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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis 

penelitian, dan kerangka pemikiran. 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan (agency theory) erat hubungannya dengan corporate 

governance. Teori ini adalah dasar yang digunakan perusahaan untuk 

memahami corporate governance. Hal yang dibahas dalam teori ini adalah 

hubungan antara prinsipal (pemilik dan pemegang saham) dan agen 

(manajemen). Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara prinsipal 

dan agen (Jensen and Meckling, 1976). Inti dari hubungan keagenan adalah 

terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. 

Prinsipal akan menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan 

perusahaan serta mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada 

agen. Prinsipal memiliki harapan bahwa agen akan menghasilkan return 

dari uang yang mereka investasikan. Di lain pihak, agen memiliki kewajiban 

untuk mengelola perusahaan sesuai dengan keinginan prinsipal. Sebagai 

wujud dari akuntabilitas manajemen kepada pemilik, setiap periode 

manajemen memberikan laporan mengenai informasi perusahaan kepada 

pemiliknya. 
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Dalam teori agensi, diasumsikan bahwa masing-masing individu 

cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Hal ini menimbulkan adanya 

konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memiliki 

kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan agen 

memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan 

ekonomi dan psikologisnya. Konflik akan terus meningkat karena prinsipal 

tidak dapat mengawasi aktivitas agen sehari-hari untuk memastikan bahwa 

agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Salah satu cara 

untuk mengurangi konflik antara agen dan prinsipal ini adalah melalui 

pengungkapan informasi oleh manajemen (agen), dimana sejalan dengan 

berkembangnya isu mengenai corporate governance. Dengan demikian, 

diharapkan agen dapat bekerja memenuhi permintaan dari prinsipal. Hal ini 

akan meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek 

corporate governance suatu perusahaan. 

 

2.1.2 Luas Pengungkapan dalam Laporan Tahunan 

Laporan tahunan berisi pengungkapan informasi yang dapat 

membantu stakeholders dalam pengambilan keputusan. Informasi yang 

diungkapkan tidak hanya berupa informasi keuangan saja, tetapi juga 

berupa informasi non keuangan. Selain digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan, pengungkapan dalam laporan tahunan juga 

digunakan sebagai bentuk akuntabilitas manajemen atas kinerjanya sebagai 

pengelola perusahaan kepada investor sebagai pemilik. 
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Kusumawati (2007) menyatakan bahwa dalam studi-studi yang telah 

dilakukan selama ini, pengungkapan laporan tahunan dikelompokkan 

menjadi dua jenis, yaitu jenis pengungkapan umum dan pengungkapan 

tertentu. Pengungkapan umum berupa pengungkapan wajib dan 

pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan 

yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan 

yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan pengungkapan 

sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. 

Pengungkapan tertentu meliputi: financial disclosure, corporate 

governance disclosure, environmental disclosure, termasuk pengungkapan 

aspek tata kelola perusahaan (corporate governance). 

Di Indonesia, BAPEPAM (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) telah 

mengatur bentuk dan isi laporan tahunan yang wajib diungkapkan melalui 

Salinan Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP-

431/BL/2012 peraturan X.K.6 tanggal 01 Agustus 2012 tentang kewajiban 

penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan-perusahaan 

publik. Dalam ketentuan umum bentuk dan isi laporan tahunan, disebutkan 

bahwa : 

“Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan 

dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan 

pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi 

atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit.” 
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Darrough (dalam Na’im dan Rakhman, 2000) mengemukakan 

bahwa ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan 

yang ditetapkan standar, yaitu: 

1. Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) 

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan 

oleh standar akuntansi yang berlaku. Apabila perusahaan tidak bersedia 

untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib 

memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya. 

2. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) 

Pengungkapan sukarela merupakan butir-butir yang dilakukan secara 

sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. 

Semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan 

minimum, perusahaan berbeda secara substansial dalam hal jumlah 

tambahan informasi yang diungkapkan ke pasar modal. Salah satu cara 

meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan 

sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi 

bisnis manajemen. 

