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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan internet 

yang semakin maju, serta memiliki peran penting dalam kehidupan 

sosial, ekonomi dan politik di dunia global yang dapat mempengaruhi 

kehidupan umat manusia tidak terkecuali lembaga keuangan yaitu 

perbankan. Bank syaraih mengalami pertumbuhan yang sangat pesat 

dimana pada tahun 2020 telah tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) bank syariah di Indonesia berjumlah 198 yang terdiri dari 14 

Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal tersebut sangat 

disayangkan karena masih ada satu BUS yaitu Maybank Syariah 

kurang memanfaatkan kemajuan internet untuk memberikan informasi 

mengenai laporan keuangannya melalui internet atau disebut Internet 

Financial Reporting (IFR) kepada masyarakat atau investor. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh rasio aktivitas 

terhadap IFR pada BUS periode 2018-2020 (2) Pengaruh ukuran 

profitabilitas terhadap IFR pada BUS periode 2018-2020 (3) Pengaruh 

leverage terhadap IFR pada BUS periode 2018-2020 (4) Pengaruh 

rasio aktivitas, ukuran profitabilitas, leverage, secara simultan 

terhadap IFR pada BUS 2018-2020. 

    Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

studi pustaka, dokumentasi serta studi panel. Data yang digunakan 

merupakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan periode 

2018-2020 yang diperoleh pada website resmi BUS. Metode analisis 

data yang digunakan adalah (1) Analisis statistik deskriptif (2) Uji 

Asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan autokorelasi (3) Uji regresi linier berganda (4) 

Uji hipotesis yang terdiri dari uji f dan uji t dengan menggunakan 

bantuan dari SPSS 22 dengan level signifikan 0,05. 

      Hasil penelitian ini adalah: (1) Rasio aktivitas tidak 

berpengaruh terhadap IFR pada BUS di Indonesia periode 2018-2020. 

(2) Ukuran profitabilitas tidak berpengaruh terhadap IFR pada BUS di 

Indonesia periode 2018-2020. (3) Leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap IFR pada BUS di Indonesia periode 2018-2020. 

(4) Rasio aktivitas, ukuran profitabilitas dan leverage berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap internet financial reporting pada 

BUS periode 2018-2020. 

Kata Kunci: Bank Umum Syariah, Internet Financial Reporting, 

Rasio Aktivitas, Ukuran Profitabilitas, dan Leverage. 
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ABSTRACT 

This research is motivated by the development of the internet 

which is increasingly advanced, and has an important role in social, 

economic and political life in a globalized world that can affect human 

life, including financial institutions, namely banking. Islamic banks 

experienced very rapid growth where in 2020 the Financial Services 

Authority (OJK) recorded 198 Islamic banks in Indonesia consisting 

of 14 Sharia Commercial Banks (BUS), 20 Sharia Business Units 

(UUS), and 164 People's Financing Banks. Sharia (BPRS). This is 

very unfortunate because there is still one BUS, namely Maybank 

Syariah, which does not utilize the progress of the internet to provide 

information about its financial reports via the internet or called 

Internet Financial Reporting (IFR) to the public or investors. This 

study aims to determine: (1) The effect of the activity ratio on IFR on 

BUS for the period 2018-2020 (2) The effect of profitability measures 

on IFR on BUS for the period 2018-2020 (3) The effect of leverage on 

IFR on BUS for the period 2018-2020 (4) The effect of activity ratios, 

profitability measures, leverage, simultaneously on IFR on BUS 2018-

2020 

The method used in this research is quantitative method, 

where the data collection techniques used are literature study, 

documentation and panel study. The data used is secondary from the 

2018-2020 annual financial statements obtained on the BUS official 

website. The data analysis methods used are (1) descriptive statistical 

analysis (2) Classical assumption test consisting of normality test, 

multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation (3) 

Multiple linear regression test (4) Hypothesis test consisting of f test 

and test t using the help of SPSS 22 with a significant level of 0.05. 

The results of this study are: (1) The activity ratio has no 

effect on IFR at BUS in Indonesia for the 2018-2020 period. (2) The 

measure of profitability has no effect on IFR on BUS in Indonesia for 

the 2018-2020 period. (3) Leverage has a significant negative effect 

on IFR on BUS in Indonesia for the 2018-2020 period. (4) Activity 

ratios, profitability measures and leverage have a significant 

simultaneous effect on internet financial reporting on BUS for the 

2018-2020 period. 

Keywords: Islamic Commercial Banks, Internet Financial Reporting, 

Activity Ratios, Profitability Measures, and Leverage. 
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MOTO 

َت لوَ  َبِٱلۡ  ٱلِبُسواَْۡ  َل  َو أ نُتمۡ  ُُتُواَْٱلۡ  ب َِٰطِلَو ت كۡ  ح قَّ َۡ  ح قَّ
 ٤٢ل ُمون َۡ  ت ع

“Dan janganlah kamu campur-adukkan yang hak dengan yang bathil 

dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu 

mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2] : 42) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan yang terdapat 

dalam penelitian ini maka penulis harus menjelaskan pengertian 

istilah yang terkandung dalam judul skripsi “Pengaruh Faktor 

Rasio Aktivitas, Ukuran Profitabilitas dan Leverage 

Terhadap Internet Financial Reporting pada Perbankan 

Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2020 (Studi pada Bank 

Umum Syariah Periode 2018-2020)” Supaya tidak 

menimbulkan kesalahpahaman dan memudahkan pembaca 

memahami isi dari skripsi ini serta untuk menghindari kekeliruan 

bagi pembaca. 

1. Rasio Aktivitas  

Rasio aktifitas atau activity digunakan untuk mengukur 

seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber 

daya yang dimilikinya. Rasio ini melihat beberapa aset 

selanjutnya menentukan beberapa tingkat aktivitas aset 

tersebut pada tingkat kegiatan tertentu.
1
 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahan memperoleh laba dalam hubungannya 

dengan nilai penjualan, aset, dan modal sendiri. Profitabilitas 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba.
2
 

3. Leverage 

Leverage didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana, 

dimana untuk penggunaan dana tersebut perusahaan harus 

                                                           
1 Diana, Shinta Rahma, Analisis Laporan Keuangan dan Aplikasinya, edisi 

pertama, (Jakarta: IN MEDIA, 2018), 58. 
2Ibid, 61. 



2 
 

 
 

menutupi biaya tetap atau membayar Management atau 

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam 

proses pelaporan beban tetap dari perusahaan tersebut.
3
 

Sedangkan rasio leverage merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh 

hutang.
4
 

4. Internet Financial Reporting (IFR) 

Internet Financial Reporting ialah salah satu cara bagi sebuah 

perusahaan untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan 

informasi-informasi keuangan perusahaannya kepada publik 

melalui media internet. Literatur akuntansi menyatakan bahwa 

praktik IFR dikenal sebagai pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure), bukan karena isi pengungkapannya 

tetapi karena alat yang digunakan.
5
 

 

B. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan teknologi serta kemajuan dunia digital 

sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat tidak 

terkecuali dengan lembaga keuangan perbankan. Perkembangan 

teknologi yang semakin pesat membuat internet menjadi salah 

satu alternatif baru bagi perusahaan untuk menyajikan informasi 

mengenai perusahaan baik secara finansial ataupun non-finansial, 

teknologi itu digunakan karena lebih efektif dalam membantu 

keperluan para penggunanya termasuk perbankan.  

     Pengaplikasian baru internet telah muncul dalam beberapa 

tahun belakangan ini, yaitu pelaporan keuangan melalui internet 

atau biasa disebut dengan Internet Financial Reporting (IFR). 

Pelaporan keuangan melalui internet mengacu pada penggunaan 

situs website perusahaan untuk menyebarkan  informasi tentang 

                                                           
 3 Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, (Yogyakarta: 

Yayasan Penerbit  Gajahmada, 2011), 35. 
4 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, ( Jakarta: Kencana, 2010), 12. 
5 Febrian Rizki, Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, “Pengaruh Rasio Aktivitas, 

Risiko Sistemati, Dan Tingkat Kepemilikan Saham Terhadap Internet Financial 

Reporting (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2011-2015),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 

(JIMEKA), Vol. 3 no. 3 (2018): 446. 
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kinerja keuangan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan 

menggunakan internet untuk memasarkan perusahaan mereka 

kepada pemegang saham dan investor. Bagi perusahaan-

perusahaan yang telah menerapkan IFR, kegiatan pemasaran 

tidak lagi terbatas pada produk, dengan kata lain situs website 

perusahaan tidak lagi ditujukan sepenuhnya untuk konsumen 

biasa.
6
 

Secara konstitusional, peraturan terkait IFR atau pelaporan 

keuangan melalui internet di Indonesia telah diatur dalam 

keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor Kep-431/BL/2012 Pasal 3 

yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang 

telah memiliki halaman website sebelum berlakunya peraturan ini 

wajib memuat laporan tahunan di halaman website. Dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya peraturan ini, 

perusahaan publik wajib memiliki halaman website dengan 

memuat laporan tahunan. Peraturan terkait tata cara penyampaian 

laporan keuangan secara elektronik oleh emiten atau perusahaan 

publik juga diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 6/SEOJK.04/2014 Tahun 2014
7
 

Saat ini peran internet semakin penting dalam kehidupan 

sosial, ekonomi dan politik di dunia global. Setiap tahun internet 

semakin dalam memengaruhi kehidupan umat manusia. Tak 

dapat disangkal teknologi ini telah merubah peradaban dunia 

dengan cepat. Kecenderungan internet telah bergerak menjadi 

kebutuhan pokok bagi setiap orang, hampir semua kebutuhan 

seseorang dapat dipenuhi melalui internet sehingga pengeluaran 

untuk dapat terus mengakses internet cenderung semakin besar 

                                                           
6 Insani Khikmawati, Linda Agustina, “Analisis Rasio Keuangan Terhadap 

Pelaporan Keuangan Melalui Internet Pada Website Perusahaan,” Accounting 

Analysis Journal, Vol. 4 no. 1 (2015): 2. 
7 Ilham Maulana Saud, Bustanul Ashar, Peni Nugraheni, “Analisis 

Pengungkapan Internet Financial Reporting Perusahaan Asuransi-Perbankan Syariah 

Di Indonesia-Malaysia,” Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 19,  no. 

1  (2019): https://doi.org/10.25105/mraai.v19i1.3011. 
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dan pengguna internet diseluruh dunia baik mobile maupun fixed 

mengalami kenaikan terus menerus. Berdasarkan laporan 

International Telecommunication Union (ITU) yang merupakan 

badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jumlah pengguna 

internet dunia 2018 sebesar 3,9 miliar melebihi setengah populasi 

dunia. Kenaikan jumlah itu juga dialami oleh indonesia. Hasil 

survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

2018 jumlah pengguna internet di indonesia sebesar 171,17 juta 

yaitu sebesar 64,8% pengguna internet dari total populasi 

penduduk Indonesia. Di tahun 2019 pengguna internet 

Berdasarkan data dan informasi yang di peroleh dari Hootsuite 

(We are Social) Indonesian Digital Report 2020 yaitu sebesar 

175,4 juta atau 64% dari total penduduk Indonesia sebesar 272,1 

juta. Perkembangan pengguna internet di Indonesia pada tahun 

2020 menurut survei yang dilakukan oleh APJII mengungkapkan 

bahwa lebih dari setengah penduduk di Indonesia terhubung oleh 

internet yaitu sebesar 196,71 juta jiwa dengan total penduduk di 

Indonesia sebanyak 266,91 juta jiwa atau sebesar 73.7% 

pengguna internet di Indonesia dari total populasi penduduk 

Indonesia. 

Gambar 1.2 

Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2018 

 
Sumber : Laporan Surveri Interner APJII 2018

8
 

                                                           
8Laporan Survei Internet APJII 2019-2020, diakses pada Selasa, 8 juni 2021. 
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Gamar 1.3 

Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2019 

 
Sumber: Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 

Januari 2020
9
 

 

Gambar 1.3 

Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2020 

 
Sumber: Laporan Survei Internet APJII 2020 (Q2)

10
 

 

                                                           
9https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/ 

diakses pada Selasa, 8 Juni 2021. 
10 Laporan Survei Internet APJII 2019-2020, diakses pada Senin, 3 Agustus 

2020. 
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Adanya upaya perusahaan dalam memberikan informasi 

terkait perkembangan perusahaan dengan menerapkan sistem 

penyajian informasi melalui website atau Internet Financial 

Reporting (IFR), memberikan dampak positif bagi perusahaan 

dan calon investor, karena semakin tinggi tingkat pengguna 

internet maka yang mengakses IFR pun juga mengalami 

peningkatan. Sehingga banyak perusahaan yang memanfaatkan 

internet untuk menarik perhatian investor dengan melakukan 

penyajian berupa informasi laporan keuangan tahunan yang 

dipublikasikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa internet di 

Indonesia menjadi fasilitas utama bagi semua pihak untuk 

memperoleh informasi dan peluang bisnis yang lebih besar 

dengan cara yang mudah, cepat dan efektif.
11

 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami 

pertumbuhan yang pesat dimana berdasarkan data Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) pada tahun 2020 telah tercatat jumlah bank 

syariah di Indonesia berjumlah 198 yang terdiri dari 14 Bank 

Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
12

 Meskipun saat ini 

fenomena IFR terus berkembang seiringnya dengan 

perkembangan zaman akan tetapi masih ada BUS yaitu Maybank 

Syariah belum menerapkan praktik IFR dengan alasan atau faktor 

tertentu. Hal tersebut sama dengan pendapat Xiao yang 

                                                           
11 Puput Sulvi Arlinda, “Pengaruh Rasio Aktivitas, Leverage, Profitabilitas, 

Dan Rasio Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penyajian Internet Financial Reporting 

(IFR) Pada Perusahaan  Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016,” Artikel Ilmiah, Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, (2018). 
12https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-

diindonesia/#:~:text=Hingga%20bulan%20Juni%202019%2C%20jumlah,Pembiayaan

%20Rakyat%20Syariah%20(BPRS) Diakses pada tanggal  27 November 2020 pukul 

20.01 WIB 
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mengatakan bahwa tidak semua perusahaan mengungkapkan 

pelaporan keuangan dalam website pribadi mereka.
13

 

     Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa nasabah 

Bank Umum Syariah terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya.
14

 Dengan adanya peningkatan tersebut maka sangat 

disayangkan apabila Bank Umum Syariah kurang menerapkan 

praktik IFR ini secara maksimal. Mengingat banyaknya 

keunggulan yang ditawarkan IFR seperti dapat mempromosikan 

perusahaan lebih luas kepada publik, memberikan cakupan lebih 

luas, menarik pelanggan potensial, menyediakan aksesibilitas 

kepada pengguna, membantu pengguna dalam proses 

pengambilan keputusan dan lain sebagainya.
15

 

Ini juga berlaku bagi industri perbankan syariah sebagai 

lembaga fidusia yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap 

masyarakat secara signifikan. Kewajiban mengenai transparansi 

tersebut terkandung dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate 

Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

yang menyatakan bahwa perbankan syariah wajib untuk 

melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan 

kepada stakeholders. Sebagai upaya pemenuhan salah satu 

prinsip good corporate governance itu sendiri yaitu transparansi 

atau keterbukaan.
16

 

Selain melihat Peraturan Bank Indonesia (PBI) di atas, 

industri perbankan syariah mempunyai tanggung jawab lebih 

dalam melakukan prinsip transparansi. Sebagai lembaga 

                                                           
13Xiao, J. Z., H. Yang and C. W. Chow, “The Determinants and 

Characteristics of Voluntary Internet Based Disclosures by Listed Chinese 

Companies,” Journal of Accounting and PublicPolicy no. 23 (2004): 191-225. 
14 Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah,” (2020) 
15 Muhammad Iqbal Muttaqin, Ahmad Baehaqi, Roni Hidayat, “Analisis 

Penerapan Internet Financial Reporting (IFR )pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia,”iqtishadia :Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.7 no.1 (2020): 67. 
16 Ria Nur Rizqiyah and Ahmad Tarmizi Lubis, “Penerapan Internet Financial 

Reporting (IFR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” Jurnal Akuntansi Dan 

Keuangan Islam 5, no. 1  (2017), https://doi.org/10.35836/jakis.v5i1.14. 
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keuangan syariah, maka perbankan syariah juga dituntut untuk 

dapat memenuhi kepatuhan syariah dalam menjalankan aktifitas 

operasionalnya. Hal ini termuat dalam Pasal 2 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang 

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana 

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. 

