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ABSTRAK 

 

NIDA ANNISSA. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Internet Financial 

Reporting (IFR). Fakultas Ekonomi.Universitas Negeri Jakarta, 2016. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

Internet Financial Reporting (IFR) pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. Faktor-faktor yang diteliti adalah 

ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan komite audit. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari laporan keungan atau laporan 

tahunan perusahaan, harga saham, dan website yang dimiliki perusahaan.  

 

Penelitian ini membuktikan bahwa hanya ukuran perusahaan dan komite audit 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap Internet Financial Reporting. 

Sementara itu, likuiditas, leverage, dan profitabilitas tidak mempengaruhi Internet 

Financial Reporting. Variabel independen dalam penelitian ini mampu 

menjelaskan Internet Financial Reporting sebagai variabel dependen sebesar 

10,4%. 

 

 

Kata kunci : Size, Liquidity, Leverage, Profitability, Audit Committee, Internet 

Financial Reporting, IFR 
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ABSTRACT 

 

 
NIDA ANNISSA. An Analysis of Factors that Influence Internet Financial 

Reporting (IFR). Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta, 2016 

 

The purpose of this research is to analys factors that affecting Internet Financial 

Reporting(IFR) in non-financial companies that listed in Indonesian Stock 

Exchange in 2014. The factors that researched are size, liquidity, leverage, 

profitability, and audit committee. This research uses secondary data from 

financial report or annual report, share market price, and companies’ website.  

 

This research proves that only size and audit committee has significant influence 

towards Internet Financial Reporting. Meanwhile liquidity, leverage, and 

profitability has no significant influence towards Internet Financial Reporting. 

Independent variables of this research is able to explain the Internet Financial 

Reporting as dependent variable as much as 10,4%. 

 

Key words : Size, Liquidity, Leverage, Profitability, Audit Committee, Internet 

Financial Reporting, IFR 
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