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ABSTRAK

Perkembangan internet yang sangat cepat, membuat internet menjadi salah
satu cara dalam pengungkapan informasi. Media tambahan dalam penyajian
laporan keuangan melalui internet pada website perusahaan ini lazim disebut
Internet Financial Reporting (IFR). IFR berguna untuk memberikan informasi
tambahan pada perusahaan, pemasaran dan konsumen, dan biasanya disajikan di
dalam menu website perusahaan dengan menggunakan nama investor/shareholder
relations. Informasi yang disediakan melalui IFR ini akan sangat berguna oleh
pengguna laporan keuangan khususnya investor dan berpengaruh pada keputusan
yang akan diambil. Penelitian ini bertujuan menguji dan memperoleh bukti
empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Internet Financial Reporting
dan pengaruhnya terhadap harga saham. Sampel penelitian berasal dari
perusahaan manufaktur yang memiliki website dan terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2010. Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel
independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas,
leverage, dan umur listing, variabel dependen yaitu harga saham dan variabel
intervening yaitu Internet Financial Reporting. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang dipublikasikan dengan teknk pengambilan sampel menggunakan
metode purposive sampling dan jumlah sampel sebesar 102 perusahaan. Metode
analisis yang digunakan adalah analisis jalur yang diolah dengan Partial Least
Square. Hasil dari penelitian ini adalah variabel ukuran perusahaan dan
profitabilitas mempengaruhi IFR, dan IFR mempengaruhi harga saham. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh tidak
langsung pada harga saham melalui IFR. Sementara itu variabel likuiditas,
leverage dan umur listing tidak mempengaruhi IFR. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa likuiditas, leverage dan umur listing tidak berpengaruh tidak langsung pada
harga saham melalui IFR.

Kata kunci : Internet Financial Reporting (IFR), harga saham, ukuran perusahaan,
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