Semakin tinggi internet financial reporting suatu Bank Umum 

Syariah, maka asimetri informasi yang terjadi di antara para 

pihak yang berkepentingan semakin menurun. Dengan 

menurunnya asimetri informasi tersebut akan meningkatkan 

kepercayaan para pemangku kepentingan kepada manajemen 

Bank Umum Syariah. Dengan demikian, maka akan lebih banyak 

lagi pokok-pokok nilai yang harus diungkapkan dalam 

melaksanakan transparansi tersebut.
17

 

Walaupun praktik IFR telah berkembang pesat dan 

menawarkan begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh 

perusahaan, namun masih banyak dari sejumlah perusahaan yang 

tidak menerapkannya. Penelitian mengenai komparasi indeks IFR 

pada website perusahaan go public di Indonesia juga menemukan 

bahwa 62% perusahaan sudah mempunyai website namun 

sebagian besar perusahaan belum mampu memanfaatkan sarana 

yang tersedia di website tersebut secara optimal baik untuk 

informasi keuangan dan keberlanjutan perusahaan. Meskipun 

perusahaan-perusahaan tersebut termasuk kedalam industri 

perbankan yang merupakan industri dengan regulasi yang ketat.
18

 

Beberapa penelitan terdahulu mengenai pelaporan keuangan 

melalui internet telah dilakukan antara lain oleh Putri Permata 

Sari dan Nur Diana, hasil penelitian ini menunjukkan variabel 

                                                           
17 Taqiyah Dinda Insani and Noven Suprayogi, “Internet Financial Reporting: 

Studi Komparasi Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia,” Jurnal Ekonomi 

Syariah Teori Dan Terapan 3 (2016), https://doi.org/10.20473/vol3iss201611pp886. 
18 Muhammad Iqbal Muttaqin, Ahmad Baehaqi, Roni Hidayat, “Analisis 

Penerapan InternetFinancial Reporting (IFR )pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia,”iqtishadia :Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.7 no.1 (2020): 68. 
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independen yang di teliti adalah profitabilitas, leverage dan 

kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap internet financial 

reporting (IFR).
19

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yuana 

Ardiastuti, Bambang Widarno dan Fadjar Harimurti, variabel 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap pelaporan keuangan perusahaan melalui 

internet yang berpengaruh terhadap pelaporan keuangan hanya 

variabel penawaran saham.
20

 

Penelitian yang dilakukan oleh Riyan Andriyani dan Rina 

Mudjiyanti  bahwa profitabilitas, levarage, dan kepemilikan 

institusional secara parsial berpengaruh positif terhadap internet 

finacial reporting
21

. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh 

Febrian Rizki dan Adhisyahfitri Evalina Ikhsan menunjukan hasil 

bahwa rasio aktivitas berpengaruh terhadap internet financial 

reporting
22

. Hasil penelitian dari Reni Tri Siskawat bahwa 

terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap IFR yaitu 

ukuran perusahan yang berpengaruh positif signifikan terhadap 

praktik IFR bank dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

pada praktik IFR bank, sementara variabel lainnya seperti 

                                                           
19 Putri Permata Sari, Nur Diana, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2018,” E-JRA, Vol. 09, no. 03 (2020). 
20 Yuana Ardiastuti, Bambang Widarno, Fadjar Harimurti, “Analisis Faktor 

Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Perusahaan Melalui Internet,” Jurnal 

Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 15, no. 4 (2019). 
21 Riyan Andriyani, Rina Mudjiyanti, “Pengaruh Tingkat Profitabilitas, 

Leverage, Jumlah dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional 

Terhadap Pengungkapan  Internet Financial Reporting (Ifr) Di Bursa Efek Indonesia,” 

Kompartemen, Vol. XV no. 1 ( 2017): 77-78. 
22 Febrian Rizki, Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, “Pengaruh Rasio Aktivitas, 

Risiko Sistemati, Dan Tingkat Kepemilikan Saham Terhadap Internet Financial 

Reporting (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2011-2015),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 

(JIMEKA), Vol. 3, no. 3 (2018): 446. 
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likuiditas, leverage dan reputasi auditor tidak berpengaruh 

terhadap praktik IFR bank.
23

. 

Berdasarkan ketidak konsistenan hasil temuan beberapa 

penelitian serta mengenai fenomena pelaporan keuangan melalui 

internet di Indonesia, maka peneliti perlu melakukan pengujian 

lebih lanjut. Peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian 

terhadap penggunaan internet sebagai media untuk 

menyampaikan informasi perusahaan di Indonesia, khususnya 

Perbankan Syariah di Indonesia. Dengan adanya pernyataan-

pernyataan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Faktor Rasio Aktivitas, Ukuran 

Profitabilitas dan Leverage Terhadap Internet Financial 

Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi pada 

Bank Umum Syariah Periode 2018-2020)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Untuk mengindari penyimpangan-penyimpangan dari pokok 

permasalahan, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada 

variabel independen yakni rasio aktivitas, ukuran profitabilitas 

dan leverage terhadap variabel dependen internet financial 

reporting pada Bank Umum Syariah pada tahun 2018-2020. 

perbankan syariah yang akan diteliti disini adalah 13 Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap internet financial 

reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2020? 

                                                           
23  Reni Tri Siskawati, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Reputasi 

Auditor Terhadap Kualitas Internet Financial Reporting pada Website Bank Umum 

Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2018). 
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2. Apakah ukuran profitabilitas berpengaruh terhadap internet 

financial reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2018-

2020? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap internet financial 

reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2020? 

4. Apakah rasio aktivitas, ukuran profitabilitas, leverage secara 

simultan berpengaruh terhadap internet financial reporting 

pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2020? 

5. Bagaimana internet financial reporting pada Bank Umum 

Syariah ditinjau dalam perspektif syariah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh rasio aktivitas terhadap internet 

financial reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2018-

2020. 

2. Untuk menguji pengaruh ukuran profitabilitas terhadap 

internet financial reporting pada Bank Umum Syariah Periode 

2018-2020. 

3. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap internet financial 

reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2020. 

4. Untuk menguji pengaruh rasio aktivitas, ukuran profitabilitas, 

leverage, secara simultan terhadap internet financial reporting 

pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2020. 

5. Untuk mengetahui internet financial reporting pada Bank 

Umum Syariah ditinjau dalam perspektif syariah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis : 

a. Mengetahui dan memahami secara mendalam 

mengenai pengaruh faktor rasio aktivitas, ukuran 

profitabilitas dan levarge terhadap internet finacial 
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reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2018-

2020. 

b. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis. 

c. Sebagai kelengkapan dan syarat-syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam ilmu 

ekonomi. 

2. Bagi Akademisi 

a. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang 

pengaruh faktor rasio aktivitas, ukuran profitabilitas 

dan levarge terhadap internet finacial reporting pada 

Bank Umum Syariah Periode 2018-2020. 

b. Menjadi bahan acuan atau rujukan dan informasi 

dalam penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah 

a. Menjadi bahan informasi dan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan untuk meningkatkan internet 

finacial reporting. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

N

o 
Peneliti Judul 

Metode 

Penelitian 
Variabel Hasil 

1 Putri 

Permata 

Sari dan 

Nur 

Diana 

(2020) 

Analisis 

Faktor-

Faktor yang 

Mempenga

ruhi 

Pengungka

pan 

Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) Pada 

Perusahaan 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

metode 

penelitian 

kuantitatif 

korelasional. 
Metode 

analisis data 

dalam 

Variabel 

Independen: 

1. Profitabilit

as 

2. Leverage 

3. Kepemilika

n Saham 

 

Variabel 

Dependen: 

Internet 

Financial 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa IFR 

merupakan 

jenis 

pengungkapa

n wajib 

sehingga 

variabel 

profitabilitas, 

leverage dan 
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Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

BEI Pada 

Tahun 2018 

penelitian ini 

dengan 

menggunaka

n pengujian 

regresi linear  

berganda 

dengan alat 

statistik 

SPSS 14.
24

 

Reporting 

(IFR) 

kepemilikan 

saham tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR). 

2 Yuana 

Ardiastu

ti, 

Bamban

g 

Widarno 

dan 

Fadjar 

Harimur

ti (2019) 

Analisis 

Faktor yang 

Mempenga

ruhi 

Pelaporan 

Keuangan 

Perusahaan 

Melalui 

Internet 

Analisis 

metode yang 

digunakan 

adalah 

regresi 

logistik. 

Teknik 

pengambilan 

sampel yang 

dipakai yaitu 

menggunaka

n 

proportional 

stratified 

sampling.
25

 

Variabel 

Independen: 

1. Ukuran 

Perusahan 

2. Profitabilit

as 

3. Likuiditas 

4. Penawaran 

Saham 

Baru 

 

Variabel 

Dependen: 

Pelaporan 

keuangan 

perusahan 

melalui 

internet. 

Hasil dari 

penelitian 

tersebut 

variabel 

penawaran 

saham baru 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

pelaporan 

keuangan 

perusahaan 

melalui 

internet dan 

variabel 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

dan likuiditas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pelaporan 

                                                           
24 Putri Permata Sari, Nur Diana, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2018,” E-JRA, Vol. 09, no. 03 (2020). 
25 Yuana Ardiastuti, Bambang Widarno, Fadjar Harimurti, “Analisis Faktor 

Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Perusahaan Melalui Internet,” Jurnal 

Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 15, no. 4 (2019). 
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keuangan 

perusahaan 

melalui 

internet 

3 Riyan 

Andriya

ni dan 

Rina 

Mudjiya

nti 

(2017) 

Pengaruh 

Tingkat 

Profitabilita

s, 

Leverage, 

Jumlah 

Dewan 

Komisaris 

Independen 

Dan 

Kepemilika

n  

Institusiona

l Terhadap 

Pengungka

pan  

Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Metode 

pengumpulan 

data dalam 

penelitian ini 

menggunaka

n 

Purposive 

sampling, 

teknik 

analisis data 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu uji  

analisis 

regresi 

berganda.
26

 

Variabel 

Independen: 

1. Profitabilit

as 

2. Leverage 

3. Dewan 

Komisaris 

Independen 

4. Kepemilika

n 

Istitusional 

 

Variabel 

Dependen: 

Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) 

Hasil 

penelitian ini 

adalah 

profitabilitas, 

levarage, dan 

kepemilikan 

institusinal 

secara parsial 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

internet 

finacial 

reporting, 

sedangkan 

dewan 

komisaris 

independen 

secara  

parsial 

berpengaruh 

secara 

negatif 

terhadap 

internet 

financial 

reporting. 

4 Febrian 

Rizki 

dan 

Adhisya

Pengaruh 

Rasio 

Aktivitas, 

Risiko 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

Variabel 

Independen: 

1. Rasio 

Aktivitas 

Hasil dari 

penelitian 

tersebut 

adalah rasio 

                                                           
26 Riyan Andriyani, Rina Mudjiyanti, “Pengaruh Tingkat Profitabilitas, 

Leverage, Jumlah dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional 

Terhadap Pengungkapan  Internet Financial Reporting (Ifr) Di Bursa Efek Indonesia”, 

Kompartemen, Vol. XV No.1 (Maret 2017). 
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hfitri 

Evalina 

Ikhsan 

(2018) 

Sistemati, 

Dan 

Tingkat  

Kepemilika

n Saham 

Terhadap 

Internet 

Financial 

Reporting 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar 

Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

Periode 

2011-2015) 

adalah 

metode 

simple 

random 

sampling. 
Dalam 

penelitian ini 

horizon 

waktu yang 

digunakan 

adalah 

pooling 

data/panel 

data.
27

 

 

2. Risiko 

Sitematik 

3. Tingkat 

Kepemilika

n Saham  

 

Variabel 

Dependen: 

Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) 

aktivitas, 

risiko 

sistematik, 

dan tingkat 

kepemilikan 

saham secara 

bersama-

sama 

berpengaruh 

terhadap 

Internet 

Financial 

Reporting 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

sektor 

industri 

barang 

konsumsi 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

tahun 2011-

2015. 

Sedangkan 

secara parsial 

hanya rasio 

aktivitas dan 

tingkat 

kepemilikan 

saham yang 

berpengaruh 

                                                           
27 Febrian Rizki, Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, “Pengaruh Rasio Aktivitas, 

Risiko Sistemati, Dan Tingkat Kepemilikan Saham Terhadap Internet Financial 

Reporting (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2011-2015),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 

(JIMEKA), Vol. 3, no. 3( 2018). 
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terhadap 

perusahan 

untuk 

melakukan 

IFR pada 

perusahan 

manufaktur 

sektor 

industri 

barang 

konsumsi 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

tahun 2011-

2015. 

Sedangkan 

rasiko 

sistematik 

tidak 

berpengaruh 

tehadap 

perusahan 

untuk 

melakukan 

IFR pada 

perusahan 

manufaktur 

sektor 

industri 

barang 

konsumsi 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

tahun 2011-

2015. 



17 
 
 

 

 
 

5 Ria Nur 

Rizqiah 

dan 

Ahmad 

Tarmizi 

Lubis 

(2017) 

Penerapan 

Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) Pada 

Bank 

Umum 

Syariah di 

Indonesia 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

metode 

penelitan 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif. 
Teknik 

analisis data 

pada 

penelitian ini 

dilakukan 

dengan cara 

Scoring.
 28

 

Variabel 

Independe: 

1. Isi 

(Content) 

2. Tampilan 

(presentati

on)  

3. Ketepatwa

ktuan 

(timeliness) 

 

Variabel 

Dependen: 

Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) 

Kesebelas 

BUS yang 

dijadikan 

sampel 

penelitian 

sudah dapat 

melaksanaka

n Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) dan 

mencapai 

rata-rata skor 

IFR 

keseluruhan 

sebesar 55% 

(62,09item) 

dengan 

distribusi 

skor IFR 

masing-

masing BUS 

yang tidak 

jauh 

berbeda, 

yakni 

berkisar 

mulai dari 

49% hingga 

63%. 

 

6 Reni Tri 

Siskawa

ti (2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Kinerja 

Keuangan 

Metode 

pengambilan 

sampel 

dengan 

Variabel 

Independe: 

1. Size 

(ukuran 

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

bahwa 

                                                           
28 Ria Nur Rizqia, Ahmad Tarmizi Lubis, “Penerapan Internet Financial 

Reporting (IFR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan Islam, Vol.5 No.1 (2017). 
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dan 

Reputasi 

Auditor 

Terhadap 

Kualitas 

Internet 

Financial 

Reporting 

pada 

Website 

Bank 

Umum 

Syariah di 

Indonesia 

Tahun 

2012-2016 

menggunaka

n teknik 

purposive 

sampling 

dengan 

sampel 10 

Bank Umum 

Syariah dan 

unit analisis 

berjumlah 

50. Metode 

analisis 

penelitian ini 

menggunaka

n analisis 

regresi data 

panel dengan 

software 

eviews 8.
29

 

perusahan) 

2. Likuiditas 

3. Leverage 

4. Profitabilit

as 

5. Reputasi 

Auditor 

Variabel 

Dependen: 

Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) 

 

terdapat dua 

variabel yang 

berpengaruh 

terhadap IFR 

yaitu ukuran 

perusahan 

yang 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

praktik IFR 

bank dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

pada praktik 

IFR bank. 

Sementara 

variabel 

lainnya 

seperti 

likuiditas, 

leverage dan 

reputasi 

auditor tidak 

berpengaruh 

terhadap 

praktik IFR 

bank. 

 

 

 

 

                                                           
29 Reni Tri Siskawati, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Reputasi 

Auditor Terhadap Kualitas Internet Financial Reporting pada Website Bank Umum 

Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016” (skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2018). 
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Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

N

o 

Penelitian Judul Persamaan Perbedaan 

1 Putri 

Permata 

Sari dan 

Nur Diana 

(2020) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Pengungkapan 

Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

di BEI Pada 

Tahun 2018 

1. Variabel 

independen 

(leverage) 

2. Pengambilan 

sampel dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

purposive 

sampling 

method. 

1. Variabel 

Independen 

(Kepemilikan 

Saham) 

2. Sampel 

penelitian 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI pada 

tahun 2018 

2 Yuana 

Ardiastuti, 

Bambang 

Widarno 

dan Fadjar 

Harimurti 

(2019) 

Analisis Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Pelaporan 

Keuangan 

Perusahaan 

Melalui 

Internet 

1. Variabel 

independen 

(Profitabilitas

) 

2. Menggunakan 

data sekunder 

yang 

diperoleh 

melalui 

website 

 

1. Variabel 

independen 

(ukuran 

perusahan, 

likuiditas dan 

penawaran 

saham baru) 

2. Sampel 

penelitian 

adalah 

perusahaan 

manufaktur 

tahun 2018 

 

3 Riyan 

Andriyani 

dan Rina 

Mudjiyanti 

(2017) 

Pengaruh 

Tingkat 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Jumlah Dewan 

Komisaris 

Independen 

1. Variabel 

independen 

(Profitabilitas, 

Leverage) 

2. Teknik 

analisis data 

regresi 

1. Variabel 

independen 

(Jumlah 

dewan 

komisaris 

independen 

dan 
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Dan 

Kepemilikan  

Institusional 

Terhadap 

Pengungkapan  

Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) Di Bursa 

Efek Indonesia 

berganda. kepemilkan 

institusional) 

2. Sampel 

dalam 

penelitian ini 

perusahaan 

manufaktur 

industri dasar 

dan kimia 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2013-

2015. 

 

4 Febrian 

Rizki dan 

Adhisyahfit

ri Evalina 

Ikhsan 

(2018) 

Pengaruh Rasio 

Aktivitas, 

Risiko 

Sistemati, Dan 

Tingkat  

Kepemilikan 

Saham 

Terhadap 

Internet 

Financial 

Reporting 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2011-

2015) 

1. Variabel 

independen 

(Rasio 

Aktivitas) 

2. Jenis 

investigasi 

dalam 

penelitian ini 

bersifat 

kausalitas 

atau studi 

kausa 

1. Variabel 

independen 

(Risiko 

Sitematik, 

tingkat 

kepemilikan 

saham) 

2. Sampel 

dalam 

penelitian ini 

perusahaan 

manufaktur 

industri dasar 

dan kimia 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2011-

2015. 

5  Ria Nur 

Rizqiah dan 

Ahmad 

Tarmizi 

Lubis 

Penerapan 

Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) Pada 

1. Variabel 

Dependen 

yaitu Internet 

Financial 

Reporting 

1. Variabel 

Independen 

(Isi 

(Content), 

Tampilan 
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(2017) Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia 

(IFR) 

2. Penelitian ini 

menggunakan 

purposive 

sampling 

method 

3. Sampel 

adalam 

penelitian ini 

adalah Bank 

Umum 

Syariah  

(presentation, 

Ketepatwaktu

an 

(timeliness) 

2. Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif. 

6 Reni Tri 

Siskawati 

(2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Kinerja 

Keuangan dan 

Reputasi 

Auditor 

Terhadap 

Kualitas 

Internet 

Financial 

Reporting pada 

Website Bank 

Umum Syariah 

di Indonesia 

Tahun 2012-

2016 

1. Variabel 

Dependen 

yaitu Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) 

2. Variabel 

independen 

yaitu leverage 

dan 

profitabilitas 

3. Penelitian ini 

menggunakan 

purposive 

sampling 

method 

4. Sampel 

adalam 

penelitian ini 

adalah Bank 

Umum 

Syariah 

1. Variabel 

Independen 

yaitu ukuran 

perusahan, 

likuiditas dan 

reputasi 

auditor. 

