LQ45

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sejumlah 45 perusahaan.
Berdasarkan hasil populasi tersebut, peneliti melakukan pemilihan sampel dengan
menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel
dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012) dan dengan yang dikehendaki
peneliti sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah
dikenal sebelumnya.
Berikut kriteria untuk memilih sampel perusahaan indeks LQ45 yang diteliti
dalam penelitian ini:
1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Perusahaan dengan indeks LQ45 selama periode 2016
3. Perusahaan dengan Indeks LQ45 yang telah memiliki alamat website
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4. Menerbitkan informasi keuangan dalam satuan rupiah
5. Informasi dan data yang diperlukan tersedia untuk analisis
Berdasarkan ketentuan tersebut, jumlah sampel yang dapat memenuhi kriteria
sebanyak 41 perusahaan. Daftar perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian
dapat dilihat pada table dibawah ini:
Tabel 3.1 Sampel Penelitian
No

Kode

Perusahaan

Website perusahaan

1.

AALI

Astra Agro Lestari Tbk

http://www.astra-agro.co.id/

2.

ADRO

Adaro Energy Tbk

http://www.adaro.com/

3.

AKRA

AKR Corporindo Tbk

http://www.akr.co.id/

4.

ASII

Astra International Tbk

https://www.astra.co.id/

5.

ASRI

Alam Sutera Realty Tbk

http://alamsuterarealty.co.id/

6.

BBCA

Bank Central Asia Tbk

http://www.bca.co.id/

7.

BBNI

Bank Negara Indonesia Tbk

http://bni.co.id/

8.

BBRI

http://www.bri.co.id/

9.

BMTR

Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
Global Mediacom Tbk

10.

BSDE

Bumi Serpong Damai Tbk

http://www.bsdcity.com/site/

11.

CPIN

https://cp.co.id/

12.

GGRM

Charoen Pokphand Indonesia
Tbk
Gudang Garam Tbk

13.

ICBP

Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk

http://www.indofoodcbp.com/

14.

JSMR

Jasa Marga (Persero) Tbk

http://www.jasamarga.com/

15.

KLBF

Kalbe Farma Tbk

http://www.kalbe.co.id/

http://www.mediacom.co.id/

http://www.gudanggaramtbk.com/
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No

Kode

Perusahaan

Website Perusahaan

16.

INDF

http://www.indofood.com/

17.

INTP

18.

LPKR

Indofood Sukses Makmur
Tbk
Indocement Tunggal Prakasa
Tbk
Lippo Karawaci Tbk

19.

LSIP

PP London Sumatera Tbk

http://www.londonsumatra.com/

20.

MNCN

Media Nusantara Citra Tbk

http://mnc.co.id/

21.

PGAS

http://www.pgn.co.id/en/

22.

PTBA

23.

SMGR

24.

TLKM

25.

UNTR

Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk
Tambang Batubara Bukit
Asam (Persero) Tbk
Semen Indonesia (Persero)
Tbk
Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk
United Tractors Tbk

26.

UNVR

Unilever Indonesia Tbk

https://www.unilever.co.id/

27.

MPPA

Matahari Putra Prima Tbk

http://ir.hypermart.co.id

28.

PTPP

PP (Persero) Tbk

http://www.pt-pp.com

29.

PWON

Pakuwon Jati Tbk

http://www.pakuwon.com/

30.

SCMA

Surya Citra Media Tbk

http://scm.co.id/

31.

SILO

https://www.siloamhospitals.com/

32.

SMRA

Siloam International Hospital
Tbk
Summarecon Agung Tbk

33.

SSMS

Sawit Sumbermas Sarana Tbk

http://en.ssms.co.id/

34.

WIKA

Wijaya Karya Tbk

http://www.wika.co.id/

35.

WSKT

Waskita Karya Tbk

http://www.waskita.co.id/

36.

LPPF

Matahari Department Store
Tbk

https://mds.mataharimall.com/

http://www.indocement.co.id/v5/id/
https://www.lippokarawaci.co.id/

http://www.ptba.co.id/
http://www.semenindonesia.com/
http://www.telkom.co.id/
http://www.unitedtractors.com/id/

http://www.summarecon.com/

Sumber: Bursa Efek Indonesia, data olahan penulis
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No

Kode

Perusahaan

Website Perusahaan

37.

HMSP

H.M. Sampoerna Tbk

http://www.sampoerna.com/

38.

TBIG

http://www.tower-bersama.com/

39.

INCO

Tower Bersama Infrastructure
Tbk
Vale Indonesia Tbk

40.

EXCL

XL Axiata Tbk

https://www.xl.co.id/id/

41.

SSIA

Surya Semesta Internusa Tbk

http://www.suryainternusa.com/

http://www.vale.com/indonesia/

Sumber: Bursa Efek Indonesia, data olahan penulis
3.4

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Terikat (Dependen)
Variabel dependen atau variabel terikat merupakan merupakan faktor utama
yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain
(Robbins 2009:23).
1. Firm Value (Nilai perusahaan)
Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Firm Value. Firm Value
merupakan nilai perusahaan yang menggambarkan persepsi investor terhadap emiten
yang bersangkutan (Veronica&Moch 2016). Nilai perusahaan merupakan kondisi
tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan
masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama
beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini.
Nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan tinggi nya tingkat kekayaan pemegang
saham diikuti oleh harga saham yang tinggi di pasar modal. Meningkatnya nilai
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perusahaan tersebut adalah merupakan sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan
para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan
para pemilik juga meningkat.
Dalam penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan menggunakan ukuran
Tobin’s Q dengan rumus:

Keterangan:
Q

= Tobin’s Q

MV

= Market value of all outstanding shares

D

= Total Debt

TA

= Total Assets

2. Stock Return (Pengembalian saham)
Variabel dependen ke dua dalam penelitian ini adalah stock return (return
saham). Menurut Van Horne et all (2005) Return Saham adalah pembayaran yang
diterima karena hak kepemilikannya, ditambah dengan harga perubahan pada harga
pasar, yang dibagi dengan harga awal. Berdasarkan informasi diatas, return saham
dapat didefinisikan sebagai tingkat keuntungan yang diperoleh investor atas investasi
yang mereka buat di pasar modal. Return Saham ini diukur dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:
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𝑅𝑖𝑡 =

𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡−1
𝑃𝑖𝑡−1

Keterangan:
Rit

= return saham

Pit

= closing price saham i pada tahun t

Pit-1

= closing price saham i pada tahun t-1

3.4.2 Variabel Bebas (Independen)
Variabel independen adalah variabel yang dapat

menjelaskan atau

memengaruhi variabel dependen Sekaran (2010:70) dan dapat memengaruhi atau
yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono
2009:39). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Internet
Financial Reporting (IFR) dan Lingkup Pelaporan Internet (LPI).
1.

