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Abstrak 

 

Perkembangan teknologi saat ini telah mempengaruhi praktik 

pengungkapan perusahaan. Perusahaan menggunakan internet sebagai media 

pengungkapan karena internet memiliki beberapa keunggulan dibandingkan media 

pengungkapan tradisional, seperti: efisiensi biaya, daya jangkau yang luas dan 

memudahkan pengguna dalam mengumpulkan informasi. Manajer dalam 

memutuskan sejauh mana mengungkapkan informasi perusahaan terlebih dahulu 

mempertimbangkan kondisi perusahaan. Hal-hal seperti: ukuran perusahaan, 

likuiditas dan leverage menjadi pertimbangan manajer dalam memutuskan sejauh 

mana perusahaan akan melaksanakan CIR (Corporate Internet Reporting). Selain 

pertimbangan di atas manajer juga dipengaruhi pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan atas CIR. Pihak-pihak tersebut seperti dewan komisaris dan 

pemegang saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 

pengaruh ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, independensi dewan komisaris dan reputasi auditor terhadap 

pengungkapan perusahaan lewat internet (corporate internet reporting). 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi 

berganda sebagai alat analisisnya. Sampel sebanyak 82 perusahaan diambil dari 

perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2012 yang berjumlah 437 

perusahaan. Pengambilan sampel didasarkan pada cluster sektor usaha perusahaan 

dengan metode non-probability berdasarkan kriteria tertentu. Nilai variabel 

independen diperoleh dari laporan tahunan perusahaan tahun 2011. Sementara 

nilai variabel dependen diperoleh dari checklist melalui observasi website 

perusahaan selama 25 sampai 30 April 2012. 

 Hasil dari pengujian hipotesis ini menyatakan kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap CIR dan reputasi auditor memiliki perngaruh positif 

terhadap corporate internet reporting (CIR). Sedangkan Ukuran dewan komisaris, 

kepemilikan manajerial dan independensi dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap corporate internet reporting (CIR). 

 
Kata kunci: GCG, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, reputasi auditor, Corporate Internet Reporting. 
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