2. Metode 

analisis 

penelitian ini 

menggunakan 

analisis 

regresi data 

panel dengan 

software 

eviews 8 
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H. Sistematika Penulisan 

Pembahasan  dalam  skripsi  ini  akan  disajikan  dalam  

lima  bab  yang berurutan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

dan kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan Bank Umum Syariah, rasio aktivitas, ukuran 

profitabilitas, dan leverage serta pengajuan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, 

definisi operasional variabel. 

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Pada  bab  ini  menguraikan gambaran  deskripsi  data  

penelitian, uji hipotesis, pembahasan hasil penelitian dan 

analisis. 

BAB  V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi 

penelitian.
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Menurut Brigham dan Hauston isyarat atau signal adalah 

suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan untuk 

memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini 

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh 

manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. 

Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal 

yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan 

investasi pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting 

bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada 

hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, 

baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang 

akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan 

bagaimana efeknya pada perusahaan.
30

 

Berikut ini adalah beberapa definisi Teori Sinyal menurut 

para ahli:
31

 

a. Graham, Scott B. Smart, dan William L. Megginson  

Model sinyal dividen membahas ketidak sempurnaan 

pasar yang membuat kebijakan pembayaran yang 

relevan: asymmetric information. Jika manajer 

mengetahui bahwa perusahaan mereka “kuat” sementara 

investor untuk beberapa alasan tidak mengetahui hal ini, 

maka manajer dapat membayar dividen (atau secara 

agresif membeli kembali saham) dengan harapan kualitas 

sinyal perusahaan mereka ke pasar. Sinyal secara efektif 

memisahkan perusahaan yang kuat dengan perusahaan-

perusahaan yang lemah (sehingga perusahaan yang kuat 

                                                           
30 Eungene F. Brigham dan Joel F. Houston, Manajemen Keuangan, (Jakarta: 

Erlangga, 2001, 36. 
31 http://ioaddakhil.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-teorisinyal.html (di 

unduh tanggal 17 juni 2021) 

http://ioaddakhil.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-teorisinyal.html
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dapat memberikan sinyal jenisnya ke pasar), itu menjadi 

mahal untuk sebuah perusahaan yang lemah untuk 

meniru tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang 

kuat. 

b. T. C. Melewar 

Menyatakan Teori Sinyal menunjukkan bahwa 

perusahaan akan memberikan sinyal melalui tindakan dan 

komunikasi. Perusahaan ini mengadopsi sinyal-sinyal ini 

untuk mengungkapkan atribut yang tersembunyi untuk 

para pemangku kepentingan. 

c. Gallagher and Andrew   

Teori signaling dividen didasarkan pada premis bahwa 

manajemen tahu lebih banyak tentang keuangan masa 

depan perusahaan dibandingkan pemegang saham, 

sehingga dividen memberi sinyal prospek perusahaan di 

masa depan. Penurunan dividen merupakan sinyal yang 

diharapkan. Manajer yang percaya teori sinyal akan sadar 

keputusan dividen dapat mengirimkan pesan kepada 

investor. 

d. Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston   

Teori sinyal adalah teori yang mengatakan bahwa 

investor menganggap perubahan dividen sebagai sinyal 

dari perkiraan pendapatan manajemen. 

e. Scott Besley dan Eugene F. Brigham  

Sinyal adalah sebuah tindakan yang diambil oleh 

manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk 

kepada investor tentang bagaimana manajemen 

memandang prospek perusahaan. 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan 

pelaku bisnis  karena informasi pada hakikatnya menyajikan 

keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa 

lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana 

pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat 
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dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar 

modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan 

investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut 

mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan 

bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar.
32

 

Pada kerangka teori sinyal disebutkan bahwa adanya 

dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah 

karena adanya assimetri informasi yang terjadi antara 

manajer perusahaan dan pihak luar, hal tersebut disebabkan 

karena manajer perusahaan mengetahui informasi lebih 

banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang 

daripada pihak luar. Perusahaan dapat menaikkan nilai 

perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi tersebut. 

Asimetri informasi dapat diminimalisirkan, salah satu 

caranya dengan memberikan sinyal kepada pihak luar yang 

berupa informasi keuangan yang positif dan bisa dipercaya 

agar dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek 

perusahaan pada masa yang akan datang sehingga dapat 

menaikkan kredibilitas dan kesuksesan suatu perusahaan.
33

 

Menurut teori sinyal, perusahaan yang memiliki tingkat 

likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kabar baik (good 

news) pada perusahaan, hal tersebut akan mempengaruhi 

perusahaan untuk mengungkapkan laporan dengan tepat 

waktu dikarenakan hal tersebut dapat membuat reaksi pasar 

                                                           
32  Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisi Investasi, BPEE UGM, 

Yogyakarta, 2000, 570. 
33 Febrian Rizki, Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, “Pengaruh Rasio Aktivitas, 

Risiko Sistemati, Dan Tingkat Kepemilikan Saham Terhadap Internet Financial 

Reporting (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2011-2015),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 

(JIMEKA), Vol. 3, No. 3 ( 2018): 445. 
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menjadi positif terhadap perusahaan.
34

 Selain itu menurut 

teori sinyal, sebagian besar perusahaan akan berusaha untuk 

menambah modalnya dengan lebih dari satu sumber daya, 

salah satu upayanya adalah dengan cara menerbitkan saham 

baru. Perusahaan yang membutuhkan pembiayaan baru akan 

lebih berusaha untuk melakukan upaya pengungkapan 

informasi lebih lanjut tentang situs web mereka agar dapat 

menarik lebih banyak investor dan juga dapat meningkatkan 

kepercayaan mereka mengenai posisi perusahaan. 
35

 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Bank Syariah 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa 

dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat 

melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang 

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan 

seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, 

pembukaan Letter of credit, dan sebagainya.
36

 

b. Unit Usaha Syariah adalah Bank Umum Konvensional 

yang memiliki usaha syariah, sehingga sering disebut 

                                                           
34Mellisa Prasetya, Soni Agus Irwandi, “Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaporan keuangan (Internet Financial Reporting),” The Indonesian Accounting 

Review. Vol. 2 no. 2 (2012): 151-158.  
35 Debreceny, R., G.L. Gray and A. Rahman, “The Determinants of Internet 

Financial Reporting,”Journal of Accounting and Public Policy 21, (2002): 371-394. 
36 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2012), 61-62. 
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dengan unit usaha syariah (UUS). Dalam organisasianya 

pada tingkat direksi dan keatasnya menjadi satu dengan 

bank konvensional. UUS dapat berusaha sebagai bank 

devisa dan bank nondevisa. 

c. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS 

perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimilki oleh WNI 

dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, 

atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia 

dengan pemerintah daerah.
37

 

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang  

perbankan syariah pasal 4, dijelaskan fungsi Bank syariah 

sebagai berikut:  

a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 

b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial 

dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana 

yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana 

sosial lainya dan menyalurkannya kepada organisasi 

pengelola zakat.  

c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial 

yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkanya 

kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak 

pemberi wakaf (wakif).  

d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

                                                           
37 Sofyan S. Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf. Akuntansi Perbankan 

Syariah, (Jakarta : LPFE, Cetakan ke-IV, 2010), 12. 
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Secara lebih rinci Wiroso  membagi fungsi bank syariah ke 

dalam empat fungsi utama yaitu:
38

 

a. Fungsi Manajer Investasi 

Bank syariah merupakan manajer investasi dari  pemilik 

dana (shahibulmaal) dari dana yang dihimpun dengan 

prinsip mudharabah, karena besar-kecilnya imbalan (bagi 

hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung 

pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank 

syariah dalam mengelola dana. 

b. Fungsi Investor 

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagihasil 

atau prinsip jual-beli, Bank syariah berfungsi sebagai 

investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai 

pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan 

dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak 

melanggar syariah, ditanamkan pada sektorsektor 

produktif dan memiliki resiko yang minim. 

c. Fungsi Jasa Perbankan 

Dalam operasionalnya, Bank syariah juga memiliki 

fungsi jasa perbankan berupa layanan kliring, transfer, 

inkaso, pembayaran gaji dan lainya yang tidak melanggar 

prinsip syariah. 

d. Fungsi Sosial 

Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan Bank 

syariah memberikan layanan sosial melalui dana qard, 

zakat, dan dana sumbangan lainya yang sesuai dengan 

prinsip syariah. Konsep perbankan syariah juga 

mengharuskan Bank-Bank syariah untuk memainkan dan 

memberikan kontribusi bagi perlindungan dan 

pengembangan lingkungan. 

 

 

                                                           
38

 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Hasil Usaha Bank Syari’ah (Jakarta: 
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2. Pengungkapan Laporan Keuangan  

a. Laporan Keuangan (Financial Reporting) 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat 

penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan 

posisi keuangan perusahan yang bersangkutan. Data 

keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan 

untuk dua periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut 

sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung 

keputusan yang akan diambil.
39

 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari sebuah 

proses akuntansi yang dipergunakan untuk memberikan 

informasi bagi para penggunanya untuk digunakan sebagai 

salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan suatu 

keputusan. Pengungkapan (disclosure) dalam laporan 

keuangan adalah hal yang penting untuk dilakukan. 

Pengungkapan merupakan suatu penyajian informasi yang 

bentuk laporan keuangan maupun media komunikasi 

pendukung lainnya mengenai suatu perusahaan. Informasi 

yang diungkapkan harus lengkap, jelas, berguna,  

menggambarkan secara tepat bagaimana kejadian-kejadian 

ekonomi, dan juga tidak membingungkan para pengguna 

laporan keuangan dalam membantu pengambilan suatu 

keputusan ekonomi.
40

 

Tujuan pembuatan laporan keuangan, menurut 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan, adalah sebagai berikut: 
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1) Laporan keuangan menyajikan informasi tentang 

posisi keuangan (aktiva, utang, dan modal pemilik) 

pada saat tertentu. 

2) Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja 

(prestasi) perusahaan. 

3) Laporan keuangan menyajikan informasi tentang 

perubahan posisi keungan perusahaan. 

4)  Laporan keuangan mengungkapkan informasi 

keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan 

para pengguna laporan keuangan.
41

 

Penyajian laporan keuangan bank syariah telah diatur 

dengan PSAK No. 101 tentang penyajian pelaporan 

keuangan syariah. Adanya kekurangan perhatian PSAK 

dan PAPSI dalam masalah syariah juga terdapat dalam hal 

fungsi laporan keuangan memfasilitasi DPS untuk 

memeriksa dana non-halal yang diterima oleh bank. Dana 

non-halal berdasarkan PSAK No. 59 dan PAPSI digabung 

dengan dana kebajikan. Laporan keuangan bank syariah 

setidaknya disajikan secara tahunan yang terdiri dari waktu 

dari komponen-komponen berikut:
42

 

1) Neraca; 

2) Laporan laba/rugi; 

3) Laporan arus kas; 

4) Laporan perubahan ekuitas; 

5) Laporan perubahan dana investasi terikat; 

6) Laporan penggunaan dana dan penggunaan zakat; 

7) Laporan sumber dana dan penggunaan dana 

kebajikan; dan 

8) Catatan atas laporan keuangan. 

Bank syariah harus menyusun laporan atas dasar 

akrual, kecuali untuk laporan arus kas dan perhitungan 

                                                           
41 Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 42. 
42

 Ibid., 120. 



31 
 
 

 

 
 

pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dengan 

kata lain, perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan 

pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas.
43

 

b. Jenis Pengungkapan Laporan Keuangan  

Pelaporan informasi pada dasarnya terdiri dari 2 kategori, 

yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure), dan 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), 

pengungkapan IFR tergolong salah satu pengungkapan 

sukarela.
44

 

1) Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) 

Pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure), adalah 

pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan mengenai 

informasi-informasi penting yang menyangkut 

aktivitas dan kondisi perusahaan secara riil yang 

bersifat wajib dan diatur dalam peraturan hukum.
45

 

Pengungkapan wajib ialah pengungkapan minimum 

yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku selama 

ini. Peraturan mengenai pengungkapan wajib diatur 

dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 

No.11/SEOJK.04/2014. 

2) Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) 

Pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure), 

adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan 

diluar apa yang telah diwajibkan oleh standar 

akuntansi atau peraturan badan pengawas.
46

 

Pengungkapan sukarela ialah pengungkapan yang 

dilakukan oleh perusahaan secara sukarela dan tidak 

                                                           
43 Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 120. 
44 Abdillah, M Riduan, “Pengaruh Kepemilikan Saham Dan Kinerja 
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diatur dalam peraturan atau undang-undang yang ada, 

dimana perusahaan berhak untuk melakukan 

pengungkapan sukarela yang berguna untuk 

memberikan informasi tambahan agar mempermudah 

pengguna laporan keuangan dalam mengambil suatu 

keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa 

pengungkapan sukarela sangat bermanfaat bagi 

perusahaan. Menurut Xiao menyatakan bahwa 

pengungkapan secara sukarela memberiakan sebuah 

manfaat yang cukup besar bagi perusahaan untuk 

mengungkapkan  informasi sebanyak-banyaknya  

sehingga para investor dapat membedakan mana 

perusahaan yang baik dan mana perusahaan yang 

buruk.
47

 

 

3. Internet Financial Reporting (IFR) 

Internet Financial Reporting (IFR) adalah suatu cara 

yang dilakukan perusahaan untuk mencantumkan laporan 

keuangannya melalui internet, yaitu melalui website yang 

dimiliki perusahaan.
48

 Definisi IFR mengacu pada 

penggunaan situs website perusahaan untuk menyebar 

luaskan informasi yang berhubungan dengan kinerja 

keuangan perusahan. Pengungkapan internet financial 

reporting  merupakan salah satu pengungkapan sukarela 

dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur konten 

informasi apa saja yang harus disajikan di dalam website 

perusahaan.
49

  

                                                           
47 Xiao, J. Z., H. Yang and C. W. Chow. 2004. The Determinants and 

Characteristics of Voluntary Internet Based Disclosures by Listed Chinese 

Companies. Journal of Accounting and PublicPolicy 23: 191-225. 
48 Kusumawardani, Arum, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
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Internet Financial Reporting memiliki beberapa 

keuntungan antara lain:
50

  

a. Menawarkan solusi biaya rendah (bagi kedua belah 

pihak). Bagi investor, memberikan kemudahan dalam 

mengakses informasi perusahaan. Sedangkan bagi 

perusahaan, dapat mengurangi biaya untuk mencetak 

serta mengirim informasi perusahaan kepada investor    

b. Sebagai media komunikasi masa untuk laporan 

perusahaan. Informasi dapat  diakses oleh pengguna 

yang lebih luas daripada media komunikasi yang lama. 

Tidak ada batasan wilayah sehingga dapat 

mengembangkan jumlah investor  potensial.  

c. Menawarkan informasi keuangan dalam berbagi format 

yang memudahkan dan bisa didownload. Adobe 

Acrobat format dalam portable document format (PDF) 

biasanya merupakan format yang paling umum 

digunakan.
51

 Selain itu format yang digunakan  adalah 

HTML (Hypertext Markup Language), Excel. 

Memungkinkan pemakai berinteraksi dengan 

perusahaan untuk bertanya atau memesan informasi tertentu 

dengan cara yang jauh lebih mudah dan murah dibanding 

mengirim surat atau telepon ke perusahaan. Berikut 

beberapa motif perusahaan dalam meyajikan informasi 

melalui internet :
52

 

a. Mengurangi biaya cetak dan posting laporan tahunan 

(annual report).  

b. Akses yang lebih luas daripada praktek tradisional.  

                                                           
50 Fitriana, Meinar Rakhma, “Analisis Pengaruh Kompetisi dan Karaktristik 

perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Keuangan dalam website 

Perusahaan,” (Skripsi Tidak Dipublikasikan , Program Sarjana Fakultas Ekonomi 

Universitas Diponegoro, 2009). 
51 Pervan, Ivica, “Voluntary Financial Reporting On The Internet – Analysis 

Of The Practice Of Croatian And Slovene Listed Joint Stock Companies,” Financial 

Theory and Practice, no. 30 (1), (2006): 1-27. 
52 The Steering Committee of the Business Reporting Research Project 

(FASB, 2000) 
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c. Memberikan informasi yang terkini.  

d. Mempercepat waktu dalam distribusi informasi.  

e. Menjalin komunikasi dengan konsumen yang tidak 

teridentifikas sebelumnya.   

f. Menambah praktek pengungkapan tradisional.  

g. Meningkatkan jumlah dan data yang diungkapkan. 

h. Memperbaiki akses pada investor potensial untuk 

perusahaan kecil. 

 

4. Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur sejauh 

mana tingkat efektivitas dalam penggunaan aset dengan 

melihat tingkat aktivitas aset. Aktivitas perusahaan yang 

rendah pada tingkat penjualan akan mengakibatkan semakin 

besarnya kelebihan dana yang tertanam pada aset tersebut. 

Dana kelebihan tersebut akan lebih baik apabila ditanamkan 

pada aset lain yang lebih produktif. Hasil pengukuran 

dengan menggunakan rasio aktivitas akan terlihat apakah 

perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam mengelola 

seluruh aset yang dimiliki atau malah sebaliknya.
53

 

Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan 

keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aktiva 

yang dimilikinya. Rasio aktivitas ini digunakan untuk 

menilai seberapa efisien perusahaan dapat memanfaatkan 

dan mengelola sumber daya yang telah dimiliki oleh 

perusahaan. Teori sinyal mengemukakan bahwa ketika 

perusahaan menunjukkan kinerja yang bagus, manajemen 

memiliki dorongan yang kuat untuk menyebarluaskan 

informasi perusahaan terutama informasi keuangan dalam 

rangka meningkatkan kepercayaan investor. Rasio ini 

merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Variabel 
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ini di proksikan dengan total aset turnover yaitu penjualan 

bersih dibagi total aset.
54

 Rasio aktivitas ini mengukur 

sejauh mana efektivitas penggunaan asset dengan melihat 

tingkat aktivitas asset. Selengkapnya sebagai berikut :
55

 

       Rata-Rata Umur Piutang =
𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛/365
× 100% 

       Perputaran Persedian =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
× 100% 

      Perputaran Aktiva Tetep =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝
× 100% 

      Perputaran Total Aktiva =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100% 

5. Ukuran Profitabilitas 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan melalui segala kemampuan 

dan sumber daya yang dimiliki seperti kegiatan penjualan, 

kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan 

sebagainya.
56

 Profitabilitas merupakan salah satu indikator  

pengelolaan manajemen  perusahaan yang baik, sehingga 

manajemen akan cenderung mengungkapkan lebih banyak 

informasi ketika ada peningkatan profitabilitas perusahaan. 