Internet Financial Reporting (IFR)
Internet Financial Reporting (IFR) dapat didefinisikan sebagai penggunaan

Internet sebagai media yang digunakan untuk menyajikan keuangan dan informasi
non-keuangan perusahaan (Ratna, 2014). Dengan semakin banyak informasi yang
diungkapkan perusahaan melalui internet atau website perusahaan, maka dapat
memengaruhi penilaian investor terhadap suatu perusahaan hal ini sesuai dengan teori
sinyal yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan pada dasarnya
digunakan untuk memberikan informasi positif dan negatif terhadap pengguna
laporan keuangan. Indeks IFR diukur melalui observasi secara langsung terhadap
website resmi perusahaan.
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Dalam penelitian ini, pengukuran IFR didasarkan pada Indeks IFR
sebagaimana dengan rumus:
IFR = SC + SKw + SPt + SDp

Deskripsi:
SC = Score of Content
SKw = Score of Timeliness
SPt = Score of the Use of Technology
SDp = Score of the User’s Support
Sumber: Almilia & Budisusetyo (2009)

Dalam penelitian ini, variabel IFR merupakan variabel yang berskala kategori
sehingga dalam model regresi, variabel ini dinyatakan sebagai variabel dummy. IFR
Indeks diukur dengan menggunakan skala dummy yang dibuat dalam bentuk
checklist. Cara pemberian kode dummy umumnya menggunakan kategori yang
dinyatakan dengan skor 1 diberikan kepada jawaban ‘ya’, dan skor 0 diberikan
kepada jawaban ‘tidak’ atau dengan kata lain 1 untuk perusahaan yang menerapkan
IFR dan 0 untuk lainnya. Model yang digunakan dalam mengukur kualitas
pengungkapan informasi melalui website perusahaan mengadopsi indeks yang
dikembangkan oleh (Almilia & Budisustyo,2009) yang mengacu pada hasil penelitian
(Cheng et al, 2000).
Sebuah checklist disusun dalam menilai website perusahaan dengan
didasarkan atas 4 (empat) dimensi pengukuran dengan bobot tertentu meliputi:
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a. Konten (content) memiliki kriteria penilaian 40%.
b. Ketepatan waktu (timeliness) memiliki kriteria penilaian 20%.
c. Teknologi (technology) memiliki kriteria penilaian 20%.
d. Dukungan Pengguna (user support) memiliki kriteria penilaian 20%.
2.

Lingkup Pelaporan Internet (LPI)
Lingkup pelaporan internet digunakan untuk melihat dan mengukur struktur

website pusat yang dimiliki perusahaan terhubung dengan website lain baik yang ada
di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Item-item yang ada dalam lingkup
pelaporan internet adalah website bursa saham, website anak perusahaan dan divisi
utama, website unit bisnis strategis, dan website milik perusahaan hulu seperti
pemasok dan produsen, serta perusahaan hilir seperti distributor, pengecer, dan
konsumen.
Dalam mengukur lingkup pelaporan internet, metode yang digunakan ialah
metode yang diadopsi dari Ashbaugh et al. (1999) dan Craven & Marston (1999)
yang digunakan juga dalam penelitian Nur (2014) yaitu terdapat empat indikator
penilaian (Tabel 3.2). Penilaian yang diberikan ialah jika dalam satu website yang
menjadi amatan ditemukan adanya indikator yang digunakan seperti keberadaan
search engine populer, maka diberi nilai 0,25, jika tidak maka diberi nilai nol,
sehingga nilai maksimal adalah 0,1. Lingkup pelaporan internet digunakan untuk
mengukur struktur website pusat yang dimiliki perusahaan terhubung dengan website
lain baik yang ada di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan.
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Tabel 3.2 Item Pengukuran Lingkup Pelaporan Internet
Item Pengukuran
Situs populer search engine
Situs resmi bursa efek Indonesia
Situs perusahaan cabang atau perusahaan pusat
Situs up-stream companies atau down-stream companies
Sumber: Lai et al (2010)

1.

Poin
0,25
0,25
0,25
0,25

Situs populer search engine: Google.com, Bing.com, Yahoo.com, MSN.com,
Live.com, Altavista.com, Aol.com, Baidu.com, Looksmart.com, Solusee.co.

2.

Situs resmi bursa efek Indonesia : http://www.idx.co.id/

3.

Situs perusahaan cabang atau perusahaan pusat masing-masing perusahaan

4.

Situs downstream adalah kecepatan aliran data ketika user melakukan
download sedangkan upstream adalah kecepatan aliran data ketika user
melakukan upload.
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Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian
No

1.

2.

3.

4.

Variabel

Firm Value (Nilai
Perusahaan)

Stock Return (Return
Saham)

Internet Financial
Reporting (Pelaporan
Keuangan melalui Internet)

Lingkup Pelaporan Internet

Definisi Variabel
Nilai wajar
perusahaan yang
menggambarkan
persepsi investor
terhadap emiten yang
bersangkutan
Pembayaran yang
diterima karena hak
kepemilikannya,
ditambah dengan
harga perubahan pada
harga pasar, yang
dibagi dengan harga
awal
Penggunaan Internet
sebagai media yang
digunakan untuk
menyajikan keuangan
dan informasi nonkeuangan perusahaan
Sejauh mana situs
web perusahaan
terkait pada situs lain
baik didalam maupun
di luar perusahaan
untuk membuat
sebuah struktur situs
web antar atau intraperusahaan

Pengukuran

𝑄=

𝑀𝑉 + 𝐷𝐸𝐵𝑇
𝑇𝐴

𝑅𝑖𝑡 =

𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡−1
𝑃𝑖𝑡−1

IFR = SC + SKw
+ SPt + SDp

Indikator
penilaian dalam 4
item seperti dalam
(Ttabel 3.2)

Sumber: Data olahan
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3.5

Metode Analisis Data
Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang

diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis. Hal ini disebabkan data yang
diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung, tetapi perlu diolah
agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami jelas dan teliti.
Pengolahan data penelitian dilakukan dengan melakukan analisis deskriptif,
kemudian dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik dan pengujian statistic.
Kegiatan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software EViews versi 9.
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau
memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi,
tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono,
2009). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi
suatu data yang dilihat dari rata- rata, median, deviasi standar, nilai minimum, dan
nilai maksimum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman variabelvariabel yang digunakan dalam penelitian.
3.5.2 Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik
sebelumnya. Hal ini dilakukan agar data sampel yang diolah dapat benar- benar
mewakili populasi secara keseluruhan.
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3.5.2.1 Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t
dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau
asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.
Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik
Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai
signifikansi > 0,05 (Imam Ghozali, 2011: 160-165). Hipotesis yang akan diuji untuk
mengetahui normalitas menurut Winarno (2011) yaitu:
Ho = Residual data terdistribusi normal
Ha = Residual data tidak terdistribusi normal
Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada hasil
pengujian ≥ 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada hasil pengujian <
0,05.
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas
Menurut Winarno (2015:5.1) multikolinieritas adalah kondisi adanya
hubungan linier antar variabel independen, karena melibatkan beberapa variabel
independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi
sederhana (terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen).
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Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinieritas. Jika
nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu maka model mengandung
unsure multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis dilihat melalui correlation matrix
yang ditetapkan sebesar 0.85 (Gujarati, 2007).
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau yang tidak terjadi
Heteroskedastisitas (Ghozali, 2010)
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau
tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji white. Pengujian ini dilakukan dengan
bantuan program Eviews 9 yang akan memperoleh nilai probabilitas Obs*R-square
yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi (alpha). Jika nilai
probabilitas signifikansinya di atas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi
heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya di
bawah 0,05 maka dapat dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas.
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3.5.3 Analisis Regresi Berganda
Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman variabel- variabel
yang digunakan dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis regresi linear berganda yaitu alat yang dapat digunakan untuk
memprediksi permintaan di masa yang datang berdasarkan data masa lalu atau untuk
mengetahui pengaruh satu / lebih variabel bebas (independent) terhadap variabel tak
bebas (dependent) (Siregar, 2013:301).
Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Model 1: 𝐅𝐕 =α + 𝛃𝟏 𝐈𝐅𝐑 𝐢,𝐭 + 𝛃𝟐 𝐋𝐏𝐈𝐢,𝐭 + 𝐞𝐢,𝐭
Model 2: 𝐒𝐑 =α + 𝛃𝟏 𝐈𝐅𝐑 𝐢,𝐭 + 𝛃𝟐 𝐋𝐏𝐈𝐢,𝐭 + 𝐞𝐢,𝐭
Keterangan:
FV

