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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaporan keuangan melalui internet dengan kinerja keuangan sebagai variabel 

moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2016, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Leverage berpengaruh positif terhadap IFR. 

2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap IFR. 

3. Umur listing tidak berpengaruh terhadap IFR. 

4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap IFR. 

5. Kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara leverage 

dengan IFR. 

6. Kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara likuiditas 

dengan IFR. 

7. Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan antara umur 

listing dengan IFR. 

8. Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan antara ukuran 

perusahaan dengan IFR. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa leverage dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap IFR. Sedangkan likuiditas dan 

umur listing tidak berpengaruh terhadap IFR. Kinerja keuangan 
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berpengaruh terhadap hubungan antara umur listing dan ukuran 

perusahaan dengan IFR serta tidak berpengaruh terhadap hubungan antara 

leverage dan likuiditas dengan IFR. 

 

B. Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang periode 

penelitian agar sampel mampu merepresentasikan populasi dengan baik. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen 

seperti reputasi auditor, jenis industri ataupun kepemilikan saham publik. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan index pelaporan 

keuangan dalam mengukur variable dependen IFR. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan implikasi dari hasil 

penelitian serta dijabarkan di tabel 4.7 yaitu tabel uji signifikansi. 

5. Agar hasil penelitian mendukung kesimpulan yang lebih akurat, maka 

sampel yang digunakan hendaknya tidak hanya perusahaan manufaktur. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terfokus pada industri 

manufaktur yang terdaftar di BEI, sehingga kesimpulan yang dihasilkan 

dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk jenis industri lain. 

2. Sampel yang digunakan relatif kecil, dikarenakan periode penelitian hanya 

4 tahun yaitu 2013-2016, sehingga sangat besar kemungkinan sampel yang 

digunakan tidak mampu merepresentasikan populasi dengan baik. 
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3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu leverage, 

likuiditas, umur listing dan ukuran perusahaan. Kemungkinan bahwa 

masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi IFR secara lebih besar 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 