 

2.1.3 Luas Pengungkapan Informasi Perusahaan 

Saat ini banyak perusahaan menggunakan website perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi keuangan dan bisnis mereka. Meskipun banyak 

perusahaan yang sudah menggunakan website sebagai sarana komunikasi, 
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tetapi tidak berarti bahwa keberadaan website perusahaan ini memiliki 

kuantitas dan kualitas yang terstandarisasi antar perusahaan (Almilia, 2008). 

Pengembangan pelaporan keuangan berbasis internet dewasa ini 

dianggap sebagai perkembangan praktik akuntansi pengungkapan yang ada 

meskipun perkembangan praktik ini tidak didasari dengan standarisasi 

pengungkapan informasi keuangan dengan media internet. Dengan 

menempatkan informasi pada website perusahaan, pengguna informasi 

dapat mencari informasi apapun terkait perusahaan tanpa mengeluarkan 

biaya yang cukup tinggi. Pelaporan keuangan menggunakan internet tidak 

hanya dibatasi dengan menggunaan satistik dan grafik saja, tetapi meliputi 

hyperlinks, search engine, multimedia ataupun interactivy (Almilia, 2008).  

Internet dapat digunakan untuk mengembangkan penyediaan 

informasi keuangan pada perusahaan sendiri dalam hal ketepatwaktuan 

penyediaan informasi bagi penguna informasi keuangan. Dengan media 

internet juga dapat menghilangkan keterbatasan karena perbedaan wilayah 

dan juga dapat meningkatkan frekuensi pelaporan informasi keuangan 

kepada public mengingat kebutuhan akan penyediaan informasi dengan 

cepat (Almilia,2008). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa website perusahaan dapat 

dijadikan sebagai pengungkapan informasi perusahaan. Salah satu yang 

paling sering diungkapkan perusahaan melalui website perusahaan adalah 

financial reporting atau yang sering disebut Internet Financial Reporting 

(IFR). 
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Cheng, Lawrence dan Coy (2000) dalam Almilia (2008) 

mengembangan indeks untuk mengukur kualitas pengungkapan IFR pada 

40 perusahaan besar di New Zaeland. Hasil penelitian Cheng, Lawrence dan 

Coy (2000) menunjukkan bahwa 32 (80%) perusahaan memiliki website 

dan 70% dari sampel menyajikan informasi keuangan pada website 

perusahaan. Dan dari 32 perusahaan yang memiliki website menunjukkan 

bahwa hanya 8 (25%) perusahaan yang memiliki nilai diatas 50%. 

Penelitian Hussein A. Khasharmeh and Abdelmohsen M. Desoky 

(2013) meneliti mengenahi pengungkapan tanggung jawab sosial secara 

online pada perusahaan yang listed di Gulf Cooperation Council (GCC) 

Countries. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari 163 perusahaan 

yang terdaftar di Gulf Cooperation Council (GCC) Countries, sebanyak 24,5 

persen dari perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial secara 

online dengan skor pengungkapan lebih dari 50%. Hasil penelitian ini juga 

membuktikan bahwa perusahaan industri lebih tertarik untuk 

mengungkapkan informasi tanggung jawab mereka secara online.  

Boubaker et.al (2012) meneliti pengungkapan informasi perusahaan 

melalui website di Prancils. Hasil ini menemukan bahwa dari 568 

perusahaan yang listing di Bursa Efek Prancis sebanyak 93,12% perusahaan 

mengungkapkan informasi melalui website perusahaan. 

Etherede et.al (2002) dalam Almillia juga melalukan penelitian yang 

sama mengenai pengungkapan data keuangan melalui website perusahaan. 

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa 232 perusahaan yang 
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terdaftar di Associtaion for Investment Management and Research (AIMR) 

terdapat 193 perusahaan yang mengungkapkan informasi keuangan 

perusahaan mereka melalui website. 

Sharma (2013) melakukan penelitian mengenai pengungkapan 

informasi perusahaan perbankan melalui website perusahaan. informasi 

perusahaan yang diungkapkan dalam penelitian ini sebanyak 50 informasi 

yang terdiri dari 38 informasi mengenai konten perusahaan perbankan 

sedangkan 12 pengungkapan menunjukkan kemudahan menggunakan dan 

mengakses website perusahaan. Secara rata-rata bank-bank di Nepal  

mengungkapan informasi perusahaan sebesar 49,58%. 