= Firm Value

SR

= Stock Return

α

= Intercept atau konstanta

β1 , β2

= Koefisien variabel independen

IFR i,t

= Internet Financial Reporting pada perusahaan i periode t

LPIi,t

= Lingkup Pelaporan Internet pada perusahaan i periode t

𝑒𝑖,𝑡

= error pada perusahaan i periode t
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3.5.4. Teknik Pengujian Hipotesis
3.5.4.1 Uji Parsial (Uji t)
Uji Parsial ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X)
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan berarti
pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (Priyatno, 2008). Ketentuannya
dilakukan dengan melihat probabilitas dengan level of significance (α) yang
ditetapkan adalah sebesar 0,05 atau 5% dimana kriteria probability akan dijelaskan
melalui ketentuan sebagai berikut:
Berdasarakan kriteria signifikansi:
1. probability ≤ 0,05 maka berpengaruh signifikan
2. probability > 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan
3. Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif
4. Coefficient “+” =memiliki pengaruh positif
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek penelitian ini merupakan perusahaan LQ45 yang tercatat di Bursa

Efek Indonesia dengan periode selama 1 tahun yaitu periode 2016 dengan jumlah
45 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan
perusahaan dan data dari website perusahaan. Berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan (purposive sampling), berikut adalah hasil rincian ketentuan
pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.1 Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian
Jumlah Perusahaan
Model
Model
Penelitian Penelitian
I
II

Kriteria Sampel
Perusahan LQ45 yang tercatat di BEI sampai sekarang

45

45

Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel
Periode Penelitian

(7)
1

(7)

Outliers

0

5

Jumlah observasi setelah outliers

38

33

1

Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel diatas, ada 7 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria
pemilihan sampel karena berbagai faktor seperti perusahaan indeks LQ45 yang tidak
berturut-turut, adanya perusahaan LQ45 yang tidak update dalam website dan ada
beberapa laporan keuangan perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah.
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Selain itu terdapat data yang harus dikeluarkan (outliers) karena memiliki
karakteristik unik. Dengan adanya data yang memiliki karakteristik unik ini
menyebabkan model penelitian menjadi kurang baik. Karakteristik unik yang
dimaksud adalah ketika data memiliki nilai ekstrim yang menyebabkan model
penelitian tidak terdistribusi normal, sehingga data tersebut harus dihapus agar
diperoleh data yang dapat mengungkapkan hasil analisis yang lebih baik dan sampel
yang lebih representative.
Berdasarkan jumlah sampel penelitian pada model 1, maka terdapat 38
perusahaan LQ45 yang merupakan perusahaan yang sesuai dengan kriteria
pemilihan sampel, sedangkan pada model 2 terdapat 33 perusahaan LQ45 yang
sesuai dengan kriteria. Periode penelitian yang dilakukan peneliti hanya satu tahun
dikarenakan penelitian yang dilakukan ini melihat halaman website terbaru dari
perusahaan LQ45.
4.2 Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum
mengenai variabel-variabel dalam penelitian meliputi, mean, median, nilai maksimum
dam minimum, serta ukuran lainnya seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.
Berikut disajikan statistik deskriptif dari model penelitian.
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Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Model Penelitian I
FV
IFR
LPI
Mean
704.5852
0.575054
0.493421
Median
367.8550
0.580771
0.500000
Maximum
2843.300
0.730405
1.000000
Minimum
1.250000
0.338536
0.250000
Std Deviasi
735.8375
0.085921
0.169327
Observation
38
38
38
Notes: FV= Firm Value; IFR= Internet Financial Reporting; LPI = Lingkup
Pengungkapan Informasi.

Sumber: Data diolah dengan aplikasi eviews

a.

Firm Value (FV)
Firm Value merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja

perusahaan yang menggambarkan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut.
Firm Value dalam penelitian ini dilihat dari rasio Tobin’s Q dengan cara
membandingkan antara market value dijumlah debt dibagi total aktiva. Berdasarkan
hasil tabel 4.2 di atas, diketahui nilai mean FV sebagai variabel dependen pada
perusahaan LQ45 selama periode 2016 sebesar 704.5852. Nilai median FV sebesar
367.8550. Nilai standar deviasi FV sebesar 735.8375. Oleh karena, nilai standar
deviasi lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata berarti menunjukan bahwa
data di dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik. Perusahaan dengan FV
terendah adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk dengan nilai 1.25, Perusahaan ini
beroperasi dalam perencanaan dan pengembangan eksekusi dalam real estate.
Sedangkan perusahaan dengan FV tertinggi adalah PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk dengan nilai 2843.3 yang merupakan salah satu bank milik
pemerintah yang terbesar di Indonesia.
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b.

Internet Financial Reporting (IFR)
Internet Financial Reporting merupakan variabel yang digunakan untuk

mengukur kualitas pengungkapan informasi melalui website perusahaan. Internet
Financial Reporting dalam penelitian ini dilihat dari Indeks IFR yang diukur melalui
observasi secara langsung terhadap website resmi perusahaan. Variabel IFR sebagai
variabel independen pada perusahaan LQ45 selama periode 2016 memiliki 38
observasi

sampel, dengan nilai rata-rata sebesar 57.50% yang berarti rata-rata

perusahaan mengungkapkan 32 items informasi IFR pada website perusahaan dari
55 items informasi IFR. Nilai median IFR sebesar 58.07%. Perusahaan dengan IFR
tertinggi sebesar 73.04% diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
sedangkan perusahaan dengan IFR terendah sebesar 33.85% diperoleh dari PT Surya
Citra Media Tbk. Nilai standar deviasi IFR sebesar 8.6%. Standar deviasi lebih kecil
dibandingkan dengan rata- rata, yang menunjukan bahwa data di dalam variabel ini
terdistribusi dengan baik
c.

