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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Umur Listing dan Struktur Kepemilikan terhadap Internet Financial 

Reporting (IFR) pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode tahun 2015-2017. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan Struktural Equation Model (SEM) dengan menggunakan software 

Partial Least Square (PLS) dan IBM SPSS versi 23 dan Microsoft Excel 2016.  

Setelah melalui analisis dan pengujian hipotesis serta pembahasan yang 

telah diuraikan tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Listing dan Struktur 

Kepemilikan terhadap Internet Financial Reporting (IFR) pada 35 perusahaan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Secara parsial, hasil pengujian menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting (IFR), karena 

memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 1,96 yaitu 2,509. Hal ini 

membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan mempengaruhi Internet 

Financial Reporting (IFR). Dengan besar kecilnya suatu perusahaan 

mempengaruhi pelaporan laporan keuangan, dikarenakan banyaknya 

masyarakat yang ingin mengetahui laporan keuangan perusahaan besar 

maupun kecil, sehingga mereka mengetahui apakah perusahaan tersebut 

sedang naik atau sedang menurun total asetnya. 

b. Secara parsial, hasil pengujian menunjukan bahwa umur listing tidak 

berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting (IFR), dikarenakan 

nilai signifikan yang kurang dari 1,96 yaitu 1,766.  Hal ini membuktikan 

bahwa Umur listing tidak mempengaruhi Internet Financial Reporting 

(IFR). tidak ada jaminan perusahaan yang baru listing maupun lama 

listing di BEI menerapkan praktik IFR secara sempurna, karna suatu 

keterbatasan dari sumber daya manusia yang tidak dapat berkembang 

untuk menerapkan Internet Financial Reporting (IFR) di perusahaan 

dengan baik. 
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c. Secara parsial, hasil pengujian menunjukan bahwa struktur kepemilikan 

tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting (IFR), 

dikarenakan nilai signifikan yang kurang dari 1,96 yaitu 0,373. Hal ini 

membuktikan bahwa struktur kepemilikan tidak mempengaruhi Internet 

Financial Reporting (IFR). kepemilikan saham publik tidak memberikan 

pengaruh besar kepada perusahaan dikarenkan dengan kepemilikan 

dibawah 5% membuat para invetor hanya mengikutin Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) tidak ada hak untuk memberi saran atau 

mengendalikan perusahaan dan kepemilikan saham publik ini bertujuan 

untuk di perdagangkan kembali, bukan untuk dimiliki atau dipegang 

selamanya. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah menghasilkan bukti empiris terkait dengan analisis 

pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Listing dan Struktur Kepemilikan. Penelitian 

menyadari memiliki keterbatasan selama melakukan penelitian ini, adapun 

keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Ada beberapa perusahaan yang laporan keuangannya disajikan dalam 

bentuk scan yang hasilnya tidak mudah dibaca, sehingga untuk melihat 

laporan posisi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini harus 

memeriksa ringkasan kinerja terlebih dahulu yang juga diterbitkan oleh 

BEI 

b. Masih minimnya literatur-literatur pendukung yang didapatkan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan melalui internet. 

 

5.3  Saran 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, sehingga untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik terdapat saran kepada perusahaan dan peneliti 

selanjutnya. 

a. Diharapkan untuk menggunakan sampel lain selain perusahaan LQ45 

karena atau menggunakan perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, 

perusahaam dagang dan lain-lain. Menggunakan variable lain diluar dari 
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variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk lebih memperkuat 

penelitian yang diduga dapat mempengaruhi Internet Financial 

Reporting (IFR) seperti Profitabilitas, Likuiditas, Proporsi Komisaris 

Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Leverage, Frekuensi Pertemuan 

Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, 

Kompetensi Komite Audit, Umur Terdaftar Perusahaan, Penerbit Saham, 

Role Duality, Kinerja Keuangan dan Jenis Industri 

b. Bagi manajemen perusahaan, dengan adanya IFR mempermudah dalam 

menyampaikan sebuah informasi dan mempermudah mengakses suatu 

data atau berkas dalam waktu yang singkat atau cepat, sehingga 

diharapkan agar terus bekerja secara professional. 

c. Bagi pengguna, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi pengguna, lebih mudah dan praktis 

dalam mengakses laporan keuangan berbasis internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