Selain beberapa penelitian di atas, Bahl dan Lal (2012) juga 

melakukan penelitian yang sama. Beberapa item informasi pengungkapan 

informasi perusahaan melalui website menurut penelitian Bahl dan Lal 

(2012) adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Daftar Pengungkapan Informasi Perusahaan 

Corporate Information Financial dan Stock 

Information 

Management & Board 

of Directors 

Information 

Visi dan Misi Balance Sheet Corporate Governance 

Produk dan Pelayanan Profit & Loss Account SDM, Informasi 

Karyawan, dan Karir 

Research dan 

Development 

Cash Flow Statement Daftar Direktur 

Information Relating to 

JVs & Subsidiaries 

Stock Price Rencana Masa Depan 

CSR Rasio Keuangan  
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Awards and Honors Laporan Keuangan 

Audit Kuartal 

 

Corporate 

Announcements, Media 

Releases 

Laporan Keuangan Un-

Audit per kuartal 

 

 Informasi Deviden  

 Bonus Declared  

 Informasi Penjualan  

 Chart Graphs dan 

Diagram 

 

 Kebijakan Penting  

 Shareholder  

 Pernyataan Direktur  

Sumber : Bahl dan Lal (2012) 

 

2.1.4 Profitabilitas (ROA) 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan dan untuk memberikan ukuran 

tingkat efektivitas perusahaan manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 

2008). Ukuran profitabilitas dapat berbagai macam seperti: laba operasi, 

laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat 

pengembalian ekuitas pemilik. Ang (1997) mengungkapkan bahwa rasio 

profitabilitas atau rasio rentabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada 

pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin 

besar keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk membayarkan dividennya. 

Profitabilitas perusahaan merupakan indikator pengelolaan 

manajemen perusahaan yang baik, sehingga manajemen akan cenderung 

mengungkapkan lebih banyak informasi ketika ada peningkatan 
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profitabilitas perusahaan. Hal lain yang mendukung hubungan postif antara 

tingkat pengungkapan sukarela dengan profitabilitas adalah adanya sumber 

daya keuangan yang lebih besar bagi perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi untuk menyajikan pengungkapan lain selain yang 

diwajibkan (sukarela). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang 

tinggi cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak karena ingin 

menunjukkan kepada publik dan stakeholders bahwa perusahaan memiliki 

tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain pada 

industri yang sama. 

 

2.1.5 Kepemilikan Publik 

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

masyarakat umum atau atau oleh pihak luar (Fathimiyah et. al, 2013). 

Wijayanti (2009) dalam Fathimiyah et.al (2013), kepemilikan perusahaan 

oleh pihak luar mempunyai kekuatan besar dalam perusahaan, karena dapat 

mempengaruhi perusahaan melalui media masa baik berupa kritikan 

maupun komentar yang semuanya dianggap sebagai suara publik atau 

masyarakat. Suatu struktur kepemilikan yang memiliki proporsi besar untuk 

kepemilikan publik dapat menekan manajemen agar menyajikan informasi 

secara tepat waktu karena ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi (Febriantina, 2010 dalam 

Fathimiyah et.al (2013)).  
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Semakin besar kepemilikan saham publik maka akan semakin besar 

mekanisme pengendalian terhadap perilaku manajemen. Keberadaan  

komposisi pemegang saham publik akan memudahkan monitoring, 

intervensi atau beberapa pengaruh kedisiplinan lain pada manajer, yang 

pada akhirnya akan membuat manajer bertindak sesuai dengan kepentingan 

pemegang saham. Salah satunya adalah pengungkapan informasi 

perusahaan. 

 

2.1.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menurut Riyanto (2001), yaitu besar kecilnya 

perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau total 

aktiva. Menurut Agnes Sawir (2004) ukuran perusahaan dinyatakan sebagai 

determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi untuk alasan 

yang berbeda: Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat 

kemudahanperusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan 

kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir,  baik 

untuk obligasi maupun saham. Meskipun mereka memiliki akses, biaya 

peluncuran dari penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi 

penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat dilakukan, sekuritas 

perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan 

penentuan harga sedemikian rupa agar investor mendapatkan hasil yang 

memberikan return lebih tinggi secara signifikan. 
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Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar 

dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih 

pendanaan dari berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang 

lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. 