Lingkup Pengungkapan Informasi (LPI)
Lingkup Pengungkapan Informasi merupakan variabel yang digunakan untuk

mengukur struktur website pusat yang dimiliki perusahaan terhubung dengan
website lain baik yang ada di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Dalam
mengukur lingkup pelaporan internet, metode yang digunakan ialah penilaian
terhadap empat indikator (Tabel 3.2). Penilaian yang diberikan ialah jika dalam satu
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website yang menjadi amatan ditemukan adanya indikator yang digunakan seperti
keberadaan search engine populer, maka diberi nilai satu, jika tidak maka diberi
nilai nol, sehingga nilai maksimal adalah 4. Variabel LPI sebagai variabel
independen pada perusahaan LQ45 selama periode 2016 memiliki nilai rata-rata
(mean) sebesar 49.34% yang berarti rata-rata perusahaan mengungkapkan 2 items
informasi LPI dari 4 items LPI. Nilai median LPI sebesar 50%. Perusahaan dengan
LPI tertinggi sebesar 100% diperoleh dari PT Unilever Indonesia Tbk, sedangkan
perusahaan dengan LPI terendah sebesar 1 atau 25% diperoleh dari PT AKR
Corporindo Tbk, PT Astra International Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT
Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT PP London Sumatera Tbk, PT Pakuwon Jati
Tbk, PT Surya Citra Media Tbk, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Hal ini
menunjukkan bahwa beberapa perusahaan tidak menghubungkan situs web mereka
terhadap situs-situs lain. Nilai standar deviasi LPI sebesar 16.93%. Standar deviasi
lebih kecil dibandingkan dengan rata- rata, yang menunjukan bahwa data di dalam
variabel ini terdistribusi dengan baik
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Model Penelitian
SR
IFR
LPI
Mean
0.110041
0.561866
0.484848
Median
0.058360
0.568758
0.500000
Maximum
0.760000
0.730405
1.000000
Minimum
-0.393007
0.338536
0.250000
Std Deviasi
0.296408
0.091962
0.164642
Observation
33
33
33
Notes: SR= Stock Return; IFR= Internet Financial Reporting; LPI = Lingkup
Pengungkapan Informasi.

Sumber: Data diolah dengan aplikasi eviews
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a.

Stock Return (SR)
Stock Return merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat

keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya.
Diketahui nilai rata-rata SR sebagai variabel dependen pada perusahaan LQ45
selama periode 2016 sebesar 0.110041 Nilai median SR sebesar 0.058360. Nilai
standar deviasi SR sebesar 0.296408. Standar deviasi lebih besar dibandingkan
dengan rata-rata, yang menunjukan bahwa data di dalam variabel ini tidak
terdistribusi dengan baik. Perusahaan dengan SR terendah adalah PT Surya Semesta
Internusa Tbk dengan nilai -0.393007, perusahaan ini beroperasi sebagai
pengembang real estate, properti, konstruksi, serta perhotelan. Sedangkan
perusahaan dengan SR tertinggi adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
Tbk dengan nilai 0.76 yang merupakan perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh
pemerintah.
b.

Internet Financial Reporting (IFR)
Internet Financial Reporting merupakan variabel yang digunakan untuk

mengukur kualitas pengungkapan informasi melalui website perusahaan. Internet
Financial Reporting dalam penelitian ini dilihat dari Indeks IFR yang diukur melalui
observasi secara langsung terhadap website resmi perusahaan. Variabel IFR sebagai
variabel independen pada perusahaan LQ45 selama periode 2016 memiliki nilai
rata-rata (mean) sebesar 56.18% yang berarti rata-rata perusahaan mengungkapkan
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31 items informasi IFR pada website perusahaan dari 55 items informasi IFR. Nilai
median IFR sebesar 56.87%. Nilai maksimum IFR sebesar 73.04% diperoleh dari
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sedangkan nilai minimum IFR sebesar
33.85% diperoleh dari PT Surya Citra Media Tbk. Nilai standar deviasi IFR sebesar
9.19%. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata- rata, yang menunjukan
bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.
c.

Lingkup Pengungkapan Informasi (LPI)
Lingkup Pengungkapan Informasi merupakan variabel yang digunakan untuk

mengukur struktur website pusat yang dimiliki perusahaan terhubung dengan
website lain baik yang ada di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Dalam
mengukur lingkup pelaporan internet, metode yang digunakan ialah penilaian
terhadap empat indikator (Tabel 3.2). Penilaian yang diberikan ialah jika dalam satu
website yang menjadi amatan ditemukan adanya indikator yang digunakan seperti
keberadaan search engine populer, maka diberi nilai satu, jika tidak maka diberi
nilai nol, sehingga nilai maksimal adalah 4. Variabel LPI sebagai variabel
independen pada perusahaan LQ45 selama periode 2016 memiliki nilai rata-rata
(mean) sebesar 48.48% yang berarti rata-rata perusahaan mengungkapkan 2 items
informasi LPI dari 4 items LPI. Nilai median LPI sebesar 50%. Nilai maksimum LPI
sebesar 100% yang diperoleh dari PT Unilever Indonesia Tbk, sedangkan nilai
minimum LPI sebesar 1 atau 25% diperoleh dari PT Astra International Tbk, PT
Bank Central Asia Tbk, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT PP London
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Sumatera Tbk, PT Pakuwon Jati Tbk, PT Surya Citra Media Tbk, PT Tower
Bersama Infrastructure Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan tidak
menghubungkan situs web mereka terhadap situs-situs lain. Nilai standar deviasi
LPI sebesar 16.46%. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata- rata,
yang menunjukan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.
4.3

Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas
Dalam melakukan analisis statistika, langkah awal yang perlu diperhatikan
adalah data observasi yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Uji
normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji jarque-bera dengan
ketentuan data terdistribusi normal apabila memiliki nilai probabilitas lebih besar
dari 0.05 atau 5% (Widarjono, 2009). Hasil uji normalitas dalam penelitian dapat
dilihat pada gambar dibawah ini:
12

Series: Residuals
Sample 1 38
Observations 38
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4
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Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-1.98e-13
-74.63703
1466.537
-1123.246
626.6236
0.471066
2.672226

Jarque-Bera
Probability

1.575492
0.454869

0
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Sumber: Data diolah dengan aplikasi eviews
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Model Penelitian I
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10

Series: Residuals
Sample 1 33
Observations 33
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Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-7.57e-17
-0.042883
0.574813
-0.572990
0.265114
0.554088
3.023218

Jarque-Bera
Probability

1.689316
0.429704

0
-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

Sumber: Data diolah dengan aplikasi eviews
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Model Penelitian II

Berdasarkan gambar 4.1 dan gambar 4.2 diatas menunjukkan nilai statistik
jarque-bera dan probabilitas model I sebesar 1.575492 dan 0.454869. Sedangkan
nilai statistik jarque-bera dan probabilitas model II sebesar 1.689316 dan 0.429704.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua model penelitian telah terdistribusi normal
karena telah memenuhi ketentuan probabilitas yakni diatas 0.05 atau 5%.
4.3.2 Uji Multikolineritas
Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk
mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen di dalam model
regresi. Sebagai ketentuan (rule of thumb) dalam metode ini, jika koefisien
korelasi berada diatas 0.85 maka diprediksi terdapat multikolinearitas di dalam
model (Widarjono, 2009). Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas Model Penelitian I
IFR
LPI
IFR

1.000000

0.277095

LPI

0.277095

1.000000

Sumber: Data diolah dengan aplikasi eviews
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Model Penelitian II
IFR
LPI
IFR

