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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
5.1  Kesimpulan 

  Bermaksud untuk meneliti tentang faktor yang sesuai dengan perusahaan 

mana mempublikasikan pengungkapan informasi keuangan secara sukarela di 

situs mereka (perusahaan IFR) dengan perusahaan yang tidak mempublikasikan 

informasi keuangannya (perusahaan NIFR). Faktor-faktor yang diteliti adalah 

pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, kepemilikan dispersi, umur 

perusahaan, sektor industri, dan tipe auditor. Data kuantitatif dengan data 

sekunder adalah data yang dipakai. Data sekunder didapatkan dari annual report 

perusahaan yang dipublikasi di situs www.idx.co.id dan situs perusahaan serta 

beberapa literatur penelitian terdahulu.  

  Teknik purposive sampling dilakukan untuk pengambilan sampel yang 

berjumlah 414 perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2017, menemukan bahwa 91,5% atau 1895 data yang melakukan praktik 

IFR dan 8,5% atau yang tidak melalukan praktik IFR. Memakai analisis regresi 

logistik biner, model regresi diklarifikasi 91,7% variabilitas variabel dependen 

dari variabel independen. Analisis regresi ini meliputi statistik deskriptif dan 

pengujian hipotesis penelitian yang terdiri dari uji omnibus, uji wald, Nagelkerke 

R Square, Hosmer and Lemeshow, uji multikolinieritas, matriks klasifikasi, dan 

model regresi logistik yang terbentuk. 

  Setelah memperoleh hasil pengujian hipotesis yang didapatkan dari hasil 

pengujian statistik, maka kesimpulan hasil hipotesis yang telah didapatkan akan 

dijelaskan sebagai berikut:  
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a. Ukuran perusahaan dari jumlah karyawan berpengaruh signifikan positif 

terhadap Internet Financial Reporting. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

besar memiliki jumlah karyawan yang sangat banyak, berdampak pada para 

karyawan yang menginvestasikan sahamnya ditempat mesreka bekerja ingin 

mengetahui keadaan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan besar 

dengan jumlah karyawan yang banyak memiliki insentif yang lebih besar 

untuk menggunakan pelaporan internet untuk memberikan informasi tepat 

waktu kepada pemegang saham dan debt holders untuk mendukung 

perdagangan saham perusahaan. 

b. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Internet Financial Reporting. 

Hal ini dikarenakan perusahaan besar dengan tingkat leverage yang tinggi 

dan tingkat leverage yang rendah cenderung akan tetap menggunakan praktik 

IFR atau memberikan informasi keuangan yang lengkap mengenai keadaan 

keuangan perusahaan. Hal tersebut beranggapan bahwa perusahaan memiliki 

tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan pihak luar dan juga untuk menjaga kepercayaan investor terhadap 

perusahaan. 

c. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Internet Financial 

Reporting. Hal ini dikarenakan perusahaan yang melakukan praktik IFR atau 

non IFR akan memberikan informasi mengenai profitabilitas dalam pelaporan 

keuangan melalui internet. Profitabilitas pada perusahaan besar yang 

memiliki rasio rendah maupun tinggi akan tetap melakukan IFR yang 

bertujuan untuk menunjukkan keterbukaan manajemen perusahaan dalam 

melaporkan informasi keuangan perusahaan. Profitabilitas pada perusahaan 
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besar yang rendah tidak akan menghambat perusahaan untuk melakukan 

praktik IFR. 

d. Umur perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap Internet Financial 

Reporting. Hal ini beranggapan bahwa umur perusahaan yang berumur lebih 

lama justru melakukan praktik IFR yang kecil atau sebaliknya, dikarenakan 

perusahaan yang telah lama berdiri terutama pada perusahaan-perusahaan 

besar telah mampu menjalankan dan mengelola bisnisnya dengan baik, 

sehingga memberikan dampak pada kepercayaan investor kepada perusahaan. 