Semakin besar profitabilitas perusahaan, maka semakin baik 

kinerja perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara 
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berbagai komponen yang ada di laporan keuangan neraca 

dan laporan laba rugi.
57

 Rasio yang melihat kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas). Rasio 

profitabilitas terdiri dari profit margin, return on asset, dan 

return on equity. Selengkapnya sebagai berikut:
58

 

 Profit margin =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
× 100% 

Return On Asset (ROA) =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100% 

Return On Equity (ROE) =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 (𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚)
× 100% 

6. Leverage 

Leverage merupakan suatu gambaran mengenai 

hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun 

aset. Leverage juga dapat melihat seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan berdasarkan 

kemampuan perusahaan yang telah digambarkan oleh modal. 

Perusahaan yang baik seharusnya memiliki komposisi modal 

yang lebih besar dari komposisi utang.
59

 Leverage 

merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

tergantung pada kreditur dalam membiayai asset perusahaan. 

Seiring dengan meningkatnya leverage, manajer dapat 

menggunakan internet financial reporting  untuk membantu 
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menyebarluaskan informasi-informasi positif perusahaan 

kepada kreditur dan pemegang saham.
60

  

 

7. Internet Financial Reporting pada Bank Umum Syariah 

dalam Perspektif Syariah 

Islam secara harfiah berarti perdamaian, ketaatan kepada 

Allah di dunia ini  dan akhirat. Syariah adalah badan hukum 

Islam yang komprehensif, terutama  terkonsentrasi di dalam 

Al-Quran, Sunnah dan dua sumber pelengkap Ijtihad / ijma.  

Aturan-aturan  ini  merupakan  pedoman yang diberikan 

untuk semua aspek kehidupan sehari-hari manusia  termasuk 

bisnis. Mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam untuk 

pelaporan keuangan di internet atau internet financial 

reporting pada Bank Umum Syariah,  ada kepercayaan 

umum bahwa menurut Quran, Allah memerintah atas 

Internet Financial Reporting pada Bank Umum Syariah. 

Internet Financial Reporting pada Bank Umum Syariah 

Islam dipandang sebagai integrasi dengan domain  sosial, 

politik dan ekonomi yang diperintah oleh Allah SWT.  

Perbankan syariah sebagai entitas syariah memiliki 

kewajiban melakukan pengungkapan informasi yang 

memadai bagi penggunanya, karena ia harus dioperasikan 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Al-Quran secara 

tersirat menjelaskan tanggung jawab pelaporan keuangan 

dalam Surat An-Nisa ayat 58: 
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ََٰأَ ۡ  أ نَتُ ؤ دُّواَْٱلَۡ  ُمرُُكمۡ  ِإنََّٱللَّه َي أ ن َِٰتَِإل  ِِل اَو ِإذ اَۡ  أ هَۡ  م َٰ
َٱلنَّاِسَأ نَت حۡ  ُُتَب َۡ  ح ك م ِإنَََّۡ  لَِۡ  ع دۡ  ُكُمواَْبِٱلۡ  ن 

يعَ َۦ   ٱللَّه َنِِعمَّاَي ِعُظُكمَِبهَِ َك ان ََسِ  ٥٨ََااَب ِصَيۡ  ِإنََّٱللَّه 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 

dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa:58) 

Tafsir ayat tersebut menurut Ibnu Katsir, bahwa amanat 

itu ialah semua hal yang mereka diperintahkan untuk 

melakukannya dan semua hal yang dilarang mereka 

mengerjakannya. Asimetri informasi terjadi ketika 

manajemen tidak secara penuh mengungkapkan informasi, 

sehingga manajer memiliki informasi yang lebih baik 

dibandingkan stakeholdersnya. Kemudian dijelaskan bahwa 

berbuat adil sehari lebih baik dari melakukan ibadah empat 

puluh tahun, dalam hal ini dengan menyamakan informasi 

yang dimiliki dalam upaya mengurangi asimetri informasi 

akan meningkatkan keadilan kedua belah pihak yang 

bersangkutan. Allah memerintahkan kepada manusia untuk 

menyampaikan amanat-amanat tersebut dan memutuskan 

hukum dengan adil diantara mereka serta lain-lainnya yang 

termasuk perintah-perintah dan syariat-syariat-Nya yang 

sempurna lagi agung dan mencakup semuanya. Oleh karena 

itu, penyembunyian informasi oleh manajemen atas 

stakeholdersnya dapat menyebabkan tindakan dzalim kepada 

salah satu pihak. Tindakan-tindakan menyimpang tersebut 

sangatlah bertentangan dengan perintah dan syariat-Nya. 
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Lalu diakhir ayat ditegaskan bahwa Allah maha mendengar 

semua ucapan manusia lagi maha melihat semua perbuatan 

manusia. Oleh karena itu, manusia harus selalu merasa 

diawasi oleh Allah sehingga rasa takut tersebut dapat 

mengontrol tindakannya yang mungkin dilandasi nafsu dan 

ditunggangi setan.
61

 

Dalam ajaran islam, etika bisnis dibangun dan dilandasi 

oleh aksioma-aksioma yaitu tauhid, unity (kesatuan, 

keutuhan), adil, equilibrium (keseimbangan), free will 

(kebebasan), responsibility (tanggung jawab), ihsan dan 

benevolence (kemanfaatan).
62

 

C. Kerangka Berfikir dan Hipotesis 

1. Karangka Berfikir 

Pengungkapan pelaporan keuangan perusahaan melalui 

website perusahaan atau sering juga disebut dengan Internet 

Financial Reporting (IFR) yang merupakan pengungkapan 

sukarela oleh perusahaan, dimana perusahaan tersebut selain 

mengungkapkan pelaporan keuangannya kepada OJK juga 

dapat mengungkapkan pelaporan keuangan tersebut melalui 

website pribadi perusahaan. Meskipun saat ini fenomena IFR 

terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang 

dapat dilihat dengan perkembangan internet, namun saat ini 

masih banyak juga perusahaan yang belum menerapkan 

praktik IFR dengan alasan atau faktor tertentu. 

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa 

nasabah Bank Umum Syariah terus mengalami peningkatan 

                                                           
61 Ibnu kasir, Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 Terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar, 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), 251-261. 
62 Indah Muliasari dan Dalili Dianati, “ Manajemen Laba dalam Sudut 

Pandang Etika Bisnis Islam”, (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2, No 2, 2014), 

164.  
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setiap tahunnya.
63

 Dengan adanya peningkatan tersebut maka 

sangat disayangkan apabila Bank Umum Syariah tidak 

menerapkan praktik IFR ini secara maksimal. Mengingat 

banyaknya keunggulan yang ditawarkan IFR seperti dapat 

mempromosikan perusahaan lebih luas kepada publik, 

memberikan cakupan lebih luas, menarik pelanggan potensial, 

menyediakan aksesibilitas kepada pengguna, membantu 

pengguna dalam proses pengambilan keputusan dan lain 

sebagainya. 

Saat ini BUS juga telah terikat oleh Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 37/OJK.03/2019 Tahun 2019 tentang 

Peruhahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan 

Bank yang mewajibkan BUS untuk mempublikasikan laporan 

keuangannya melalui situs web resmi yang dimilikinya 

sehingga pada penelitian ini akan dilakukan pula pengamatan 

khusus untuk melihat bagaimana BUS melaksanakan 

peraturan tersebut. 

Dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari 

variabel rasio aktivitas, ukuran profitabilitas dan leverage 

terhadap internet financial reporting pada Bank Umum Syariah 

Periode 2018-2020. 

 

 

 

 

 

                                                           
63Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah,” 2019  
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Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hipotesis : 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari 

permasalahan penelitian yang biasa dirumuskan dalam bentuk 

yang dapat diuji secara empirik. Dalam suatu penelitian, 

hipotesis merupakan pedoman karena data yang dikumpulkan 

adalah yang berhubungan dengan variabel-variabel yang 

dinyatakan dalam hipotesis tersebut.
64

 Adapun hipotesis yang 

diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a) Pengaruh Rasio Aktivitas terhadap Internet Financial 

Reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2018-

2020. 

Berdasarkan teori sinyal mengemukakan bahwa ketika 

perusahaan menunjukkan kinerja yang bagus, manajemen 

memiliki dorongan yang kuat untuk menyebarluaskan 

informasi perusahaan terutama informasi keuangan dalam 

                                                           
64 M. Iqbal Hasan,  Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), 50. 

Internet Financial 

Reporting pada Bank 

Umum Syariah (Y)                             

Rasio Aktivitas       

(X1) 

Ukuran Profitabilitas 

(X2) 

Levarge                  

(X3) 
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rangka meningkatkan kepercayaan investor.
65

 

Berdasarkan teori sinyal di atas dapat diindikasikan 

bahwa rasio aktivitas dapat berpengaruh terhadap  

kecenderungan perusahaan meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan melalui internet pada website 

perusahaan. Sehingga diharapkan hasil analisis rasio 

aktivitas terhadap kualitas pelaporan keuangan melalui 

internet dalam penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi untuk tema serupa. Berdasarkan penelitian 

Febrian Rizki dan Adhisyahfitri Evalina Ikhsan (2018) 

menunjukkan secara parsial rasio aktivitas berpengaruh 

terhadap perusahan untuk melakukan IFR.
66

 Berdasarkan 

uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H01 : Rasio aktivitas tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap internet financial reporting pada 

Bank Umum Syariah Periode 2018-2020 

Ha1 : Rasio aktivitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap internet financial reporting pada Bank Umum 

Syariah Periode 2018-2020 

 

b) Pengaruh Ukuran Profitabilitas terhadap Internet 

Financial Reporting pada Bank Umum Syariah 

Periode 2018-2020. 

Teori sinyal menyatakan bahwa ketika perusahaan 

menunjukkan performance yang bagus, manajemen 

memiliki dorongan yang kuat untuk menyebarluaskan 

informasi perusahaan terutama informasi keuangan dalam 

rangka meningkatkan kepercayaan investor. Perusahaan 

                                                           
65

 Febrian Rizki, Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, “Pengaruh Rasio Aktivitas, 

Risiko Sistemati, Dan Tingkat Kepemilikan Saham Terhadap Internet Financial 

Reporting (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2011-2015),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 

(JIMEKA), Vol. 3, no. 3 (2018): 447. 
66 Ibid. 
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dengan kinerja yang buruk menghindari penggunaan 

teknik pelaporan seperti internet financial reporting 

karena mereka berusaha untuk menyembunyikan 

badnews. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi, mereka menggunakan internet 

financial reporting untuk membantu perusahaan 

menyebarluaskan goodnews.
67

 Berdasarkan penelitian 

Putri Permata Sari dan Nur Diana (2020) menunjukkan 

bahwa IFR merupakan jenis pengungkapan wajib 

sehingga variabel profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap internet financial reporting.
68

 Berdasarkan 

penelitian Yuana Ardiastuti, Bambang Widarno dan 

Fadjar Harimurti (2019) variabel profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap pelaporan keuangan perusahaan 

melalui internet.
69

 Penelitian Riyan Andriyani dan Rina 

Mudjiyanti (2017) menyatakan profitabilitas secara 

parsial berpengaruh positif terhadap internet finacial 

reporting.
70

 Penelitian Reni Tri Siskawati (2018) 

profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada praktik 

                                                           
67

 Hanny Sri Lestari , Anis Chariri,  “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial  Reporting) 

Dalam Website Perusahaan,” E-Jurnal Ekonomi Universita Diponegoro, Semarang 

(2007) 
68

 Putri Permata Sari, Nur Diana, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2018,” E-JRA, Vol. 09, no. 03 (2020). 
69 Yuana Ardiastuti, Bambang Widarno, Fadjar Harimurti, “Analisis Faktor 

Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Perusahaan Melalui Internet,” Jurnal 

Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 15, no. 4 (2019). 
70 Riyan Andriyani, Rina Mudjiyanti, “Pengaruh Tingkat Profitabilitas, 

Leverage, Jumlah dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional 

Terhadap Pengungkapan  Internet Financial Reporting (Ifr) Di Bursa Efek Indonesia”, 

Kompartemen, Vol. XV No.1 (Maret 2017). 
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IFR bank.
71

 Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H02 : Ukuran profitabilitas tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap internet financial reporting pada 

Bank Umum Syariah Periode 2018-2020 

Ha2 : Ukuran profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap internet financial reporting pada 

Bank Umum Syariah Periode 2018-2020 

 

c) Pengaruh Leverage terhadap Internet Financial 

Reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2018-

2020. 

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur struktur modal suatu perusahaan. Tingkat 

leverage yang tinggi akan mendorong manajer untuk 

melakukan internet financial reporting dalam 

menyebarluaskan informasi-informasi positif perusahaan 

guna mengalihakn perhatian kreditur dan pemegang 

saham untuk tidak terlalu fokus hanya pada leverage 

perusahaan yang tinggi. Hal ini disebabkan pelaporan 

keuangan melalui internet dapat memuat informasi 

perusahaan yang lebih banyak dibandingkan melalui 

paperbased reporting.
72

 Berdasarkan penelitian Putri 

Permata Sari dan Nur Diana (2020) IFR merupakan jenis 

pengungkapan wajib sehingga variabel leverage  tidak 

berpengaruh terhadap internet financial reporting.
73

 

                                                           
71 Reni Tri Siskawati, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Reputasi 

Auditor Terhadap Kualitas Internet Financial Reporting pada Website Bank Umum 

Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016” (skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2018). 
72

 Insani Khikmawati, Linda Agustina, “Analisis Rasio Keuangan Terhadap 

Pelaporan Keuangan Melalui Internet Pada Website Perusahaan,” Accounting 

Analysis Journal, Vol. 4 no. 1 (2015): 4. 
73

 Putri Permata Sari, Nur Diana, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2018,” E-JRA, Vol. 09, no. 03 (2020). 
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Penelitian Riyan Andriyani dan Rina Mudjiyanti (2017) 

levarage secara parsial berpengaruh positif terhadap 

internet finacial reporting.
74

 Berdasarkan uraian tersebut 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H03 : Leverage tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap internet financial reporting pada Bank Umum 

Syariah Periode 2018-2020 

Ha3 : Leverage berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap internet financial reporting pada Bank Umum 

Syariah Periode 2018-2020 

 

d) Pengaruh rasio aktivitas, ukuran profitabilitas, 

leverage terhadap internet financial reporting pada 

Bank Umum Syariah Periode 2018-2020. 

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai internet 

financial reporting yaitu menunjukan bahwa perusahaan 

dengan kinerja yang buruk menghindari penggunaan 

teknik pelaporan seperti internet financial reporting 

karena mereka berusaha untuk menyembunyikan 

badnews. Sehingga perusahaan dengan tingkat aktivitas 

yang baik dalam mengelola aset asetnya akan berusaha 

menyampaikan informasi sebanyak mungkin, dalam hal 

ini pelaporan keuangan melalui internet.
75

 Dan tingkat 

profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja 

dari perusahaan tersebut sangat baik sehingga akan 

memberikan sinyal baik bagi para investor untuk 

menanamkan modalnya ke perusahaan dengan 

                                                           
74 Riyan Andriyani, Rina Mudjiyanti, “Pengaruh Tingkat Profitabilitas, 

Leverage, Jumlah dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional 

Terhadap Pengungkapan  Internet Financial Reporting (Ifr) Di Bursa Efek Indonesia”, 

Kompartemen, Vol. XV No.1 (Maret 2017). 

75
 Insani Khikmawati, Linda Agustina, “Analisis Rasio Keuangan Terhadap 

Pelaporan Keuangan Melalui Internet Pada Website Perusahaan,” Accounting 

Analysis Journal, Vol. 4 no. 1 (2015) 
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memperluas pengungkapan laporan perusahaan termasuk 

laporan berbasis website sesuai dengan teori sinyal.
76

 

Sedangkan perusahaan yang memiliki proporsi utang 

yang lebih besar dalam struktur modalnya akan memiliki 

biaya agensi yang lebih tinggi, oleh karena itu, 

perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi 

mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk memenuhi 

kebutuhan informasi kreditur.
77

 Berdasarkan penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H04 : Rasio aktivitas,  ukuran profitabilitas, leverage 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap internet 

financial reporting pada Bank Umum Syariah Periode 

2018-2020 

Ha4 : Rasio aktivitas,  ukuran profitabilitas, leverage 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap internet 

financial reporting pada Bank Umum Syariah Periode 

2018-2020

                                                           
76 Yuana Ardiastuti, Bambang Widarno, Fadjar Harimurti, “Analisis Faktor 

Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Perusahaan Melalui Internet,” Jurnal 

Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 15 No. 4 (2019) 
77 Riyan Andriyani, Rina Mudjiyanti, “Pengaruh Tingkat Profitabilitas, 

Leverage, Jumlah dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional 

Terhadap Pengungkapan  Internet Financial Reporting (Ifr) Di Bursa Efek Indonesia,” 

Kompartemen, Vol. XV no. 1 ( 2017) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini berdasarkan metodenya dapat 

digolongkan sebagai penelitian kausalitas yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau 

beberapa variabel (variabel independen) terhadap variabel 

lainnya variable dependen.
78

 

Berdasarkan jenis data yang diperoleh, maka penelitian ini 

termasuk penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang 

diukur dalam suatu skala angka.
79

 Penelitian ini dilakukan pada 

satu waktu waktu tertentu, dalam penelitian. Periode pengamatan 

yang digunakan yaitu tahun 2018-2020, dengan tujuan 

menganalisis seberapa besar pengaruh faktor rasio aktivitas, 

ukuran profitabilitas dan  leverage terhadap internet financial 

peporting pada perbankan syariah di Indonesia (studi pada bank 

umum syariah periode 2018-2020) 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
80

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di 

Indonesia pada tahun 2018-2020 yaitu yang berjumlah 14 

Bank Umum Syariah di Indonesia.