1.000000

0.243477

LPI

0.243477

1.000000

Sumber: Data diolah dengan aplikasi eviews
Berdasarkan hasil tabel 4.4 dan 4.5 diatas menunjukkan secara keseluruhan
hasil koefisien korelasi pada variabel Independen dalam model penelitian I dan
model penelitian II memiliki nilai kurang dari 0.85. Sehingga dapat disimpulkan
pada model penelitian ini tidak terdapat masalah multikolineritas antar variabel
Independen.
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varian residual satu observasi ke observasi lainnya. Sebagai
ketentuan (rule of thumb) dalam metode ini, jika nilai probabilitas kurang dari 0.05
atau 5% maka diprediksi terdapat heteroskedastisitas dalam model (Widarjono,
2009:115). Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
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Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Penelitian I
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

2.729030 Prob. F(2,35)

0.0792

Obs*R-squared

5.126451 Prob. Chi-Square(2)

0.0771

Scaled explained SS

3.636224 Prob. Chi-Square(2)

0.1623

Sumber: Data diolah dengan aplikasi eviews
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Penelitian II
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

1.139555 Prob. F(2,30)

0.3334

Obs*R-squared

2.330010 Prob. Chi-Square(2)

0.3119

Scaled explained SS

1.947983 Prob. Chi-Square(2)

0.3776

Sumber: Data diolah dengan aplikasi eviews
Berdasarkan hasil tabel 4.6 dan tabel 4.7 diatas menunjukkan secara
keseluruhan hasil Prob. Chi-Square pada variabel dependen dan variabel independen
dalam model I dan model II memiliki nilai lebih besar dari 0.05 atau 5%. Sehingga,
disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi.
4.4

Analisis Data
Uji hipotesis dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan regresi

regresi berganda. Adapaun hasil uji regresi tersebut di rangkum dalam persamaan
regresi sebagai berikut:
Model regresi (1) adalah model dengan variabel Independen yaitu
Internet Financial Reporting (IFR) dan Lingkup Pengungkapan Informasi, serta
variabel Dependen nya yaitu Firm Value (FV). Model ini digunakan untuk
mengetahui Dampak IFR & LPI terhadap firm value. Dari tabel 4.8 dapat dilihat
koefisien untuk persamaan regresi dari penelitian ini, yang kemudian dapat disusun
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dalam persamaan matematis di dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Model I
FVi,t = -1908.575 + 4315.541 IFRi,t + 266.4889 LPIi,t
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
-1908.575
726.0099
-2.628855
C
IFR
4315.541
1282.976
3.363695
LPI
266.4889
651.0184
0.409342
Adjusted R-squared
Prob (F-statistic)
Durbin-Watson statistic
Notes: Dependen Variabel=Firm Value; i= Perusahaan sampel; t= Tahun
penelitian. ***) Signifikan pada 1%

Prob.
0.0126
0.0019***
0.6848
0.233374
0.003613
1.949457

Sumber: Output eviews diolah
Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji regresi data model penelitian I diinterpretasikan
sebagai berikut:
1) Konstanta sebesar –1908.575 satuan untuk model I menunjukkan
penurunan terhadap Firm Value jika variabel IFR dan LPI dianggap
konstan.
2) IFR pada model 1 menunjukkan terdapat pengaruh terhadap Firm Value
yang berpola positif sehingga semakin bertambah nilai IFR, maka
semakin besar nilai Firm Value. Hasil Koefisien regresi IFR sebesar
4315.541berarti bahwa setiap IFR bertambah sebesar 1% maka Firm
Value akan meningkat sebesar 4315.541%.
3) LPI pada model 1 menunjukkan terdapat pengaruh terhadap Firm Value
yang berpola positif sehingga semakin bertambah nilai LPI, maka
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semakin besar nilai Firm Value. menunjukkan koefisien regresi sebesar
266.4889. Hasil Koefisien regresi LPI sebesar 266.4889 berarti bahwa
setiap LPI bertambah sebesar 1% maka Firm Value akan meningkat
sebesar 266.4889%.
Model regresi (2) adalah model dengan variabel Independen yaitu
Internet Financial Reporting (IFR) dan Lingkup Pengungkapan Informasi,serta
variabel Dependen nya yaitu Stock Return (SR). Model ini digunakan untuk
mengetahui Dampak IFR & LPI terhadap stock return. Dari tabel 4.9 dapat dilihat
koefisien untuk persamaan regresi dari penelitian ini, yang kemudian dapat disusun
dalam persamaan matematis di dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Model II
SRi,t = – 0.403515 + 1.356801 IFRi,t – 0.513118 LPIi,t
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-0.403515
0.308250
-1.309051
0.2005
IFR
1.356801
0.542670
2.500233
0.0181**
LPI
-0.513118
0.303111
-1.692840
0.1008
0.146678
Adjusted R-squared
0.035178
Prob (F-statistic)
2.361556
Durbin-Watson statistic
Notes: Dependen Variabel=Stock Return; i= Perusahaan sampel; t= Tahun
penelitian. **Signifikan pada 5%
Sumber: Output eviews diolah
Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji regresi data model penelitian II diinterpretasikan
sebagai berikut:
1) Konstanta sebesar – 0.403515 satuan untuk model II menunjukkan
penurunan terhadap Stock Return jika variabel IFR dan LPI dianggap
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konstan.
2) IFR pada model II menunjukkan terdapat pengaruh terhadap Firm Value
yang berpola positif sehingga semakin bertambah nilai IFR, maka
semakin besar nilai Stock Return. Hasil Koefisien regresi IFR sebesar
1.356801berarti bahwa setiap IFR bertambah sebesar 1% maka Stock
Return akan meningkat sebesar 1.356801%.
3) LPI pada model II menunjukkan terdapat pengaruh terhadap Stock Return
yang berpola negatif sehingga semakin bertambah nilai LPI, maka
semakin kecil nilai Stock Return. Hasil Koefisien regresi LPI sebesar
–0.513118 berarti bahwa setiap LPI bertambah sebesar 1% maka Stock
Return akan menurun sebesar –0.513118 %.
4.5

Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji Parsial (Uji t)
Uji parsial dalam sebuah penelitian merupakan pengujian yang dilakukan
untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada
suatu model regresi secara masing-masing (parsial). Hasil uji parsial (uji t) untuk
model I dan model II dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9 diatas.
4.6

Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Internet Financial Reporting berpengaruh positif terhadap Firm Value
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 4.8 Pengaruh IFR terhadap
Firm Value menunjukkan hasil positif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan
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hasil koefisien regresi sebesar 4315.541dan nilai probabilitas IFR sebesar 0.0019
atau lebih kecil dari nilai signifikansi 1%. Koefisien yang bertanda positif
siginifikan menunjukkan bahwa semakin tinggi Internet Financial Reporting maka
Firm Value akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang
telah dilakukan oleh Narsa (2012) bahwa penggunaan internet oleh perusahaan
semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memberi hasil yang baik berupa
tingginya nilai perusahaan, konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ratna
(2014) bahwa Internet Financial Reporting memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap Firm Value.
Internet financial reporting merupakan penggunaan internet sebagai media
untuk menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan (Nur,2014).
Dalam