Semakin besar jumlah uang yang digunakan, semakin besar kemungkinan 

pembuatan kontrak yang dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak 

sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar hutang. Ketiga, ada 

kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan 

yang lebih besar dapat memperoleh lebih  banyak laba. 

Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula tuntutan 

terhadap keterbukaan informasi dibanding perusahaan yang lebih kecil. 

Dengan mengungkapkan informasi yang lebih banyak, perusahaan mencoba 

mengisyaratkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip 

manajemen perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 

Meningkatnya pengungkapan informasi akan mengurangi asimetri 

informasi. Biaya agensi timbul karena kepentingan yang bertentangan dari 

para pemegang saham, manajer dan pemilik hutang (Martson, dalam Istanti 

2008). 

Perusahaan besar kemungkinan besar lebih mencantumkan laporan 

keuangan dalam website perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan besar 

biasanya memiliki lebih banyak produk dan jaringan distribusi yang lebih 

kompleks yang mengharuskan sistem informasi manajemen dan database 
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yang lebih besar dan lebih kompleks untuk tujuan kontrol managemen (Aly 

et al., 2009 dalam Chrestyna, 2012). 

 

2.1.7 Kepemilikan Manajerial 

Menurut Nur’Aeni (2010) dalam Fathimiyah et.al (2012) kepemilikan 

manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak 

manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan 

perusahaan. Sedangkan menurut Purwandari (2012) dalam Fathimiyah et.al 

(2012) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh direksi, 

manajemen, komisaris, maupun setiap pihak yang terlibat secara langsung 

dalam pembuatan keputusan perusahaan. 

Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring 

aktivitas perusahaan. Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai 

ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Menurut Jensen dan 

Meckling (1976), ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka 

ada kecenderungan terjadinya peningkatan perilaku opportunistic manajer. 

Dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka 

dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara 

manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara 

agen dan principal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga 

sekaligus sebagai pemilik. 

Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka 

manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka 
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akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang 

diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila 

keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai 

dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan 

informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan 

image perusahaan salah satunya adalah informasi perusahaan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Bahl dan Lal (2012) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui 

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan informasi 

perusahaan melalui website perusahaan. Karakteristik perusahaan yang 

digunakan adalah profitabilitas, kepemilikan publik, dan ukuran 

perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas, 

kepemilikan publik, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap luas pengungkapan informasi perusahaan melalui website 

perusahaan. 

Penelitian Baubaker et.al (2012) yang melakukan penelitian dengan 

tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

informasi perusahaan melalui website perusahaan di Prancis. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan, kualitas audit, 

konsentrasi kepemilikan, penerbitan obligasi, dan tipe perusahaan teknologi 

informasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi 

perusahaan melaluik website. 
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Penelitian Almilia (2008) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan melalui website 

perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan, ROE dan 

Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan, 

ukuran perusahaan dan kepemilikan mayoritas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan informasi perusahaan. 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Informasi 

Perusahaan Melalui Website Perusahaan 

Profitabilitas merupakan salah satu bagian dalam mengukur kinerja 

perusahaan. Saat kinerja perusahaan dalam kondisi baik, perusahaan akan 

mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk menunjukan 

keberhasilannya. Di samping itu, perusahaan dengan performa yang baik 

mempunyai dana yang berlebih untuk membiayai penyediaan informasi. 

Website perusahaan diasumsikan akan lebih update saat perusahaan dalam 

kondisi yang baik. Sebaliknya, perusahaan yang dalam kondisi yang kurang 

sehat, akan membatasi informasi yang diberikan kepada publik. 

 Pada umumnya, investor melihat profitabilitas merupakan sinyal 

yang sangat baik. Adanya profitabilitas yang baik, manajer berharap bahwa 

akan lebih banyak investor yang bersedia untuk berinvestasi sehingga akan 

mengurangi biaya modal mereka. Manajer perusahaan dengan tingkat 
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profitabilitas yang baik, akan lebih bersedia mengungkapkan sinyal yang 

baik ke pasar dalam bentuk pengungkapan sukarela yang lebih luas atau 

mengungkapan dengan teknologi baru seperti Website (Bahl dan Lal, 2013). 