                                                           
78 Sugiono, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (a) 

(Bandung: Alfabeta, 2014) 
79 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4 

(Jakarta: Erlangga, 2013) 
80 Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2017): 80. 
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2. Sample 

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.
81

 Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 13 Bank Umum 

Syariah. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive 

sampling. Purposive samping adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
82

 

Tujuan dari metode ini supaya sampel yang dipilih sesuai 

dengan tujuan masalah penelitian, sehingga memperkecil 

kesalahan dalam proses pemilihan data. Selain itu juga 

karena pertimbangan mengenai kelengkapan data dan 

ketersediaan data yang akan dikumpulkan.  Sampel yang 

digunakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Bank Umum Syariah yang memiliki website resmi yang 

aktif/dapat diakses dan tidak sedang dalam perbaikan. 

b. Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdapat laporan 

keuangan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018-

2020. 

c. Laporan keuangan mempunyai data lengkap yang 

dibutuhkan. 

 

Tabel 3.1 

Daftar Bank Umum Syarih pada tahun 2020 

NO Bank Umum Syariah  

1 PT. Bank Aceh Syariah 

2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia 

4 PT. Bank Victoria Syariah 

5 PT. Bank BRISyariah 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah 

7 PT. Bank BNI Syariah 

8 PT. Bank Syariah Mandiri 

9 PT. Bank Mega Syariah 

                                                           
81 Ibid., 81. 
82 Ibid., 218. 
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10 PT. Bank Panin Dubai Syariah 

11 PT. Bank Syariah Bukopin 

12 PT. BCA Syariah 

13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

Sumber : Laporan OJK, Statistika Perbankan Syariah (2020)
83

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
84

 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui hubungan 

antara variabel independen dan dependen penulis 

menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi serta 

studi panel. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah data, 

jurnal, artikel maupun media lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Studi dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah. Studi panel adalah penggabungan 

dari data cross section dan time series sehingga memiliki 

dimensi ruang dan waktu sekaligus.
85

 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai harapan, maka 

perlu  dipahami  unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu 

penelitian  inilah yang termuat dari definisi operasional  variabel 

penelitian. Secara lebih rinci,  definisi variabel penelitian adalah 

sebagai berikut:  

 

                                                           
83

 Otoritas Jasa Keuangan, Statistika Perbankan Syariah, diakses pada Jumat 

27 November 2020 
84 Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2017), 224. 
85 Gujarati, D.N., Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., 

Salemba Empat, buku 2, Edisi 5 (Jakarta: Salemba Empat, 2012) 
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1. Variable terikat (Dependen) 

Internet Financial Reporting (IFR) dalam penelitian ini 

sebagai variabel dependen. IFR merupakan suatu cara yang 

dilakukan perusahaan untuk menginformasikan laporan 

keuangan berbasis website. IFR diukur dengan menggunakan 

indeks pengungkapan yang didapat melalui variabel skor 

indeks pada IFR.
86

 

Variabel yang digunakan untuk menilai pengungkapan 

melalui praktik IFR pada penelitian ini terdiri dari tiga bagian, 

yaitu variabel isi (content) dan tampilan (presentation) dan 

ketepatwaktuan (timeliness). Variabel ini merupakan 

modifikasi dan penggabungan dari beberapa variabel yang 

biasa digunakan untuk penelitian IFR.
87

 

Tabel 3.2 

Indikator Pengungkapan IFR 

No indikator Indikator pengungkapan IFR 

1 

isi (Content)
88

 

Laporan posisi keuangan tahun berjalan 

2 Laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan 

3 Laporan perubahan ekuitas tahun berjalan 

4 Laporan arus kas tahun berjalan 

5 Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan 

6 
Laporan Komitmen dan Kontigensi Tahun 

Berjalan 

7 Perhitungan kpmm tahun berjalan 

8 
Jumlah dan Kualitas Asset Produktif serta 

CKPN Tahun Berjalan 

                                                           
86Mellisa Prasetya, Soni Agus Irwandi, “Faktor-Faktor Yang Mempengauhi  

Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) Pada Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia,” The Indonesia  Acconting review Vol. 02 no. 

02 (2012): 151-158.   
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 Ria Nur Rizqia, Ahmad Tarmizi Lubis, “Penerapan Internet Financial 

Reporting (IFR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan Islam, Vol.5 No.1 (2017). 
88 Khan, M. N. A. A., Ismail, N. A., “The level of internet financial reporting 

of Malaysian companies. Asian Journal of Accounting and Governance,” Vol.2 
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9 Rasio keuangan bank tahun berjalan 

10 
Transaksi spot dan transaksi derivatif Tahun 

Berjalan 

11 Laporan Distribusi bagi hasil Tahun Berjalan 

12 
Laporan sumber dan penyaluran dana zakat 

Tahun Berjalan 

13 
Laporan sumber dan penggunaan dana 

kebajikan Tahun Berjalan 

14 
Laporan perubahan dana investasi terikat Tahun 

Berjalan 

15 Laporan bulanan Tahun Berjalan 

16 Laporan triwulanan tahun berjalan 

17 Laporan semesteran tahun berjalan 

18 Laporan tahunan tahun berjalan 

19 Laporan posisi keuangan tahun lalu 

20 Laporan laba Rugi Komprehensif tahun lalu 

21 Laporan perbuhan ekuitas tahun lalu 

22 Laporan arus kas tahun lalu 

23 Catatan atas laporan keuangan tahun lalu 

24 Laporan Komitmen dan Kontigensi Tahun Lalu 

25 Perhitungan kpmm tahun lalu 

26 
Jumlah dan Kualitas Asset Produktif serta 

CKPN Tahun Lalu 

27 Rasio keuangan bank tahun lalu 

28 
Transaksi spot dan transaksi derivatif Tahun 

Lalu 

29 Laporan Distribusi bagi hasil Tahun lalu 

30 
Laporan sumber dan penyaluran dana zakat 

Tahun Lalu 

31 
Laporan sumber dan penggunaan dana 

kebajikan Tahun Lalu 

32 
Laporan perubahan dana investasi terikat Tahun 

Lalu 

33 Laporan bulanan Tahun lalu 

34 Laporan triwulanan tahun lalu 

35 Laporan semesteran tahun lalu 

36 Laporan tahunan tahun lalu 
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37 Laporan auditor tahun berjalan 

38 Laporan auditor tahun lalu 

39 Laporan keuangan berbahasa inggris 

40 
Laporan Setiap bagian lini Bisnis Tahun 

berjalan 

41 Laporan Setiap bagian lini Bisnis Tahun lalu 

42 Laporan setiap bagian wilayah tahun berjalan 

43 Laporan setiap bagian wilayah tahun lalu 

44 Laporan/analisis manajemen tahun berjalan 

45 Basis stanar laporan keuangan tahun berjalan 

46 
Tambahan atau Amandemen Laporan Tahun 

Berjalan 

47 Laporan corporate social responsibility (CSR) 

48 Ringkasan laporan tahunan tahun berjalan 

49 Halaman web berbahasa inggris 

50 Kebijakan akuntansi 

51 Informasi deviden 

52 Analisis resiko utama perusahaan  

53 Informasi perusahan 

54 Laporan direksi 

55 Anggota direksi 

56 
Ringkasa data keuangan (min 5 tahun 

terakhir/menyesuaikan tahun berdiri) 

57 10 pemegang saham tertinggi tahun berjalan 

58 
Ringkasan Rasio Utama (min 5 tahun 

terakhir/menyesuaikan tahun berdiri) 

59 Jalan mencari informasi keuangan 

60 Tandatangan auditor pada laporan tahun lalu 

61 Piagam komite audit 

62 Penghargaan yang diterima pada tahun berjalan 

63 Informasi pemegang saham 

64 Alamat perusahan 

65 Informasi strategi perusahan 

66 
Informasi tahun berjalan dapat dibedakan 

dengan tahun lalu 
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67 Informasi kepemilikan saham direksi 

68 Disclaimer/ sangkalan 

69 Tandatangan CEO dalam laporan 

70 Penjualan produk utama 

71 Informasi rapat umum tahunan 

72 Informasi rencana reinvestasi deviden 

73 
Kode etik dan etika bagi direksi, petugas dan 

karyawan 

74 
Indikator untuk menemukan informasi terkini 

secara cepat 

75 
Informasi manager (min. Identitas dan CV 

eksekutif) 

76 Informasi proyeksi 

77 Informasi modal intelektual 

78 
Resolusi rapat umum pemegang saham (RUPS) 

Tahun Berjalan 

79 Riwayat harga saham 

80 Siaran pers/berita terkini 

81 Prinsip/pedoman perusahan 

1 

Tampilan 

(Presentation)
89

 

Waktu memuat website dibawah 10 detik 

2 Laporan Tahunan dalam format PDF 

3 Hyperlink analisis keuangan 

4 Hyperlink dalam laporan tahunan 

5 Link menuju home page 

6 Link menuju Top Home Page 

7 Kemampuan mengunduh laporan 

8 Link menuju situs peta/ site map 

9 

Kontak emai langsung (umpan balik) yang 

tersedia 

10 

Kata keuangan dalam format processable 

(contoh : Excel) 

11 Kenggunaan teknologi multimedia 

12 Situs peta/ site map 

13 Teks hyperlink 

                                                           
89 Otoritas Jasa Keuangan, 2015 
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14 

Hyperlink data pada sebuh situs web pihak 

ketiga 

15 Memungkinkan mengubah format 

16 

Format  laporan dapat digunakan untuk 

perhitungan 

17 Mesin pencari (search engine) internal 

18 Batas jelas untuk laporan tahunan 

19 Laporan tahunan dalam format HTML 

20 Menu pull down 

1 

Ketepat waktuan 

(time liness)
90

 

Tanggal terakhir pembaharuan website 

2 Tahun terakhir pembahuran website 

3 Harga saham terbaru (saat ini) 

4 

Waktu pembaharuan khusus untuk data harga 

saham 

5 Frekuensi pembaharuan laporan keuangan  

6 Kalender kegiatan keuangan pada masa depan 

7 

Opsi pendaftaran email untuk pemberitahuan 

berita/siaran terkini, dll 

8 

Informasi mengenai waktu untuk mendapat 

respon pertanyaan melaui email dan pertanyaan 

online 

9 Webcast (siaran melaui website) 

10 Salinan berita peraturan terbaru 

11 Laporan keuangan intern terbaru 

Menghitung skor kelengkapan pengungkapan (IFR Indeks) 

dengan menggunakan metode perhitungan yang digunakan oleh 

Khan dan Ismail yang cara perhitungannya sama seperti indeks 

pengungkapan pada umumnya (indeks wallace), yaitu dengan 

cara membagi total skor yang diperoleh dengan skor maksimal 

yang dapat diperoleh bank apabila mengungkapkan keseluruhan 

item. 

                                                           
90 Abdelsalam, O., & El-Masry, A, “The impact of board independence and 

ownership structure on the timeliness of corporate internet reporting of Irish-listed 

companies,” Managerial Finance, 34(12) (2008). 
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𝐼𝐹𝑅 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 =
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑛

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 % 

Skor maksimal yang akan diperoleh perusahaan merupakan 

total item indikator dari ketiga variabel penelitian yang berjumlah 

112 item. Dengan rumus perhitungan tersebut, maka semakin 

banyak item pengungkapan yang disajikan akan semakin tinggi 

pula skor IFR yang diperoleh. 

2. Variabel Bebas (Independen) 

a. Rasio Aktivitas (X1), merupaka rasio yang digunakan 

untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimiliki. Atau dapat pula 

dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi pemanfaatan sumer daya perusahaan. Efisiensi 

yang dilakukan misalnya di bidang penjualan, sediaan, 

penagihan piutang dan efisiensi di bidang lainnya. Rasio 

aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Perhitungan rasio aktivitas dalam penelitian ini 

menggunakan Total Aset Turn Over yaitu merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua 

aktivia yang dimiliki perusahan.
91

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑟𝑢𝑛 𝑂𝑣𝑒𝑟 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100% 

 

 

b. Profitabilitas (X2), merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahan dalam  mencari keuntungan. 

Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas 

menajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

investasi.
92

  Dalam penelitian ini rasio profitabilitas 

                                                           
91

 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, ( Jakarta: Kencana, 2010), 113-

114. 
92

 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, ( Jakarta: Kencana, 2010), 115. 
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diukur menggunakan ROA (Return On Asset) yaitu 

dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan 

total aktiva.
93

  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 
× 100% 

 

c. Leverage (X3),  merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahan dibiayai dengan 

utang. Artinya, berapa besar beban utang yang 

ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. 

Dalam arti luas dikatakan bahwa leverage digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahan untuk membayar 

seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka 

panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). 

Leverage pada umumnya menggunakan rasio DAR (Debt 

to Total Asset Ratio yaitu digunakan untuk mengukur 

seberapa besar aktiva perusahan dibayai oleh utang atau 

seberapa besar utang perusahan berpengaruh terhadap 

pengeolaan aktiva. Caranya dengan membandingkan 

antara total hutang dangan total aktiva.
94

 

 

𝐷𝐴𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 × 100% 

Definisi operasional variabel dan pengukuran variabel yang 

berhubungan dengan pembahasan penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

                                                           
93Kusumawardani, Arum, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  

Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting)  Dalam Website 

Perusahaan” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2001) 
94Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, ( Jakarta: Kencana, 2010), 112.  
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Tabel 3.3 Definisi Operasioanl Penelitian 

Variabel Definisi Pengukuran Skala 

Rasio 

Aktivitas 

(X1) 

Rasio yang 

digunakan untuk 

mengukur 

efektivitas 

perusahaan 

dalam 

menggunakan 

aktiva yang 

dimiliki. Atau 

dapat pula 

dikatakan rasio 

ini digunakan 

untuk mengukur 

tingkat efisiensi 

pemanfaatan 

sumer daya 

perusahaan.
95

 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑟𝑢𝑛 𝑂𝑣𝑒𝑟

=
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100% 

 

Rasio 

Profitabili

tas (X2) 

Rasio yang 

digunakan untuk 

menilai 

kemampuan 

perusahan dalam  

mencari 

keuntungan. 

Rasio ini 

memberikan 

ukuran tingkat 

efektivitas 

menajemen 

suatu 

perusahaan. Hal 

ini ditunjukkan 

oleh laba yang 

dihasilkan dari 

penjualan dan 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
× 100% 

Rasio 

                                                           
95

Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, ( Jakarta: Kencana, 2010), 113. 
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pendapatan 

investasi
96

 

Leverage 

(X3) 

Rasio yang 

digunakan untuk 

mengukur 

sejauh mana 

aktiva 

perusahaan 

dibiayai oleh 

hutang. Artinya, 

berapa besar 

beban utang 

yang ditanggung 

perusahaan 

dibandingkan 

dengan 

aktivanya
 97

 

𝐷𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100% Rasio 

Internet 

Financial 

Reporting 

(IFR) 

IFR merupakan 

suatu cara yang 

dilakukan 

perusahaan 

untuk 

menginformasik

an laporan 

keuangan 

berbasis 

website.
98

 

𝐼𝐹𝑅 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 

=
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑛

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100 % 

 

Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96

 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, ( Jakarta: Kencana, 2010), 115. 
97

 ibid, 112. 
98

Mellisa Prasetya, Soni Agus Irwandi, “Faktor-Faktor Yang Mempengauhi  

Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) Pada Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia,” The Indonesia  Acconting review Vol. 02 no. 

02 (2012): 151-158.   
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D. Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif 

menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statistik 

yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu 

statistik deskriptif, dan statistik inferensial. Statistik inferensial 

meliputi statistik parametris dan statistik nonparametris.
99

 

Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan 

adalah model analisis statistik yang pengolahan datanya 

menggunakan program Microsoft Office Excel sebelum diolah 

menggunakan SPSS 22. 

 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berusaha menjelaskan atau 

menggambarkan berbagai karakteristik data dan lebih 

berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan 

data, serta penyajian hasil ringkasan. Dalam penelitian ini 

hanya menggunakan frekuensi yang merupakan bagian 

dalam statistik deskriptif, yaitu: Statistik deskriptif adalah 

statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data 

sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum.
100

 Statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh gambaran umum tentang data sampel yang 

meliputi perhitungan rata-rata, median, standar deviasi, nilai 

maksimum, dan nilai minimum. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan tahap yang harus dilakukan 

sebelum uji hipotesis. Hal ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui adanya kemungkinan multikolenieritas, 

                                                           
99 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013), 147. 
100 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Afabeta, 2011) 
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heteroskedastisitas dan autokorelasi. Jika asumsi ini 

dilanggar maka uji hipotesis menjadi bias. Uji asumsi klasik 

terdiri dari  4 (empat) macam,  yaitu  normalitas, 

multikolonieritas, , hesteroskedastisitas dan autokorelasi, yang 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas  

Tujuan uji ini adalah apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual memiliki distribusi 

normal.
101

 Ghozali menjelaskan plot peluang normal 

(normal probability plot) dilakukan dengan 

membandingkan nilai observasi (observed normal) 

dengan nilai yang diharapkan dari distribusi normal 

(expected normal). Jika data memperlihatkan distribusi 

normal, maka titiknya akan berada disekitar garis 

diagonal. 