memutuskan

untuk

melakukan

suatu

investasi,

investor

tentu

mempertimbangkan informasi mengenai suatu perusahaan baik melalui keuangan
perusahaan maupun non keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori sinyal
yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan pada dasarnya digunakan
untuk memberikan informasi positif dan negatif kepada pengguna. Maka dengan itu,
semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan melalui media
internet (IFR) ini merupakan sinyal bagi investor dalam melakukan penilaian
terhadap suatu perusahaan.
Oleh karena itu, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan
melalui media internet (IFR) maka dapat meningkatkan firm value perusahaan dan
juga mendorong investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Sehingga dapat
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disimpulkan bahwa secara parsial internet financial reporting berpengaruh terhadap
firm value.
4.6.2 Internet Financial Reporting berpengaruh positif terhadap Stock Return
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 4.9 Pengaruh IFR terhadap
Stock Return menunjukkan hasil positif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan
hasil koefisien regresi sebesar 1.356801 dan nilai probabilitas IFR sebesar 0.0181
atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%. Koefisien yang bertanda positif
siginifikan menunjukkan bahwa semakin tinggi Internet Financial Reporting maka
Stock Return akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh Almilia & Budisusetyo (2009) bahwa Internet
Financial Reporting berpengaruh positif terhadap stock return.
Teori Sinyal menyatakan tentang bagaimana perusahaan memberikan
informasi keuangan kepada pihak eksternal dan menjadi bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan serta menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal yang
baik atau sinyal yang buruk. Maka sesuai dengan teori sinyal tersebut, Dengan
semakin banyak informasi yang diungkapkan perusahaan melalui media internet
(IFR) maka dapat memengaruhi stock return perusahaan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa secara parsial internet financial reporting berpengaruh terhadap
stock return.
4.6.3 Lingkup Pelaporan Internet berpengaruh positif terhadap Firm Value
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 4.8 lingkup pelaporan internet
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memiliki nilai probabilitas sebesar 0.6848. Nilai probabilitas tersebut lebih besar
dari tingkat signifikan 0.05 atau 5%. Dengan demikian H3 ditolak yang berarti
bahwa pada penelitian ini, lingkup pelaporan internet tidak berpengaruh pada firm
value.
Lingkup Pelaporan Internet ialah sejauh mana situs web perusahaan terkait pada
situs lain baik di dalam maupun di luar perusahaan untuk membuat sebuah struktur
situs web antar atau intra-perusahaan (Narsa, 2012). Semakin luas lingkup pelaporan
internet, maka semakin mudah website perusahaan tersebut diakses melalu situssitus search engine yang popular maupun melalui situs resmi pemerintah seperti
Bursa Efek Indonesia. Kelebihan dari LPI ini mampu memengaruhi investor
maupun calon investor dalam mengakses informasi pada website perusahaan.
Dengan semakin mudah informasi perusahaan diakses oleh masyarakat maka
perusahaan dapat lebih popular.
Namun, hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa LPI tidak
berpengaruh signifikan terhadap firm value. Hal ini diperkirakan terjadi karena
content seperti news dan press release pada halaman website tidak selalu di update
oleh perusahaan sehingga investor melihat bahwa hal ini bukan merupakan
pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan. Dan hal ini juga didukung
dengan investor yang lebih fokus kepada informasi keuangan dan non keuangan
perusahaan pada website dari pada kemudahan suatu situs website perusahaan
tersebut diakses melalui situs-situs search engine yang popular, dan hal ini juga
kurang relevan bagi pasar sehingga tidak direspon oleh investor dalam melakukan
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kegiatan investasi terhadap perusahaan yang dapat memengaruhi firm value.
Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa Lingkup Pelaporan Internet
berpengaruh positif terhadap Firm Value ditolak. Artinya bahwa ada atau tidaknya
praktik LPI pada perusahaan tidak memengaruhi firm value perusahaan LQ45 yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 tersebut. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa secara parsial lingkup pelaporan internet tidak berpengaruh
terhadap firm value.
4.6.4 Lingkup Pelaporan Internet berpengaruh positif terhadap Stock Return
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 4.9 lingkup pelaporan internet
memiliki nilai probabilitas sebesar 0.1008. Nilai probabilitas tersebut lebih besar
dari tingkat signifikan 5%. Dengan demikian H4 ditolak yang berarti bahwa pada
Penelitian ini,lingkup pelaporan internet tidak berpengaruh terhadap stock return.
Nur (2014) menggunakan lingkup pelaporan internet untuk melihat kemudahan
akses informasi yang disediakan oleh perusahaan kepada investor, dan terbukti
bahwa lingkup pelaporan internet tidak terlalu memengaruhi reaksi investor
sehingga tidak berdampak jauh terhadap stock return. Hal ini dikarenakan meskipun
perusahaaan memiliki lingkup pelaporan internet yang tinggi dan situs perusahaan
dapat lebih mudah di akses oleh investor. Hal ini tidak membuat investor terpaku
pada kelebihan dari kemudahan akses website perusahaan tersebut, namun lebih
kepada tujuan melakukan akses data dan kebutuhan informasinya.
Lingkup Pelaporan Internet ialah sejauh mana situs web perusahaan terkait pada
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situs lain baik didalam maupun di luar perusahaan untuk membuat sebuah struktur
situs web antar atau intra-perusahaan (Narsa, 2012). Lingkup pelaporan internet
yang luas dapat memudahkan para pengguna IFR untuk mengakses dan
mendapatkan informasi mengenai perusahaan dari website dengan lebih cepat dan
pintas dalam pencariannya di media internet. Kemudahan dalam mengakses website
perusahaan tersebut adalah melalui situs-situs search engine yang popular maupun
melalui situs resmi pemerintah seperti Bursa Efek Indonesia.
Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa Lingkup Pelaporan
Internet berpengaruh positif terhadap stock return ditolak. Artinya bahwa praktik
LPI pada perusahaan tidak memengaruhi stock return perusahaan LQ45 yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 tersebut. Oleh karena itu
semakin luas lingkup pelaporan internet yang dilakukan perusahaan melalui media
internet atau website mereka tidak dapat memengaruhi stock return. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa secara parsial lingkup pelaporan internet tidak berpengaruh
terhadap stock return.
4.7