Hasil penelitian Bahl dan Lal (2013) membuktikan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi perusahaan melalui 

website. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

H1 : Profitabilitas/Return of Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan informasi perusahaan melalui website 

 

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan 

Informasi Perusahaan Melalui Website 

Teori keagenan menyatakan bahwa semakin menyebar kepemilikan 

saham perusahaan, perusahaan diekspektasikan akan mengungkapkan 

informasi lebih banyak yang bertujuan untuk mengurangi biaya keagenan. 

Konflik keagenan semakin besar bagi perusahaan yang memiliki 

penyebaran kepemilikan saham perusahaan. 

Pemegang saham publik merupakan pemegang saham minoritas dan 

kurang kuat dengan akses lebih terbatas terhadap informasi perusahaan 

karena mereka memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk memonitor 

perilaku manajer. Hal tersebut akan menciptakan masalah keagenan yang 

lebih besar. Teori agensi menyatakan bahwa pemegang saham mayoritas 

memiliki potensi untuk mengeksploitasi pemegang saham minoritas dalam 
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bentuk transfer kekayaan. Perusahaan dengan kepemilikan publik akan 

lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi. Akibatnya, manajer 

memiliki insentif lebih untuk mengungkapkan informasi keuangan lebih 

atau untuk mengungkapkan dengan menggunakan perangkat baru seperti 

pengungkapan berbasis web untuk mengurangi masalah keagenan. 

Persentase kepemilikan publik yang besar juga menunjukkan pemegang 

saham publik lebih tersebar secara geografis. Dalam kondisi tersebut, hal 

ini membuat perusahaan lebih sulit untuk berkomunikasi dengan 

menggunakan perangkat konvensional seperti pengungkapan berbasis 

cetak. Pemanfaatan internet lebih bermanfaat untuk perusahaan dengan 

prosentase kepemilikan publik yang besar dan tersebar. Hasil penelitian 

Bahl dan Lal (2013) membuktikan bahwa kepemilikan publik berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan informasi perusahaan melalui website. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

H2 : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

informasi perusahaan melalui website 

 

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan 

Informasi Perusahaan Melalui Website 

Terdapat beberapa argumentasi yang mendasar hubungan ukuran 

perusahaan dengan tingkat pengungkapan. Pertama, perusahaan besar yang 

memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik cenderung memiliki 



 

25 

 

 

sumber daya untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan biaya untuk 

menghasilkan informasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan. 

Kedua, perusahaan besar memiliki insentif untuk menyajikan 

pengungkapan sukarela, karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya 

dan tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. 

Ketiga, perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi 

penting dikarenakan competitive disadvantage (Almilia, 2008). 

Perusahaan-perusahaan besar dikenakan biaya marjinal yang rendah 

dalam mengungkapkan informasi perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang 

besar akan cenderung mengeluarkan biaya minim untuk mengungkapkan 

informasi lebih luas seperti dalam pengungkapan konvensional sukarela 

atau melakukan pengungkapan berbasis web. Situasi ini menyebabkan 

manajer perusahaan besar untuk mengungkapkan lebih banyak 

menggunakan perangkat berbasis web. Hasil penelitian Bahl dan Lal (2013) 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan informasi perusahaan melalui website. Berdasarkan uraian 

di atas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

informasi perusahaan melalui website 
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2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan 

Informasi Perusahaan Melalui Website 

Dalam teori keagenan, dijelaskan bahwa ada kemungkinan 

permasalahan yang akan timbul di antara prinsipal dan agen atau antara 

pemegang saham dan manajer. Masalah tersebut dapat disebabkan karena 

kecilnya kepemilikan oleh agen di perusahaan (Said, et al 2009). Hal ini 

dapat menjadi penyebab tindakan oportunis yang dilakukan oleh manajer, 

dimana manajer bertindak hanya untuk mementingkan dan menguntungkan 

diri sendiri. Dengan kata lain, manajer tidak mengelola perusahaan sesuai 

dengan yang diinginkan oleh prinsipal. Berdasarkan hal tersebut, maka 

hipotesis kempat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H4 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan informasi perusahaan melalui website perusahaan 
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2.4  Kerangka Penelitian 

Model penelitian yang menggambarkan suatu kerangka konseptual 

sebagai panduan sekaligus alur. Kerangka penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 
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