e. Kepemilikan dispersi tidak berpengaruh terhadap Internet Financial 

Reporting. Hal ini dikarenakan bahwa kepemilikan saham baik dispersi 

maupun terkonsentrasi yang dimiliki perusahaan besar, pemilik saham oleh 

investor individu akan meminta pengungkapan lebih untuk memantau 

perilaku manajemen, sehingga manajemen pada perusahaan besar 

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan 

investor individu terhadap perusahaan dengan melakukan praktik IFR. 

f. Sektor industri berpengaruh signifikan negatif terhadap Internet Financial 

Reporting. Hal ini dikarenakan perusahaan besar di Indonesia mayoritas 

diluar sektor yang berteknologi tinggi seperti pada perusahaan yang bergerak 

pada sektor agrikultur, perdagangan, jasa, dan investasi, properti, makanan 

dan minuman, dan lain sebagainya, karena aktivitas bisnis mereka tidak 

terhubung dengan informasi teknologi, maka mereka tidak rentan terhadap 

praktik Internet Financial Reporting. 
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g. Tipe auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap Internet Financial 

Reporting. Hal ini karena tipe auditor yang termasuk perusahaan berafiliasi 

dengan perusahaan audit big 4 telah memiliki kualitas audit yang baik 

sehingga telah memiliki citra perusahaan yang baik dan memberikan dampak 

pada kepercayaan investor kepada perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan 

  Berdasarkan penelitian ini terdapat keterbatasan untuk digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yaitu: 

a. Masih minimnya literatur-literatur pendukung yang didapatkan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelaporan keuangan melalui 

internet. 

b. Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat yang dapat 

dilihat pada uji Nagelkerke R Square dalam sebuah penelitian ini masih 

kecil yaitu 12,7%. Hal itu memperlihatkan bahwa masih terdapat faktor 

lain diluar model regresi pada penelitian ini yang dapat menjelaskan 

variabel terikatnya. 

 

5.3 Rekomendasi 

  

Berikut rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini 

berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan di atas. 

a. Penelitian mendatang agar mengumpulkan lebih banyak teori-teori 

pendukung yang dapat dijadikan sebagai landasan. 
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b. Penelitian mendatang agar dapat memperluas sampel penelitian baik dengan 

menambah tahun penelitian, melakukan penelitian dengan sampel dari negara 

lain, dan melakukan perbandingan tingkat Internet Financial Reporting antar 

dua negara yang berbeda. 

c. Penelitian mendatang agar dapat menambah variabel bebas lain di luar 

penelitian ini untuk dapat melihat pengaruhnya terhadap Internet Financial 

Reporting seperti variabel likuiditas (Alanezi, 2009), independensi direktur 

(Al-Moghaiwli, 2009), CEO role duality (Bowrin, 2015), resiko sistematis 

(Marston & Polei, 2004), tingkatan teknologi (Al Arussi et al., 2009), pasar 

saham (Basuony & Mohamed, 2014), country effect (Joshi & Al-Modhahki, 

2003), kecukupan modal (Pervan & Bartulović, 2017), kekayaan kota, tipe 

kebijakan lokal, tekanan visibilitas, dan kompetisi politik (Laswad et al., 

2005), pengembalian saham (Bollen et al., 2006), efektivitas BOD (Bin-

Ghanem & Ariff, 2016), prospek pertumbuhan, karakteristik lingkungan, dan 

tata kelola perusahaan (Bozcuk, 2012) dan lain sebagainya. 

d. Penelitian mendatang diharapkan dapat mencantumkan tanggal saat 

mengakses situs perusahaan dikarenakan kondisi situs yang dapat berubah 

setiap saat.  

 

 

 

Hasya Fayiatha. Pengungkapan Informasi Keuangan Secara Sukarela di Internet oleh Perusahaan Besar di 
Indonesia, 2019. 
UIB Repository©2019