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai internet financial

reporting dan lingkup pelaporan internet terhadap firm value dan stock return
perusahaan LQ45 terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa
dimanfaatkan bagi perusahaan LQ45, investor dan pihak – pihak yang
berkepentingan untuk mengetahui pengaruh internet financial reporting dan lingkup
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pelaporan internet terhadap firm value dan stock return perusahaan LQ45 di
Indonesia periode 2016. Hasil penelitian yang diperoleh dari model penelitian I
menunjukan bahwa dari kedua variabel independen yang diuji terdapat 1 (satu)
variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap firm value, yaitu variabel
internet financial reporting, sedangkan variabel lain yaitu lingkup pelaporan internet
tidak berpengaruh terhadap firm value. Hasil ini menunjukan bahwa IFR merupakan
faktor penting bagi investor dalam menilai suatu perusahaan, karena tingkat tinggi
atau rendahnya IFR dapat memengaruhi firm value LQ45. Hal ini disebabkan oleh
investor yang lebih fokus dalam mengakses dan mendapatkan informasi mengenai
perusahaan dari website, dari pada mempertimbangkan kemudahan akses website
perusahaan tersebut. Dari hasil penelitian ini perusahaan LQ45 bisa dikatakan
bahwa perlu untuk lebih meningkatkan lagi content,timeliness,technology,serta user
support didalam website karena dengan semakin banyak informasi yang
diungkapkan oleh perusahaan maka dapat menarik perhatian investor dan
memberikan image yang baik bagi perusahaan. Dengan kata lain investor akan
menganggap bahwa risiko di dalam suatu perusahaan yang memiliki penyebaran
informasi keuangan perusahaan melalui situs website yang tinggi akan semakin
rendah.
Pada model penelitian II terdapat 1 (satu) variabel independen yang
berpengaruh positif signifikan terhadap stock return yaitu Internet financial
reporting sedangkan variabel lingkup pelaporan internet tidak berpengaruh
signifikan. Hasil ini menunjukan bahwa IFR merupakan hal penting yang dapat
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memengaruhi investor dalam membuat suatu keputusan investasi pada perusahaan,
karena tingkat tinggi atau rendahnya IFR mampu memengaruhi stock return
perusahaan LQ45. Hal ini disebabkan oleh investor yang fokus dalam mendapatkan
informasi mengenai perusahaan dari website, dari pada fokus terhadap kemudahan
akses website perusahaan tersebut. Dari hasil penelitian ini perusahaan LQ45 bisa
dikatakan bahwa perlu untuk lebih meningkatkan lagi informasi yang berkaitan
dengan perusahaan didalam website karena dengan semakin banyak informasi yang
diungkapkan oleh perusahaan dapat semakin menarik perhatian investor serta
memengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi di sebuah perusahaan. Dengan
demikian perusahaan yang diminati oleh investor dalam berinvestasi akan
mendapatkan tambahan modal dari investor yang dapat meningkatkan kinerja
perusahaan.
Internet financial reporting merupakan pengungkapan informasi yang
dilakukan perusahaan melalui internet yang diukur melalui 4 indikator dengan
masing masing porsi penilaian yaitu Content 40%, Timeliness 20%, Technology
20%, User Support 20%. IFR mengukur sejauh mana perusahaan meningkatkan
pelaporan keuangan melalui internet untuk mendukung pengungkapan informasi
perusahaan tersebut. Sedangkan lingkup pelaporan internet berhubungan dengan
kemudahan para pengguna IFR untuk mengakses website perusahaan tersebut
melalui situs-situs search engine yang popular maupun situs terkait. LPI mengukur
seberapa luas lingkup pelaporan internet pada suatu website perusahaan, dan
diidentifikasi sebagai bentuk kombinasi yang dilihat melalui halaman website
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perusahaan berdasarkan 4 (empat) faktor yang terdiri atas situs populer search
engine, situs resmi BEI, situs perusahaan cabang atau pusat serta situs up-stream
Companies atau down-stream Companies (Lai et al, 2010).
Berdasarkan konsep signalling theory, upaya pengungkapan merupakan bentuk
tindakan perusahaan sebagai cara mengkomunikasikan sinyal informasi kepada
investor sehingga mengurangi timbulnya asimetri informasi. Sebelum memutuskan
melakukan kegiatan investasi, investor tentu memerlukan banyak informasi terkait
perusahaan yang akan dijadikan sebagai objek investasi. Ketika perusahaan
meningkatkan IFR, maka hal itu dapat memengaruhi investor dalam menilai
perusahaan tersebut dan sekaligus juga terhadap pengambilan keputusan investasi
pada perusahaan.
Oleh karena itu, sebagai langkah untuk memperoleh firm value yang unggul
serta stock return yang tinggi perusahaan dapat melakukan peningkatan IFR melalui
beberapa hal diantara nya yaitu dengan meningkatkan content di halaman website
perusahaan yang berisi laporan keuangan, sebaiknya di upgrade ke dalam bentuk
html agar investor lebih cepat dan mudah untuk menganalisis laporan keuangan
karna tidak perlu menunggu lama proses terbukanya file pdf laporan keuangan. Hal
ke dua yaitu pada Timeliness di halaman website yang sebaiknya perusahaan
tingkatkan dengan lebih sering update mengenai press release maupun news
mengenai perusahaan. Dan hal ke tiga adalah, lebih baik apabila perusahaan LQ45
tetap menjaga LPI mereka agar investor maupun pengguna internet financial
reporting lainnya dapat dengan mudah mengakses informasi perusahaan melalui
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situs-situs search engine yang popular maupun situs terkait.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan pengungkapan informasi
sedikitpun akan menjadi suatu hal yang bernilai bagi investor sebagai pertimbangan
investasi. Penilaian investor terhadap firm value maupun stock return perusahaan
dapat dilihat berdasarkan ketersediaan informasi yang diungkapkan dalam website
dan kemudahan akses website perusahaan. Sebagai perusahaan yang baik tentu
secara aktif meningkatkan pelaporan keuangannya pada internet dan memperluas
lingkup pelaporan internet perusahaan melalui berbagai upaya agar investor tertarik
untuk berinvestasi pada perusahaan.
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BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
1) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Variabel internet
financial reporting berpengaruh positif signifikan terhadap firm value.
Penelitian ini membuktikan bahwa semakin banyak informasi yang
diungkapkan suatu perusahaan di dalam website, maka dapat semakin
memengaruhi penilaian investor terhadap suatu perusahaan.
2) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Variabel lingkup
pelaporan internet tidak berpengaruh terhadap firm value. Penelitian
ini membuktikan bahwa kemudahan untuk mengakses suatu website
perusahaan bukan merupakan pertimbangan investor dalam menilai
suatu perusahaan melainkan lebih kepada informasi yang diungkapkan
perusahaan di halaman website tersebut.
3) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Variabel internet
financial reporting berpengaruh positif signifikan terhadap stock
return perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin banyak
informasi yang diungkapkan suatu perusahaan di halaman website,
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akan semakin memengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi di
sebuah perusahaan.
4) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Variabel lingkup
pelaporan internet tidak berpengaruh terhadap stock return. Penelitian
ini membuktikan bahwa kemudahan untuk mengakses suatu website
perusahaan bukan merupakan pertimbangan investor di dalam
mengambil keputusan untuk berinvestasi di sebuah perusahaan
melainkan lebih kepada informasi yang diungkapkan perusahaan di
halaman website tersebut.
5.2

Keterbatasan
Keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini diharapkan menjadi

perhatian bagi penelitian selanjutnya:
1) Periode pengamatan terbatas hanya selama satu tahun, sehingga
kurang dapat memprediksi untuk hasil penelitian jangka panjang.
2) Kriteria penentuan sampel perusahaan seperti jumlah sampel yang
yang digunakan dalam penelitian ini harus membuat laporan keungan
dalam rupiah karena ada beberapa perusahaan yang tidak sesuai
dengan kriteria sampel.
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5.3

Saran

Berikut saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya:
1) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat dapat memperluas
periode pengamatan, agar dapat lebih memprediksi hasil penelitian
jangka panjang.
2) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan jumlah
sampel penelitian, yaitu semua perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
3) Diharapkan dapat menambah variasi variabel dependen yang
terpengaruh Oleh IFR. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga
diharapkan bisa memasukkan divid en sebagai tolak ukur.
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LAMPIRAN I
DATA PENELITIAN
No.