Ghozali menjelaskan normalitas data dapat dilihat pada 

grafik NORMAL P-P PLOT yang menunjukkan suatu 

distribusi data. Data dengan distribusi normal akan 

menyebar mendekati garis diagonal dan mengikuti alur 

ke kanan atas.   

b. Uji Multikolonieritas 

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji 

apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independen. Jika ada, maka berarti 

terdapat multikolonieritas.
102

 Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel 

independen. Selain itu uji multikolonieritas bertujuan 

untuk menghindari kebiasan dalam proses pengambilan 

kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-

masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Multikolonieritas dapat dideteksi dengan 

melihat besaran nilai Tolerance dan Varians Inflation 

Factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan 

                                                           
101 Ibid. 
102 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016) 
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nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Jika nilai 

VIF ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≤  10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan uji ini adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Jika 

variance berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak 

terjadi Heteroskedestisitas. Kebanyakan data 

crossection mengandung situasi heteroskodatisitas 

karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). 

Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat scatterplots. Jika membentuk 

pola tertentu, maka terdapat heteroskedastisitas.
103

 

d. Uji Autokorelasi  

Menurut Ghozali
104

 tujuan uji autokorelasi adalah 

untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode ke t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, berarti terdapat 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data 

runtun waktu (time series) karena “ganguan” pada 

individu/kelompok cenderung mempengaruhi “ganguan” 

pada  individu/kelompok yang sama pada periode 

berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi, untuk mendeteksi ada 

                                                           
103 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 134. 
104 Ibid. 
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tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson 

(DW test).  

Pengujian ini dilakukan untuk mencari ada tidaknya 

autokorelasi dengan melakukan uji Durbin Watson 

(DW test). Adapun kategori dalam uji Durbin Watson 

(DW test) adalah sebagai berikut:
105

  

1. Jika angka DW di bawah -2 berarti ada 

autokorelasi positif 

2. Jika angka DW di antara -2 dan +2 berarti tidak 

ada  autokorelasi  

3. Jika angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi 

negatif  

3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih 

variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan 

atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata 

variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang 

diketahui.
106

 Data yang telah di kumpulkan akan di analisis 

menggunakan alat bantu analisis statistik yaitu analisis 

regresi linear berganda, rumusnya adalah :
107

 

 

 

Keterangan:  

Y   = Variabel Dependen (Internet Financial 

Reporting)   

α  = Konstanta 

β1, β2, β3, = Koefisiensi regresi masing-masing variabel  

independen 

X1  = Rasio Aktivitas 

                                                           
105 Santoso, Singgih, Panduan Lengkap SPSS Versi 20 (Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo, 2012) 
106 Damodar  N. Gujarati,  Dasar-dasar ekonometrika (Jakarta: Erlangga, 

2007) 
107 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 +e 
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X 2  = Ukuran Profitabilitas 

X3   = Leverage 

e  = Standard error 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

     Uji F dilakukan untuk melakukan pengujian 

terhadap pengaruh variabel independen bersama-sama 

secara simultan terhadap variable dependen. Hipotesis 

arternatif yang ingin di uji adalah sebagai berikut: 

Kriteria pengujian atau dasar pengambilan 

keputusan dalam penelitian ini menggunakan taraf 

signifikan 5% adalah sebagai berikut: 

1) Apabila nilai signifikan < 0,05, maka H0 akan 

ditolak atau Ha akan diterima, artinya semua 

variabel independen secara  simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2) Apabila nilai signifikan >  0,05, maka H0 akan 

diterima atau Ha akan ditolak, artinya semua 

variabel independen secara  simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik 

t) 

Uji statistik t digunakan untuk melihat signifikansi 

dari pengaruh independen secara individual terhadap 

variabel dengan menganggap variabel lain bersifat 

kontan. Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah 

sebuah variabel bebas berbengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat atau tidak. 

Uji t dapat dapat dilakukan dengan cara 

memperbandingkan t hitung dengan t tabel. Adapun 

nilai t tabel diperoleh df:α,(n-k-1) dimana α adalah 

tingkat signifikasi yang digunakan, n adalah jumlah 

pengamtan (ukuran sampel), dan k adalah jumlah 

variabel independen. 
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Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

a. Jika t hiung > t tabel, berarti H0 ditolak yang 

berarti bahwa variabel Xi berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b. Jika t hiung < t tabel, berarti H0 diterima yang 

berarti bahwa variabel Xi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian  

Objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) 

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Tahunan atau 

Annual Report BUS periode 2018-2020. Populasi BUS 

berdasarkan data statistik perbankan syariah yang di keluarkan 

OJK pada Desember berjumlah 14 BUS. Periode penelitian yang 

digunakan yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. 

Alasan penggunaan periode waktu tersebut adalah tahun 

penelitian dapat memberikan gambaran tentang kondisi 

perbankan syariah pada saat ini. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling dengan proses seleksi sampel yang disajikan 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Proses purposive sampling 

No Keterangan Jumlah 

1 Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK 

periode 2018-2020 

14 

2 Bank Umum Syariah yang laporan keuangan 

tahunan tidak tersedia atau belum tersedia di 

website resmi periode 2018-2020 

1 

Jumlah Sampel tiap periode  13 

Periode Penelitian  3 

Jumlah Sampel Akhir  39 

Sumber: Data diolah 2021 

 

Berdasarkan data statistik perbankan syariah terdapat 14 

BUS yang terdaftar di OJK berturut-turut 2018-2020. Dari 14 

BUS tersebut terdapat 1 BUS yang laporan keuangannya tidak 

tersedia atau tidak lengkap. Sehingga BUS yang memenuhi 

kriteria untuk dijadikan sampel adalah sebanyak 13 BUS dengan 

periode penelitian 3 tahun, sehingga jumlah sampel akhir 
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penelitian adalah sebanyak 39 sampel. Daftar BUS yang telah 

memenuhi kriteria dan menjadi sampel penelitian adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.2 

Sampel Bank Umum Syariah 

NO Bank Umum Syariah  Website 

1 PT. Bank Aceh Syariah www.bankaceh.co.id 

2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah www.bankntbsyariah.co.id 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia www.bankmuamalat.co.id 

4 PT. Bank Victoria Syariah www.bankvictoriasyariah.co.id 

5 PT. Bank BRISyariah www.brisyariah.com 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah www.bjbsyariah.co.id 

7 PT. Bank BNI Syariah www.bnisyariah.co.id 

8 PT. Bank Syariah Mandiri www.mandirisyariah.co.id 

9 PT. Bank Mega Syariah www.megasyariah.co.id 

10 PT. Bank Panin Dubai Syariah www.paninbanksyariah.co.id 

11 PT. Bank Syariah Bukopin www.syariahbukopoin.co.id 

12 PT. BCA Syariah www.bcasyariah.co.id 

13 
PT. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah 

www.btpnsyariah.co.id 

Sumber: data diolah 2021 

 

B. Analisis Data Penelitian 

1. Uji Statistik Deskriptif  

     Statistik deskriptif digunakan untuk melihat distribusi 

data yang digunakan sebagai sampel. Statistik deskriptif 

berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai 

karakteristik data, seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh 

data-data bervariasi dari data rata-ratanya, berapa medium 

data, nilai minimum dan nilai maksimum atas data yang 

digunakan dalam penelitian ini.
108

 

 

                                                           
108 Singgih Santoso, Panduan Lengkap SPSS 26 (Jakarta: PT Gramedia, 

2020), 3. 
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     Analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai maksimum 

dan minimum dari masing-masing variabel. Nilai maksimum 

merupakan nilai tertinggi untuk setiap variabel. Nilai 

minimum merupakan nilai terendah untuk setiap variabel 

dalam penelitian ini. Nilai mean merupakan nilai rata-rata 

dari setiap variabel yang diteliti. Standar deviasi merupakan 

sebesar data yang digunakan dalam penelitian ini yang 

mencerminkan data tersebut homogen atau heterogen yang 

sifatnya fluktuatif. 

     Pada penelitian ini dilakukan pengujian mengenai 

pengaruh rasio aktivitas, ukuran profitabilitas, leverage 

sebagai variabel independen dan internet financial reporting 

sebagai variabel dependen. Adapun hasil olahan data dengan 

menggunakan SPSS 22 disajikan dalam tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X 1 Aktivitas 39 .04 .39 .1010 .06564 

X 2 Profitabilitas 39 .00 .14 .0171 .02943 

X 3 Leverage 39 .05 .87 .2142 .17594 

Y IFR 39 .64 .95 .9049 .05589 

Valid N (listwise) 39     

Sumber: Output SPSS 22, 2021. 

     Tabel 4.3 menunjukan hasil analisis dengan 

menggunakan statistik deskriptif. Hasil analisis terhadap 

variabel Internet Financial Reporting (IFR) yang diukur 

dengan melihat jumlah IFR (Y) pada Bank Umum Syariah 

(BUS) menunjukan nilai minimum sebesar 0,64 dan nilai 

maksimum 0,95. Hal ini menunjukan bahwa pada data 

sampel yang berjumlah 39 IFR yang terjadi pada BUS 

memiliki jumlah paling rendah 0,64 pada Bank Victorio 

Syariah (tahun 2020) dan nilai paling tinggi 0.95 yaitu pada 
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Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah (tahun 2020). 

Sementara itu, dengan melihat nilai rata-rata (mean) sebesar 

0,9049, maka dapat disimpulkan bahwa secara stasistik IFR 

pada BUS selama periode penelitian, besaran mean lebih 

besar dari standar deviasi sebesar 0,05589 dimana nilai 

standar deviasi dapat dikategorikan baik. 

     Variabel rasio aktiviatas (X1) memiliki nilai minimum 

sebesar 0,04 dan nilai maksimum sebesar 0,39 dengan nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0,1010 dimana lebih besar dari nilai 

standar deviasinya 0,6564. Hal ini menunjukan bahwa rasio 

aktivitas dapat dikategorikan baik.  

     Variabel ukuran profitabilitas (X2) memiliki nilai 

minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,14 

dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.0171 dimana lebih 

kecil dari nilai standar deviasinya 0,02943. Hal ini 

menunjukan bahwa ukuran profitabilitas dapat dikategorikan 

kurangbaik.  

     Variabel leverage  (X3) memiliki nilai minimum sebesar 

0,05 dan nilai maksimum sebesar 0,87 dengan nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0,2142  dimana lebih besar dari nilai standar 

deviasinya 0,17594. Hal ini menunjukan bahwa leverage 

dapat dikategorikan baik. 

2. Uji Asumsi Klasik 

     Uji asumsi klasik merupakan tahapan yang harus 

dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Hal ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan 

normalitas, multikolenieritas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

     Uji normalitas dimaksud untuk menguji apakah nilai 

residual yang telah terstandarisasi pada model regresi 
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berdistribusi normal atau tidak.
109

  Uji normalitas dapat 

dilakukan dengan membandingkan nilai observasi 

(observed normal) dengan nilai yang diharapkan dari 

distribusi normal (expected normal). Jika data 

memperlihatkan distribusi normal, maka titiknya akan 

berada disekitar garis diagonal. 

     Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan analisis grafik histogram dan NORMAL 

PP-Plot (normal probability) serta uji statistik 

kolmogorov-simrnov yang menunjukan suatu distribusi 

data. Hasil pengujian pada gambar 4.1 berikut:  

 
Gambar 4.1 

Histogram Normalitas 

Sumber: Output SPSS 22, 2021 

 

     Berdasarkan grafik histogram pada gambar 4.1 

terlihat bahwa data berdistribusi normal dan 

berbentuk simetris yaitu tidak menceng (skewness) ke 

kanan atau ke kiri, maka dapat dikatakan bahwa 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

                                                           
109 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariabel dengan program IBM SPSS, 145. 
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Gambar 4.2 

Grafik Normalitas PP-Plot 

Sumber: Output SPSS 22, 2021 

 

     Berdasarkan grafik normal PP-Plot pada gambar 

4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal, hal ini menunjukkan distribusi normal, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 39 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .10226698 

Most Extreme Differences Absolute .075 

Positive .075 

Negative -.074 

Test Statistic .075 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Output SPSS 22, 2021 

 

     Berdasarkan uji statistik kolmogorov-smirnov pada 

tabel 4.4 di atas besarnya nilai kolmogorov-smirnov 

adalah 0,075 dengan probabilitas signifikan 0,200 yang 

berada diatas 0,05, hasil tersebut menunjukan bahwa 

data residual terdistribusi secara normal. Hal ini 

konsisten dengan hasil uji grafik normal PP-Plot. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas 

dengan menggunakan analisis statistik histrogram dan 

normal PP-Plot serta analisis statistik kolmogorov-

smirnov pada penelitian ini telah memenuhi asumsi 

normalitas. 
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b. Uji Multikolenieritas 

     Uji multikolenieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas.
110

 Uji multikolenieritas dengan 

mengalisis perhitungan nilai tolerance dan Variace 

Inflati Factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai 

cut off yang umum dipakai untuk menunjukan adanya 

multikolenieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF 10. 

 

     Hasil pengujian multikolenieritas dapat dilihat pada 

tabel 4.5 berikut:  

Tabel 4.5 

Uji Multikolenieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 X 1 Aktivitas .140 7.135 

X 2 Profitabilitas .140 7.132 

X 3 Leverage .988 1.012 

a. Dependent Variable: Y IFR 

Sumber: Output SPSS 22, 2021 

 

     Dari hasil uji SPSS yang ditunjukan pada tabel 4.5 

diketahui bahwa nilai tolerance variabel rasio aktivitas 

(X1) sebesar 0,140, variabel profitabilitas (X2) sebesar 

0,140 dan variabel leverage (X3) sebesar 0,988 lebih 

besar dar 0,10. 

     Nilai Variace Inflati Factor (VIF) variabel rasio 

aktivitas (X1) sebesar 7,135, variabel profitabilitas (X2) 

sebesar 7,132 dan variabel leverage (X3) sebesar 1,012 

                                                           
110Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariabel dengan program IBM SPSS, 77. 
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lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi multikolenieritas antara variabel 

independen dan model regresi pada penelitian ini. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

     Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari risidual antar pengamatan-pengamatan 

yang lain. Jadi variance dari risidual antar pengamatan 

tetap maka disebut homokedastisitas. Penelitian yang 

baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pada penelitian ini untuk 

mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas diketahui 

dengan cara melihat pada grafik scatterplot yang 

disajikan dalam gambar 4.3 berikut: 

 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Scatterplot 

Sumber: Output SPSS 22, 2021 

 

     Berdasarkan gambar 4.3 diatas dapat disimpulkan 

bahwa nilai titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 dan pada 
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sumbu Y. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas dan 

dibawah saja, penyebaran titik-titik tidak membentuk 

pola gelombang melebar kemudian menyempit dan 

melebar kembali dan penyebaran titik-titik tidak 

berpola. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

d. Uji Autokorelasi 

     Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi antara anggota serangkain data observasi yang 

diurutkan waktu dan ruang. Dasar pengambilan 

keputusan uji autokorelasi adalah dengan melihat 

kriteria berikut: 

1) Jika angka DW dibawah -2 berarati ada 

autokorelasi positif 

2) Jika angka DW diantara -2 dan +2 berarati tidak  

ada autokorelasi  

3) Jika angka DW diatas +2 berarati ada autokorelasi 

negatif 

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .602
a
 .362 .307 .10656 1.457 

a. Predictors: (Constant), X 3 Leverage, X 2 Profitabilitas, X 1 Aktivitas 

b. Dependent Variable: Y IFR 

Sumber: Output SPSS 22, 2021 

 

     Berdasarkan uji yang telah dilakukan maka didapat 

nilai uji durbin watson sebesar 1,457. Kemudian nilai 

tersebut dibandingkan dengan kriteria pengujian yang 
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telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria pengujian dan 

nilai uji durbin watson diketauhui sebesar 1,457 berada 

diantara -2 dan +2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi dalam penelitian tidak ada autokorelasi. 

3.  Analisis Regresi Berganda 

     Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen 

adalah internet financial reporting (Y), sedangkan yang 

menjadi variabel independen adalah rasio aktivitas (X1), 

ukuran profitabilitas (X2) dan leverage (X3). 

     Sehingga persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai 

berikut: 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 +  𝑏3𝑋3 + e 

 Keterangan: 

Y= Internet Financial Reporting (IFR) 

a=  Intersep (konstanta) 

b1= Koefisien regresi variabel independen 1 

b2= Koefisien regresi variabel independen 2 

b3= Koefisien regresi variabel independen 3 

X1= Rasio Aktivitas 

X2= Ukuran Profitabilitas 

X3= Leverage 

e= error term 
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Tabel 4.7 

Analisis Linier Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .887 .055  16.000 .000 

X 1 Aktivitas -.933 .703 -.478 -1.327 .193 

X 2 

Profitabilitas 
2.718 1.569 .625 1.732 .092 

X 3 Leverage -.386 .099 -.531 -3.905 .000 

a. Dependent Variable: Y IFR 

Sumber: Output SPSS 22, 2021 

 

     Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diperoleh persamaan 

regresi linear berganda sebagai berikut: 

IFR (Y)= 0,887 - 0,933 + 2,718 – 0,386 

     Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat 

diperoleh nilai konstantanya adalah sebesar 0,887. Artinya 

jika variabel internet financial reporting tidak dipengaruhi 

oleh variabel rasio aktivitas, profitabilitas, dan leverage atau 

variabel bebasnyya bernilai 0 (nol) maka besarnya rata-rata 

internet financil reporting adalah 0,887. 

