
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik Internet 

Financial Reporting (IFR) pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik Internet 

Financial Reporting (IFR) pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik Internet Financial 

Reporting  (IFR) pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) . 

4. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik Internet Financial 

Reporting (IFR) pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

5. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 

Internet Financial Reporting (IFR) pada perusahaan sektor pertanian yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

  

5.2 Saran  

1. Bagi Perusahaan 

Dilihat dari rata-rata hasil penelitian bahwa perusahaan sektor pertanian 

dalam melakukan pelaporan keuangan melalui internet (IFR) masih sedikit, 

diharapkan agar perusahaan sektor pertanian dapat meningkatkan penerapan 

dan pemanfaatan praktik IFR ataupun mempertahankan kualitas terbaik 

yang telah diraih sehingga dapat membantu meningkatkan komunikasi 

dengan berbagai pihak, khususnya investor. 

 



2. Bagi Investor 

Dilihat dari hasil IFR bahwa masih ada perusahaan yang tidak sepenuhnya 

melakukan IFR seperti informasi terbaru, dilihat dari hasil informasi terbaru 

masih sedikit perusahaan yang menerapkan di websitenya sehingga para 

investor kesulitan saat ingin mengetahui informasi baru pada perusahaan 

yang menerima penanaman modalnya, diharapkan investor memperhatikan 

secara detail poin yang akan mempengaruhi dalam mengambil keputusan 

saat berinvestasi. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sampel perusahaan hanya terbatas dalam perusahaan sektor pertanian. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan tahun penelitian hanya 1 tahun. 

3. Hanya menggunakan 5 variabel independet saja yaitu profitabilitas, ukuran 

perusahaan, likuiditas, leverage, dan kepemilikan Institusional Penelitian. 

Disarankan untuk penelitian selanjutnya :  

1. Untuk menambah populasi dan sampel, bukan hanya sektor pertanian saja 

yang diteliti tetapi lebih luas lagi misalnya seluruh perusahaan di BEI yang 

menerapkan praktik Internet Financial Reporting (IFR) dengan harapan 

bahwa hasil penelitian akan lebih baik. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah priode pengamatan agar 

mendapatkan hasil komprehensif dan representatif.  

3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi pelaporan keuangan melalui Internet Financial Reporting 

(IFR) baik dari internal maupun eksternal perusahaan seperti jenis industri, 

reputasi auditor, jumlah dewan komisaris independent, struktur pemilikan 

luar, dan sebagainya. 

 

 

 