Nama Perusahaan

FV

IFR

1

Astra Agro Lestari Tbk

2

Adaro Energy Tbk

134.66
767.04

0.50
0.60

0.50
0.50

AKR Corporindo Tbk

4

1514.10

0.66

0.25

Astra International Tbk

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Alam Sutera Realty Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Global Mediacom Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Gudang Garam Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Kalbe Farma Tbk
Lippo Karawaci Tbk
PP London Sumatera Tbk
Media Nusantara Citra Tbk
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
Tbk
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
United Tractors Tbk
Unilever Indonesia Tbk
Matahari Putra Prima Tbk
PP (Persero) Tbk
Pakuwon Jati Tbk
Surya Citra Media Tbk
Siloam International Hospital Tbk
Summarecon Agung Tbk
Sawit Sumbermas Sarana Tbk
Wijaya Karya Tbk
Waskita Karya Tbk
Matahari Department Store Tbk
H.M. Sampoerna Tbk
Tower Bersama Infrastructure Tbk

1288.10
343.28
565.29
1714.90
2843.30
355.79
1.25
2.41
195.75
346.55
553.23
1884.10
586.75
4.85
364.66
125.72
176.32
179.62

0.69
0.54
0.62
0.67
0.73
0.63
0.57
0.44
0.52
0.58
0.56
0.65
0.68
0.66
0.53
0.47
0.57
0.56

0.25
0.50
0.25
0.50
0.50
0.50
0.50
0.25
0.50
0.50
0.50
0.75
0.75
0.50
0.75
0.25
0.50
0.50

1551.50
1238.20
2209.90
371.05
1770.90
1191.70
1.41
131.61
850.89
3.62
919.17
2.38
681.35
1.29
1602.20
161.70
137.70

0.62
0.52
0.64
0.50
0.62
0.64
0.66
0.58
0.34
0.57
0.56
0.37
0.61
0.60
0.62
0.52
0.46

0.50
0.75
0.50
0.50
1.00
0.50
0.75
0.25
0.25
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.25

3

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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LPI

No.

Nama Perusahaan

SR

IFR

LPI

1

Astra Agro Lestari Tbk

2

0.06

0.50

0.50

Adaro Energy Tbk

3

0.69

0.60

0.50

Astra International Tbk

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Alam Sutera Realty Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Gudang Garam Tbk

0.38
0.03
0.17
0.11
0.02
-0.03
0.19
0.16
0.53
0.15
-0.30
0.32
-0.05
-0.02
0.76
-0.20
0.28
0.25
0.05
-0.02
0.14
-0.10
0.11
-0.20
-0.16
-0.03
0.53
-0.15
0.72
-0.37
-0.39

0.69
0.54
0.62
0.67
0.73
0.57
0.44
0.52
0.56
0.66
0.53
0.47
0.57
0.56
0.62
0.52
0.64
0.50
0.62
0.66
0.58
0.34
0.57
0.56
0.37
0.61
0.60
0.46
0.64
0.64
0.40

0.25
0.50
0.25
0.50
0.50
0.50
0.25
0.50
0.50
0.50
0.75
0.25
0.50
0.50
0.50
0.75
0.50
0.50
1.00
0.75
0.25
0.25
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.25
0.50
0.50
0.50

Indofood Sukses Makmur Tbk
Kalbe Farma Tbk
Lippo Karawaci Tbk
PP London Sumatera Tbk
Media Nusantara Citra Tbk
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
United Tractors Tbk
Unilever Indonesia Tbk
PP (Persero) Tbk
Pakuwon Jati Tbk
Surya Citra Media Tbk
Siloam International Hospital Tbk
Summarecon Agung Tbk
Sawit Sumbermas Sarana Tbk
Wijaya Karya Tbk
Waskita Karya Tbk
Tower Bersama Infrastructure Tbk
Vale Indonesia Tbk
XL Axiata Tbk
Surya Semesta Internusa Tbk
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LAMPIRAN II
HASIL UJI PENELITIAN
1.

STATISTIK DESKRIPTIF MODEL PENELITIAN I
FV

IFR

LPI

704.5852
367.8550
2843.300
1.250000
735.8375
1.0161645
3.284334

0.575054
0.580771
0.730405
0.338536
0.085921
-0.761519
3.501403

0.493421
0.5
1
0.25
0.169327
0.558941
3.903710

Jarque-Bera
Probability

7.266240
0.026434

4.070826
0.130627

3.271726
0.194784

Sum

26774.24

21.85205

18.75000

Sum Sq.Dev.

20033905

0.273153

1.060855

Observations

38

38

38

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.

STATISTIK DESKRIPTIF MODEL PENELITIAN II
SR
0.110041
0.058360
0.760000
-0.393007
0.296408
0.560715
2.845209

IFR
0.561866
0.568758
0.730405
0.338536
0.091962
-0.601796
2.978108

LPI
0.484848
0.500000
1.000000
0.250000
0.164642
0.725594
4.673109

Jarque-Bera
Probability

1.762150

1.992528

6.744703

0.414337

0.369256

0.034309

Sum

3.631341

18.54157

16.00000

Sum Sq.Dev.

2.811454

0.270622

0.867424

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Observations

33

33
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33

3.

ANALISIS REGRESI BERGANDA
Model Penelitian I
Dependent Variable: FIRM_VALUE
Method: Least Squares
Sample: 1 38
Included observations: 38
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

IFR
LPI
C

4315.541
266.4889
-1908.575

1282.976
651.0184
726.0099

3.363695
0.409342
-2.628855

0.0019
0.6848
0.0126

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.274814
0.233374
644.2785
14528316
-298.1461
6.631727
0.003613

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

704.5852
735.8375
15.84980
15.97908
15.89579
1.949457

Model Penelitian II
Dependent Variable: STOCK_RETURN
Method: Least Squares
Sample: 1 33
Included observations: 33
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

IFR
LPI
C

1.356801
-0.513118
-0.403515

0.542670
0.303111
0.308250

2.500233
-1.692840
-1.309051

0.0181
0.1008
0.2005

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.200010
0.146678
0.273809
2.249135
-2.506600
3.750240
0.035178

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.110041
0.296408
0.333733
0.469779
0.379509
2.361556

4.

UJI NORMALITAS
Model Penelitian I

12

Series: Residuals
Sample 1 38
Observations 38

10

8

6

4

2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-1.98e-13
-74.63703
1466.537
-1123.246
626.6236
0.471066
2.672226

Jarque-Bera
Probability

1.575492
0.454869

0
-1000

-500

0

500

1000

1500

Model Penelitian II
10

Series: Residuals
Sample 1 33
Observations 33

8

6

4

2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-7.57e-17
-0.042883
0.574813
-0.572990
0.265114
0.554088
3.023218

Jarque-Bera
Probability

1.689316
0.429704

0
-0.6

5.

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

UJI MULTIKOLINIERITAS
Model Penelitian I
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Model Penelitian II

6.

UJI HETEROSKEDASTISITAS
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Penelitian I
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic

2.729030

Prob. F(2,35)

0.0792

Obs*R-squared

5.126451

Prob. Chi-Square(2)

0.0771

Scaled explained SS

3.636224

Prob. Chi-Square(2)

0.1623

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Penelitian II
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic

1.139555

Prob. F(2,30)

0.3334

Obs*R-squared

2.330010

Prob. Chi-Square(2)

0.3119

Scaled explained SS

1.947983

Prob. Chi-Square(2)

0.3776
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