     Nilai koefisien regresi pada viriabel-variabel bebasnya 

menggambarkan jika variabel bebasnya dinaikkan nilai 

sebesar satu unit dan variabel bebas lainya konstan atau 

nilainya sama dengan nol, maka nilai variabel terikat akan 

naik sesuai dengan koefisian regresinya. 

a) Koefisien regresi untuk variabel bebas X1 (rasio 

aktivitas) bernilai  negatif, menunjukan hubungan yang 

tidak searah antara Rasio Aktivitas (X1) dengan internet 

financial reporting (Y). Koefisien regresi variabel X1 
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sebesar -0,933 yang memiliki arti untuk setiap 

petambahan rasio aktivitas (X1) sebesar satu maka akan 

menyebabkan penurunan internet financial reporting 

(Y) sebesar 0,933. 

b) Koefisien regresi untuk variabel bebas X2 

(profitabilitas) bernilai  positif, menunjukan hubungan 

yang searah antara profitailitas (X2) dengan internet 

financial reporting (Y). Koefisien regresi variabel X2 

sebesar 2,718 yang memiliki arti untuk setiap 

petambahan profitabilitas (X2) sebesar satu maka akan 

menyebabkan kenaikan internet financial reporting (Y) 

sebesar 2,718 

c) Koefisien regresi untuk variabel bebas X3 (leverage) 

bernilai  negatif, menunjukan hubungan yang tidak 

searah anatara leverage (X3) dengan internet financial 

reporting (Y). Koefisien regresi variabel X3 sebesar -

0,386 yang memiliki arti untuk setiap petambahan 

leverage (X1) sebesar satu maka akan menyebabkan 

penurunan internet financial reporting (Y) sebesar 

0,386. 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 

     Uji F dilakukan untuk menunjukan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau 

simutan terhadap variabel dependen.
111

 Jika variabel 

bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap 

variabel terikat, maka model persamaan regresi masuk 

dalam kriteria cocok  atau fit, jika tidak terdapat 

pengaruh secara simultan hal ini akan masuk dalam 

ketegori tidak cocok atau not fit. 

 

     Untuk menyimpulkan apakah model masuk daam 

kategori cocok (fit) atau tidak, kita harus 

                                                           
111

 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariabel dengan program IBM SPSS, 56.  
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membandingkan nilai Fhitung  dengan nilai Ftabel dengan 

derajat bebas: df= a (k-1), (n,k), dimana k adalah jumlah 

variabel dan n adalah jumlah pengamatan (ukuran 

sampel). 

 

     Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai 

Fhitung > Ftabel artinya variabel independen secara 

simultan berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen, tetapi jika Fhitung <  Ftabel artinya 

variabel independen secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

     Hasil lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.8 

berikut: 

 

Tabel 4.8 

Uji F (Simultan) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .226 3 .075 6.620 .001
b
 

Residual .397 35 .011   

Total .623 38    

a. Dependent Variable: Y IFR 

b. Predictors: (Constant), X 3 Leverage, X 2 Profitabilitas, X 1 Aktivitas 

Sumber: Output SPSS 22, 2021 

 

     Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai Fhitung sebesar 

6,620 dan signifikan 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. 

Nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel ( 6,620 > 2,87  ) dan 

probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti 

bahwa model regresi ini menunjukkan tingkat yang baik 

sehingga dapat digunakan dalam memprediksi internet 

financial reporting pada Bank Umum Syarih.  
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     Hal ini berarti bahwa variabel rasio aktivitas, ukuran 

profitabilits dan leverage secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh terhadap variabel dependennya, 

yaitu internet fiancial reporting. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

     Uji t digunakan untuk melihat signifikan dari 

pengaruh independen secara individu terhadap variabel 

dependen dengan menganggap variabel lain bersifat 

konstan. Nilai thitung digunakan untuk menguji apakah 

sebuah variabel bebas berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat atau tidak. 

 

     Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

thitung dengan ttabel. Adapun ttabel diperoleh dengan df =  

α, (n-k-1) dimana α adalah tingkat signifikan yang 

digunakan, n adalah jumlah pengamatan (ukuran 

sampel) dan k adalah jumlah variabel independen. 

 

     Dasar pengambilan keputusannya adalah jika thitung > 

ttabel, berarti H0 ditolak yang berarti bahwa variabel X1 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, 

tetapi jika thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima yang berarti 

bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  

 

     Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.9 

berikut: 
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Tabel 4.9 

Uji Pasial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .887 .055  16.000 .000 

X 1 Aktivitas -.933 .703 -.478 -1.327 .193 

X 2 

Profitabilitas 
2.718 1.569 .625 1.732 .092 

X 3 Leverage -.386 .099 -.531 -3.905 .000 

a. Dependent Variable: Y IFR 

Sumber: Output SPSS 22, 2021 

     Berdasarkan hasil output SPSS, Penjelasan dari tabel 

4.9 diatas adalah sebagai berikut: 

1) Variabel rasio aktivitas (X1) memiliki thitung sebesar 

-1,327 dan ttabel  sebesar 2,03011 (1,327 < 2,03011) 

atau dengan kata lain thitung lebih kecil dari ttabel 

artinya variabel rasio aktivitas tidak berpengaruh 

terhadap internet financial reporting (Y) pada 

Bank Umum Syariah. 

2) Variabel profitabilitas (X2 ) memiliki thitung sebesar 

1,732 dan ttabel  sebesar 2,03011 (1,732 < 2,03011) 

atau dengan kata lain thitung lebih kecil dari ttabel 

artinya variabel profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap internet financial reporting (Y) pada 

Bank Umum Syariah. 

3) Variabel leverage (X2 ) memiliki thitung sebesar -

3,905 dan ttabel  sebesar 2,03011 (3,905 > 2,03011) 

atau dengan kata lain thitung lebih besar dari ttabel 

artinya variabel leverage berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap internet financial reporting (Y) 

pada Bank Umum Syariah 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

     Setelah melakukan etimasi pada model dan pengujian 

hipotesis maka dilakukan analisis regresi data panel dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel 

rasio aktivitas, profitabilitas dan  leverage terhadap internet 

financial reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode tahun 2018-2020. Dibawah ini merupakan hasil 

pengujian dari masing-masing variabel bebas terhadap internet 

financial reporting:  

 

1. Pengaruh Rasio Aktivitas terhadap Internet Financial 

Reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2020. 

     Berdasarkan tabel 4.9 pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh variabel rasio aktivitas 

terhadap internet financial reporting. Dengan analisis regresi 

menunjukkan rasio aktivitas memiliki nilai koefisien sebesar 

-0,496 dengan tingkat signifikan yang lebih dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,193. Dengan demikian dinyatakan bahwa rasio 

aktivitas tidak berpengaruh terhadap internet financial 

reporting atau dengan kata lain H01 diterima dan Ha1 

ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Febrian Rizki dan Adhisyahfitri Evalina 

Ikhsna yang dilakukan secara parsial rasio aktivitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap internet financial 

reporting.
112

 

     Rasio aktivitas (X1) yang diukur dengan total assets  turn 

over merupakan  rasio yang menggambarkan perputaran 

aktiva diukur dari volume penjualan, jadi semakin besar 

rasio ini semakin baik, yang berarti bahwa aktiva dapat lebih 

cepat berputar dan meraih laba dan juga menunjukkan 

                                                           
112

 Febrian Rizki, Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, “Pengaruh Rasio Aktivitas, 

Risiko Sistemati, Dan Tingkat Kepemilikan Saham Terhadap Internet Financial 

Reporting (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2011-2015),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 

(JIMEKA), Vol. 3, no. 3 (2018): 455. 
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semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam 

menghasilkan penjualan. Total assets turn over ini penting 

bagi para kreditur dan pemilik perusahaan, tapi akan lebih 

penting lagi bagi manajemen perusahaan, karena hal ini akan 

menunjukkan efisien tidaknya penggunaan seluruh aktiva 

dalam perusahaan. 

     Tidak berpengaruhnya rasio aktivitas terhadap internet 

financial reporting menunjukkan bahwa rasio aktivitas ini 

tidak mempengaruhi Bank Umum Syariah untuk melakukan 

pelaporan keuangannya dikarenakan internet financial 

reproting ini merupakan pengungkapan wajib yang tedapat 

di Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor 37/OJK.03/2019, 

sehingga besar atau kecilnya rasio aktivitas Bank Umum 

Syariah tidak berpengaruh terhadap internet financial 

reporting. Hal ini tidak sejalan dengan teori sinyal yang 

mengungkapkan bahwa rasio aktivitas dapat berpengaruh 

terhadap kecendrungan perusahan meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan melalui internet pada website 

perusahan. 

2. Pengaruh Ukuran Profitabilitas terhadap Internet 

Financial Reporting pada Bank Umum Syariah Periode 

2018-2020. 

     Berdasarkan tabel 4.9 pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh variabel ukuran profitabilitas 

terhadap internet financial reporting. Dengan analisis regresi 

menunjukkan ukuran profitabilitas memiliki nilai koefisien 

sebesar 1,732 dengan tingkat signifikan yang lebih dari 0,05 

yaitu sebesar 0,092. Dengan demikian dinyatakan bahwa 

ukuran profitabilitas tidak berpengaruh terhadap internet 

financial reporting atau dengan kata lain H02 diterima dan 

Ha2 ditolak. 

     Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Putri Permata Sari dan Nur Diana yang 

dilakukan secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh 
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terhadap internet financial reporting.
113

 Hal ini disebabkan 

karena internet financial reporting merupakan 

pengungkapan wajib sehingga Bank Umum Syariah wajib 

melaporkan laporan keuangan secara lengkap melalui 

website perusahaan, baik Bank Umum Syariah dalam 

keadaan untung ataupun rugi sehingga pelaporan 

keuangannya tidak mengurangi keakuratan laporan 

keuangan tersebut. Bank Umum Syariah tidak hanya 

melaporkan good news melainkan Bank Umum Syariah juga 

melaporkan bad news dalam laporan keuangan. Akan tetapi 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Riyan Andriyani dan Rina Mudjiyanti yang dilakukan 

secara parsial profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

internet financial reporting.
114

 Penelitian yang dilakukan 

oleh Yuana Ardiastuti, Bambang Widarno dan Fadjar 

Harimurti pun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan yaitu profitabilitas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pelaporan keuangan perusahaan melalui 

internet.
115

 Penelitian Reni Tri Siskawati juga tidak sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan yaitu profitabilitas 

berpengaruh negatif signifikan pada praktik IFR bank.
116 

     Tidak berpengaruhnya ukuran profitabilitas terhadap 

internet financial reproting menunjukkan bahwa ukuran 

profitabilitas ini tidak mempengaruhi Bank Umum Syariah 

                                                           
113 Putri Permata Sari, Nur Diana, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2018,” E-JRA, Vol. 09, no. 03 (2020), 

14. 
114

 Riyan Andriyani, Rina Mudjiyanti, “Pengaruh Tingkat Profitabilitas, 

Leverage, Jumlah dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional 

Terhadap Pengungkapan  Internet Financial Reporting (Ifr) Di Bursa Efek Indonesia”, 

Kompartemen, Vol. XV No.1 (Maret 2017), 77. 
115

 Yuana Ardiastuti, Bambang Widarno, Fadjar Harimurti, “Analisis Faktor 

Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Perusahaan Melalui Internet,” Jurnal 

Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 15, no. 4 (2019), 618. 
116
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untuk melakukan pelaporan keuangannya, dikarenakan 

internet financial reporting ini merupakan pengungkapan 

wajib yang terdapat di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 37/OJK.03/2019 sehingga besar atau kecilnya ukuran 

profitabilitas Bank Umum Syariah tidak berpengaruh 

terhadap internet financial reporting. Sehingga hal ini tidak 

sesuai dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa ketika 

perusahan menunjukkan performance yang bagus, 

manajemen memiliki dorongan yang kuat untuk menyebar 

luaskan informasi perusahan terutama informasi keuangan 

dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada investor. 

 

3. Pengaruh Leverage terhadap Internet Financial 

Reporting pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2020. 

     Berdasarkan tabel 4.9 pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh variabel leverage terhadap internet 

financial reporting. Dengan analisis regresi menunjukkan 

leverage memiliki nilai koefisien sebesar -0,385 dengan 

tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 

0,000. Dengan demikian dinyatakan bahwa leverage  

berpengaruh negatif terhadap internet financial reporting 

atau dengan kata lain H03 ditolak dan Ha3 diterima.  

     Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Riyan Andriyani dan Rina Mudjiyanti yaitu 

leverage secara parsial berpengaruh positif terhadap internet 

financial reporting.
117

 akan tetapi hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Permata 

Sari dan Nur Diana yang dilakukan secara parsial variabel 

X3 (leverage) tidak berpengaruh terhadap variabel internet 

financial reporting. Hal ini disebabkan tinggi atau 

rendahnya leverage Bank Umum Syariah, mempengaruhi 

tingginya pengungkapan laporan keuangan melalui internet 

                                                           
117
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Terhadap Pengungkapan  Internet Financial Reporting (Ifr) Di Bursa Efek Indonesia”, 
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yang dilakukan Bank Umum Syariah tersebut. Hal ini 

menjelaskan tinggi atau rendahnya tingkat leverage yang 

dimiliki Bank Umum Syariah dapat mempengaruhi Bank 

Umum Syariah tersebut karena pendanaan melalui utang 

yang dilakukan sebuah Bank Umum Syariah digunakan 

untuk menunjang pengungkapan informasi melalui internet. 

Dilakukannya pengungkapan informasi keuangan pada 

website perusahaan untuk menambah tingkat kepercayaan 

pihak luar terhadap perusahaan.
 118

 Hal ini sejalan dengan 

teori sinyal yang menyatakan bahwa ketika perusahan yang 

membutuhkan pembiayaan baru akan lebih berusaha untuk 

melakukan upaya pengungkapan informasi lebih lanjut 

tentang situs web mereka agar dapat menarik lebih banyak 

investor dan juga dapat meningkatkan kepercayaan mereka 

mengenai posisi perusahan. 
 

4. Pengaruh rasio aktivitas,  ukuran profitabilitas, leverage 

terhadap internet financial reporting pada Bank Umum 

Syariah Periode 2018-2020 menurut perspektif syariah. 

 

     Berdasarkan tabel 4.8 pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara rasio 

aktivitas, ukuran profitabilitas, leverage terhadap internet 

financial reporting pada Bank Umum Syariah. Dengan 

analisis regresi menunjukkan signifikasi lebih kecil dari 0,05  

yaitu 0,001, dan Nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel  (6,620 > 

2,87). Dengan demikian dinyatakan bahwa rasio aktivitas,  

ukuran profitabilitas, leverage terhadap internet financial 

reporting pada Bank Umum Syariah berpengaruh positif dan 

signifikan atau dengan kata lain H04 ditolak dan ha4 

diterima. 
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     Berpengaruhnya rasio aktivitas,  ukuran profitabilitas, 

leverage terhadap internet financial reporting pada Bank 

Umum Syariah menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah 

yang memiliki kinerja yang baik atau dengan kata lain yang 

memiliki rasio aktivitas, ukuran profitabilitas dan leverage 

yang baik maka akan mendorong Bank Umum Syariah 

untuk melaporkan keuangannya di website atau internet 

secara lengkap dan terperinci, akan tetapi jika Bank Umum 

Syariah memiliki rasio aktivitas,  ukuran profitabilitas, 

leverage yang tidak baik maka akan membuat Bank Umum 

Syariah tidak melakukan internet finacial reporting. Hal 

tersebut sejalan dengan teori sinyal yaitu perusahan yang 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan 

kabar baik (good news) pada perusahan, hal tersebut akan 

mempengaruhi perusahan untuk mengungkapkan laporan 

dengan tepat waktu dikarenakan hal tersebut dapat membuat 

reaksi pasar menjadi positif terhadap perusahaan. 

 

5. Internet Financial Reporting pada Bank Umum Syariah 

dalam Perspektif Syariah 

Bank syariah tidak bisa dipisahkan dari ekonomi islam, jika 

ekonomi islam digambarkan begitu luas maka bank syariah 

sebagian terkecil yang ada didalamnya. Maka dari itu Bank 

Syariah adalah bagian dari sektor ekonomi yang menjadi 

penopang sistem perekonomian.Salah satu karakteristik yang 

penting dari Bank Syariah adalah terletak pada nilai-nilai 

moral dalam operasi perbankan. Pertimbangan etika Bank 

Syariah tidak bisa dihapus dan perilaku mereka harus 

konsisten dengan standar moral yang ditetapkan oleh syariah 

Islam. Ada tiga prinsip nilai-nilai Islam yang dijadikan 

landasan filosofi bagian perbankan syariah, antara lain 
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kejujuran (Ash-Sidq), keadilan dan kebenaran  (Al-Adialah), 

dan kemaslahatan.
119

 

a. kejujuran (Ash-Sidq) 

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh 

setiap manusia dalam berbagai segi kehidupan termasuk 

dalam bermuamalah, kejujuran menjadi bukti adanya 

komitmen akan pentingnya sebuah kebenaran yang 

memberikan manfaat  bagi para pihak yang melakukan 

akad
120

 

ََٰۡ  ك ان َذ اَقُرََۡ  ِدُلواَْو ل وۡ  ف ٱعَۡ  ُتَُۡ  و ِإذ اَُقل ِدَٱللَِّهَۡ  و بِع هَۡ  ب 
ِلُكمَۡ  ُفواَْۡ  أ و ١٥٢ََت ذ كَُّرون ََۡ  ل ع لَُّكمَۦو صَّىَُٰكمَبِهََِۡ  ذ َٰ

"...Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, 

sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. 

Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu 

ingat." (QS. Al-An'am: 152) 

Kejujuran yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu bank 

syariah melakukan model pengungkapan laporan 

keuangan secara penuh termasuk  semua informasi yang 

diperlukan oleh semua pihak. Berdasarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/OJK.03/2019 Tahun 

2019 tentang  Transparansi dan Publikasi Laporan Bank 

yang mewajibkan BUS untuk mempublikasikan laporan 

keuangannya melalui situs web resmi yang dimilikinya.  

maka Bank Umum Syariah dalam periode pengamatan 

tahun 2018-2020 wajib menyampaikan laporan keuangan 
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secara elektronik atau melalui website. Dalam hal ini 13 

Bank Umum Syariah dalam periode pengamatan telah  

mengungkapkan laporan keuangannya atau telah 

menerapkan  internet finacial reporting hal ini sejalan 

dengan nilai Islam yaitu kejujuran. 

b. Keadilan (Al-musawah) 

Setiap akad (transaksi) harus benar-benar 

memperhatikan rasa keadilan dan dapat menghindari 

kedzaliman, karenanya harus ada saling ridha dari 

masing-masing pihak. Adapun keadilan yang bias 

dilakukan oleh pihak bank syariah yaitu tidak adanya 

pihak yang merasa dirugikan pada setiap transaksi yang 

dilakukan, baik dalam transaksi penghimpunan dana 

maupun penyaluran dana. Artinya semua pihak berhak 

mengambil apa yang telah menjadi haknya. Nilai 

keadilan untuk semua Bank Umum Syariah adalah sama, 

yaitu menerapkan sistem bagi hasil atau profit and loss 

sharing. Nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and 

certain return sebagaimana bunga tetapi dilakukan profit 

and loss sharing berdasarkan produktivitas nyata dari 

transaksi yang dihasilkan.
121

 

Prinsip keadilan ini tentunya sesuai dengan ajaran syariat 

islam yang terdapat dalam QS. Ar – Rahman ayat 7-9 : 

َت ط٧ََِميز ان َۡ  ء َر ف  ع ه اَو و ض ع َٱلۡ  ٱلسَّم او اَِْفَۡ  غ وۡ  أ َلَّ
َُتخۡ  ِقسۡ  ن َبِٱلۡ  و زۡ  و أ ِقيُمواَْٱل٨َِميز اِنَۡ  ٱل ِسُرواَْۡ  ِطَو َل 
٩ََِميز ان َۡ  ٱل
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“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan 

neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas 

tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu 

dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” 

( QS. Ar – Rahman ayat 7-9 ). 

c. Kemaslahatan 

Konsep maslahah memberikan gambaran bahwa 

perusahaan tidak hanya berorientasi mencari keuntungan 

tetapi harus berusaha untuk memajukan kesejateraan 

sosial. Konsep maslahah dalam bank syariah dilakukan 

untuk semua stakeholder secara merata tidak hanya untuk 

kepentingan perusahaan saja. Pada november 2020 

sambut milad yang ke-12 bank syariah bukopin gelar 

kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian Bank Bukopin 

Syariah (program corporate  social responsibility) 

kepada lingkungan dan masyarkat dengan melalukan 

kegiatan sosial #BSBBerbagi kepada anak-anak dan 

warga sekitar kantor pusat. Bantuan tersebut diberikan 

kepada anak yatim piatu dan duafa serta pembagian 

sembako kepada masyarakat. Desember 2020 Bank BCA 

syariah melakukan beberapa kegiatan sosial dalam 

rangka penanggulangan Covid-19 dengan memberikan 

beberapa donasi ke berbagai rumah sakit yang ada di 

Jabodetabek, Jabar, dan Banten. Bantuan program 

Corporate Social Responsibility juga dilakukan oleh 

Bank Syariah Mandiri kepada Universitas Gadjah Mada 

senilai Rp 900 juta untuk kegiatan pendanaan program 

pengembangan ekonomi pesantren dan pembangunan 

ruang takmir Masjid Al Ardhu milik Fakultas Geografi 

serta dana beasiswa mahasiswa dari Sekolah Vokasi. 

Kegiatan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab  sosial 

Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank 

Syariah Mandiri terhadap lingkungan sekitar demi  

mewujudkan nilai maslahah dan masih banyak kegiatan  
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dari Bank Umum Syariah lain demi mewujudkan 

kemaslahatan.  

Dalam ajaran islam, etika bisnis dibangun dan 

dilandasi oleh aksioma-aksioma yaitu tauhid, unity 

(kesatuan, keutuhan), adil, equilibrium (keseimbangan), 

free will (kebebasan), responsibility (tanggung jawab), 

ihsan dan benevolence (kemanfaatan). Etika bisnis Islam 

merupakan suatu sistem etika yang menjunjung nilai-nilai 

luhur, dan internet finacial reporting pun banyak 

memberikan dampak positif kepada masyarat dan 

investor yang membutuhkan informasi mengenai laporan 

keuangan untuk menentukan keputusan investasi. Konsep 

tauhid dan unity  merupakan konsep yang menghindari 

tindakan tidak etis. Keadilan mengehendaki perilaku 

yang seimbang tidak  menimbulkan kerugian disalah satu 

pihak. internet finacial reporting memberikan dampak 

positif bagi perekonomian mikro, makro, bahkan 

internasional. Adil juga diartikan sebagai terbebasnya 

dari unsur gharar dan kedzaliman, dalam internet finacial 

reporting pun telah memberikan informasi terkait segala 

pelaporan keuangan. Selain itu internet finacial reporting 

mengungkapkan kualitas laporan keuangan yang lebih 

baik dan timbulnya informasi yang sesuai dengan shidiq, 

amanah, tabliqh, dan fathonah yang mengandung arti 

transparan, akuntabilitas, terbuka, kredibilitas, benar, 

jujur, keadilan, bertanggung jawab, dan konsisten. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta 

penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Uji T (parsial) variabel rasio aktivitas (X1) tidak 

berpengaruh terhadap internet finacial reporting (Y) pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2020, hal ini 

menunjukkan total assets  turn over tidak mempengaruhi 

Bank Umum Syariah untuk melakukan internet finacial 

reporting.  

2. Berdasarkan Uji T (parsial) variabel ukuran profitabilitas 

(X2) tidak berpengaruh terhadap internet finacial reporting 

(Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-

2020, hal ini menunjukkan Return On Asset (ROA) tidak 

mempengaruhi Bank Umum Syariah untuk melakukan 

internet financial reporting.  

3. Berdasarkan Uji T (parsial) variabel leverage (X3) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap internet finacial 

reporting (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

periode 2018-2020, hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau 

rendahnya tingkat leverage yang dimiliki Bank Umum 

Syariah dapat mempengaruhi Bank Umum Syraiah tersebut 

karena pendanaan melalui utang yang dilakukan sebuah 

Bank Umum Syarih digunakan untuk menunjang 

pengungkapan informasi melalui internet financial 

reporting. 

4. Berdasarkan Uji F (Simultan) variabel rasio aktivitas,  

ukuran profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap internet financial reporting pada 

Bank Umum Syariah periode 2018-2020. 

5. Berdasarkan perspektif syariah internet financial reporting 

pada Bank Umum Syariah telah menerapakan prinsip-
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prinsip islam antara lain kejujuran, keadilan dan 

kemashlahatan. internet finacial reporting telah 

mengungkapkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik 

dan timbulnya informasi yang sesuai dengan shidiq, 

amanah, tabliqh, dan fathonah. 

 

B. Rekomendasi 

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Umum Syariah 

a. Bank umum syariah diupayakan terus meningkatkan 

penerapan internet financial reporting agar investor dan 

masyarakat umum dapat mengetahui laporan keuangan 

Bank Umum Syariah secara luas dan terperinci. 

2. Bagi Investor 

a. Investor diupayakan dapat melihat dan menilai kinerja 

Bank Umum Syariah dari pelaporan keuangan yang di 

publikasikan pada situs web masing-masing Bank 

Umum Syariah untuk meningkatkan kepercayaan 

kepada investor mengenai posisi keuangan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya disarankan tidak menggunakan 

Bank Syariah yang ada di Indonesia saja, tetapi Bank 

Syariah yang ada di dunia seperti Malaysia, Arab Saudi 

dan lain sebagainya. 

b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat 

memperluas populasi dengan menambah jenis lembaga 

keuangan syariah seperti Unit Usaha Syariah atau 

Asuransi Syariah serta memperpanjang periode 

penelitian agar dapat memperoleh data yang akurat.



 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Buku 

 

Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012 

Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, 

Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajahmada, 2011. 

Damodar N. Gujarati, Dasar-dasar ekonometrika, Jakarta: 

Erlangga, 2007. 

Diana, Shinta Rahma, Analisis Laporan Keuangan dan 

Aplikasinya, Bogor: IN MEDIA, 2018. 

Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. 

Eungene F. Brigham dan Joel F. Houaton, Manajemen 

Keuangan, Jakarta: Erlangga, 2001. 

Fitriana, Meinar Rakhma, Analisis Pengaruh Kompetisi dan 

Karaktristik perusahaan terhadap Luas Pengungkapan 

Informasi Keuangan dalam website Perusahaan, Skripsi 

Tidak Dipublikasikan, Program Sarjana Fakultas Ekonomi 

Universitas Diponegoro, 2009. 

Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM 

SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

2016. 

Gujarati, D.N., Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan 

Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, 

Jakarta: Salemba Empat, 2012. 

Harahap, Sofyan S, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan Edisi 

Kesatu, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. 

Ibnu kasir, Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 Terjemahan oleh 

Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001. 



 
 

 
 

Iqbal Hasan,  Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002. 

Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisi Investasi, Yogyakarta: 

BPEE UGM, 2000. 

Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta: Kencana, 

2010. 

2010.Mamduh M.H dan Abdul H, Analisis Laporan Keuangan, 

Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016. 

Mudrajad Kuncoro,  Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi 

Edisi 4, Jakarta: Erlangga, 2013. 

Santoso, Singgih, Panduan Lengkap SPSS Versi 20, Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, 2012. 

Sofyan S. Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, Akuntansi 

Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE, Cetakan ke-IV, 2010. 

Sugiyono, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(a), Bandung: Alfabeta, 2014. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

Bandung: Afabeta, 2011. 

Sugiyono, Metode Penelitian, Bandung : Alfabeta, 2017. 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013.   

Suwardjono, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan 

Keuangan. Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE, 2005. 

Wiroso, Penghimpunan Dana dan Hasil Usaha Bank Syari’ah, 

Jakarta: Grasindo, 2009. 

The Steering Committee of the Business Reporting Research 

Project (FASB, 2000) 

 



 
 

 
 

2. Jurnal 

 

Abdelsalam, O., & El-Masry, A., The impact of board 

independence and ownership structure on the timeliness of 

corporate internet reporting of Irish-listed companies. 

Managerial Finance, Vol.34 No.12, 2008. 

Abdillah, M Riduan, Pengaruh Kepemilikan Saham Dan Kinerja 

Keuangan  Terhadap Pengungkapan  Internet Financial  

Reporting (Studi Empiris  Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  Tahun 2013), 

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 08 No. 02 Tahun 2015.  

Abdillah, M. Riduan., Pengaruh Pertumbuhan  Perusahaan dan 

Risiko Perusahaan terhadap  Pengungkapan Internet 

financial reporting  (IFR), Dinamika  Ekonomi-Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis, 9(2), 69-84, 2016. 

Debreceny, R., G.L. Gray and A. Rahman,The Determinants of 

Internet Financial Reporting, Journal of Accounting and 

Public Policy 21, pp. 371-394, 2002. 

Diah Iskandar, Istianingsih, Profitability, Liquidity, 

Leverage Ratio Analysis of Internet Financial 

Reporting,  Asian Journal of Economics, Business and 

Accounting, 17(4): 41-49, 2020. 

Ekawati Rahayu Ningsih, Studi Eksplorasi Penerapan Etika 

Bisnis  pada Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal 

Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 10, No 1, 2017. 

F. Hamdi Mohamed dan Mohamedd Ali Zarai, Persepctives of 

Earning Management In Islamic Banking Institutions, 

International Journal of Business and Management 

Invention, Vol, 2. No 9,2013. 

Febrian Rizki , Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, Pengaruh Rasio 

Aktivitas, Risiko Sistemati, Dan Tingkat Kepemilikan 

Saham Terhadap Internet Financial Reporting (Studi Pada 



 
 

 
 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2011-2015), Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 3, No 3, 2018. 

Hikmawati I, Agustina L, Analisis Rasio Keuangan Terhadap 

Pelaporan Keuangan Melalui Internet Pada Website 

Perusahaan, Accounting Analysis Journal  4 (1), 2015. 

Ilham Maulana Saud, Bustanul Ashar, and Peni Nugraheni, 

Analisis Pengungkapan Internet Financial Reporting 

Perusahaan Asuransi-Perbankan Syariah Di Indonesia-

Malaysia, Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & 

Informasi 19, No. 1, 2019. 

Indah Muliasari dan Dalili Dianati, Manajemen Laba dalam 

Sudut Pandang Etika Bisnis Islam, Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan Islam 2,No 2, 2014.  

Insani Khikmawati, Linda Agustina, Analisis Rasio Keuangan 

Terhadap Pelaporan Keuangan Melalui Internet Pada 

Website Perusahaan, Accounting Analysis Journal, Vol. 4 

No. 1, 2015. 

Jensen, Michael C. & W.H. Meckling, Theory of The Firm: 

Managerial of Behaviour,Agency Cost, and Ownership 

Structure, Journal of Financial Economics, 3(4): 305-360, 

1976. 

Keumala Nisa Novita, Muid Dul, Analisis Faktor-Faktor yang  

Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Perusahaan Melalui 

Website Perusahaan, Diponegoro Journal of Accounting. 

Vol. 2 No.3 : 1-10, 2013. 

Khan, M. N. A. A., & Ismail, N. A., The level of internet 

financial reporting of Malaysian companies. Asian Journal 

of Accounting and Governance, Vol. 2, 27-39, 2011. 

Kusumawardani, Arum, Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaporan keuangan melalui internet 



 
 

 
 

(Internet Financial Reporting) dalam website perusahaan. 

Jurnal diponegoro, 2011. 

Lestari, Sri Hany & Anis Chariri, Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet 

(Internet Financial  Reporting) Dalam Website Perusahaan, 

E-Jurnal Ekonomi Universita Diponegoro, Semarang 

2007. 

Mellisa Prasetya, Soni Agus Irwandi, Faktor-Faktor Yang 

Mempengauhi  Pelaporan Keuangan Melalui Internet  

(Internet Financial Reporting) Pada Perusahaan 

Manufaktur  di Bursa Efek Indonesia. The Indonesia  

Acconting review Vol. 02 No. 02, 2012. 

Muhammad Iqbal Muttaqin, Ahmad Baehaqi, Roni Hidayat, 

Analisis Penerapan InternetFinancial Reporting (IFR ) 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia,iqtishadia :Jurnal 

Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.7 no.1, 2020. 

Muhammad Wahyudin Abdullah dan Nurul Ainun, Implementasi 

Nilai-nilai Islam dalam Manajemen Laba Efisien 

Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Al-Ulum, Volume 

17, No. 1, 2017. 

Oyelere, P., F. Laswad and R. Fisher, Determinants of Internet 

Financial Reporting by NewZealand Companies, Journal 

of International Financial Management and Accounting, 

14, pp. 26-62, 2003. 

Pervan, Ivica, Voluntary Financial Reporting On The Internet – 

Analysis Of The Practice Of Croatian And Slovene Listed 

Joint Stock Companies, Financial Theory and Practice. 

No. 30 (1), 1-27, 2006. 

Prasetya, Mellisa, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan 

keuangan (Internet Financial Reporting). The Indonesian 

Accounting Review. Vol.2, pp.151-158, 2012. 



 
 

 
 

Puput Sulvi Arlinda, Pengaruh Rasio Aktivitas, Leverage, 

Profitabilitas, Dan Rasio Pertumbuhan Perusahaan 

Terhadap Penyajian Internet Financial Reporting (IFR) 

Pada Perusahaan  Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016, 

Artikel Ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas 

Surabaya, 2018. 

Putri Permata Sari, Nur Diana, Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial 

Reporting (IFR) Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2018,  E-JRA, Vol. 09, no. 03 

2020. 

Reni Tri Siskawati, Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan 

Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Internet Financial 

Reporting pada Website Bank Umum Syariah di Indonesia 

Tahun 2012-2016, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2018. 

Ria Nur Rizqiyah and Ahmad Tarmizi Lubis, “Penerapan Internet 

Financial Reporting (IFR) Pada Bank Umum Syariah Di 

Indonesia,” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 5, No. 

1  2017. 

Riyan Andriyani, Rina Mudjiyanti, Pengaruh Tingkat 

Profitabilitas, Leverage, Jumlah dewan Komisaris 

Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap 

Pengungkapan  Internet Financial Reporting (IFR) Di 

Bursa Efek Indonesia, Kompartemen, Vol. XV No.1, Maret 

2017. 

Taqiyah Dinda Insani and Noven Suprayogi, Internet Financial 

Reporting: Studi Komparasi Bank Umum Syariah Di 

Indonesia Dan Malaysia, Jurnal Ekonomi Syariah Teori 

Dan Terapan 3, 2016. 

Xiao, J. Z., H. Yang and C. W. Chow,  The Determinants and 

Characteristics of Voluntary Internet Based Disclosures by 

Listed Chinese Companies, Journal of Accounting and 

PublicPolicy 23: 191-225, 2004 



 
 

 
 

Yuana Ardiastuti, Bambang Widarno, Fadjar Harimurti, Analisis 

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan 

Perusahaan Melalui Internet, Jurnal Akuntansi dan Sistem 

Teknologi Informasi, Vol. 15, no. 4, 2019. 

3. Sumber Online 

 

https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-

report-2020/ diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 

14.33 WIB. 

https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-

syariah-di 

indonesia/#:~:text=Hingga%20bulan%20Juni%202019%

2C%20jumlah,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20(

BPRS), Diakses pada tanggal  27 November 2020 pukul 

20.01 WIB. 

Laporan Survei Internet APJII 2019-2020, diakses pada Senin, 3 

Agustus 2020. 

Otoritas Jasa Keuangan, Statistika Perbankan Syariah, diakses 

pada Jumat 27 November 2020 

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan 

Publikasi Laporan Bank, (2015). 

 

 

 

 

 

 

https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di%20indonesia/#:~:text=Hingga%20bulan%20Juni%202019%2C%20jumlah,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20(BPRS)
https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di%20indonesia/#:~:text=Hingga%20bulan%20Juni%202019%2C%20jumlah,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20(BPRS)
https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di%20indonesia/#:~:text=Hingga%20bulan%20Juni%202019%2C%20jumlah,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20(BPRS)
https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di%20indonesia/#:~:text=Hingga%20bulan%20Juni%202019%2C%20jumlah,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20(BPRS)
https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di%20indonesia/#:~:text=Hingga%20bulan%20Juni%202019%2C%20jumlah,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20(BPRS)

