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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Setelah dilakukan beberapa penelitian dan pengujian hipotesis pada 

pengaruh umur listing, jenis industri dan struktur kepemilikan terhadap intenret 

financial reporting dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Secara parsial, variabel independen umur listing memiliki pengaruh 

tidak signifikan terhadap internet financial reporting yang dikendalikan 

ukuran perusahaan karena tidak ada jaminan perusahaan yang sudah 

lama listing atau baru saja listing di BEI dalam melakukan praktik IFR 

secara keseluruhan. Karena sumber daya manusia berkompeten juga 

yang khususnya paham dalam teknologi sehingga perusahaan dapat 

melakukan praktik IFR dengan baik. 

b. Secara parsial, variabel independen jenis industri memiliki pengaruh 

tidak signifikan terhadap internet financial reporting yang dikendalikan 

ukuran perusahaan karena masing-masing perusahaan memiliki 

kompleksitas yang tinggi dalam menjalankan bisnis dan tidak diikuti 

dengan sumber daya manusia yang memadai. 

c. Secara parsial, variabel struktur kepemilikan yaitu kepemilikan saham 

oleh publik yang dikendalikan ukuran perusahaan karena semakin 

dominannya pemegang saham publik membuat perusahaan akan 

meningkatkan pelaporan informasi perusahaan sehingga perusahaan 

akan mencari alternatif lain untuk mendistribusikan laporan perusahaan 

dengan melalui IFR sehingga dengan cepat memberikan informasi 

kepada masyarakat melalui situs resmi perusahaan. 

d. Secara parsial, variabel ukuran perusahaan  memiliki pengaruh 

signifikan positif karena semakin tinggi ukuran perusahana akan 

meningkatkan  tingkat praktik Internet Finanncial Reporting  (IFR).
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V.2  Saran 

Terdapat beberapa saran yang didasarkan pada beberapa keterbatasan 

penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

a. Sebaiknya peneliti selanjutnya memilih sampel perusahaan dengan 

perusahaan keuangan dan non-keuangan agar lebih luas jangkauan 

peneliti yang akan dijadikan. 

b. Mencoba menambah variabel independen yang baru dan variabel 

pengukuran  Y yang berbeda. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, 

diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat 

penelitian sebelumnya dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya dan 

diharapkan digunakan bagi pengembangan ilmu. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain: 

1. Penelitian ini diharapkan dijadikan sumber informasi bagi calon 

ivestor untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang 

mengharapkan memberikan infromasi secara cepat. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk perusahaan agar perusahaan dapat lebih terbuka 

dengan teknologi sehingga perusahaan dapat mengikuti dan 

mempelajari perkembangan teknologi. 
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