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ABSTRACT
Tia Clarizka Etikawati, 2013: The Influence Of Profitability, Solvency and
Auditor Opinion On Disclosure On the Internet, Advisor I: Unggul Purwohedi,
SE, M.Si, PhD, Advisor II: Choirul Anwar, SE, MBA, MAFIS, CPA.
This study aims to prove the influence of profitability, solvency and the auditor's
opinion on disclosure on the internet. Methods of analysis using regression
analysis with three independent variables and one dependent variable.
Profitability is measured by dividing net income by the shares outstanding,
Solvency is measured by dividing total debt to total assets, Opinion Auditor
assessed dichotomy, namely scoring ranked by quality of audit opinion given in
the financial statements of 50 companies with the largest market capitalization.
In accordance with purposive sampling method used in the selection of research
samples, obtained a total sample of 42 largest companies in market capitalization.
This study uses secondary data obtained from company financial reports and
corporate websites.
The result of this study shows that the profitability and solvency have significant
impact towards disclosure on the internet.

Keywords: Internet Financial Reporting, disclosure on the internet, profitability,
solvency and auditor opinion.
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ABSTRAK

Tia Clarizka Etikawati, 2013 : Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas dan Opini
Auditor Terhadap Pengungkapan Melalui Internet, Pembimbing I : Unggul
Purwohedi, SE, M.Si, PhD, Pembimbing II : Choirul Anwar, SE, MBA, MAFIS,
CPA.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh profitabilitas, solvabilitas
dan opini auditor terhadap pengungkapan melalui internet. Metode analisis
menggunakan analisis regresi dengan tiga variabel bebas dan satu variabel
terikat. Profitabilitas diukur dengan membagi laba bersih dengan lembar saham
beredar, Solvabilitas diukur dengan membagi total utang terhadap total aset,
Opini Auditor dinilai secara dikotomi, yaitu pemberian skor berdasarkan
peringkat kualitas dari opini audit yang diberikan dalam laporan keuangan 50
perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar.
Sesuai dengan metode purposive sampling yang digunakan dalam melakukan
pemilihan sampel penelitian, diperoleh jumlah sampel sebanyak 42 perusahaan
terbesar dalam kapitalisasi pasar. Penelitian ini menggunakan data sekunder
yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan website perusahaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan solvabilitas
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan di internet.

Kata Kunci : Internet Financial Reporting, pengungkapan melalui internet,
profitabilitas, solvabilitas dan opini auditor.
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