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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, pengujian hipotesis dan 

pembahasan hasil tentang “Persepsi Pengguna atas Kegunaan, Kualitas, dan 

Kemudahan Penggunaan Internet Financial Reporting (IFR) dan Intensi 

Penggunaan IFR untuk Pembuatan Keputusan Investasi (Studi Empiris Pada 

Investor di Yogyakarta)”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Persepsi pengguna atas kegunaan IFR memiliki pengaruh positif terhadap 

intensi penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi.  

2. Persepsi pengguna atas kualitas IFR tidak memiliki pengaruh terhadap 

intensi penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi.  

3. Persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan IFR memiliki pengaruh 

positif terhadap intensi penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan 

investasi.  

4. Secara simultan, variabel-variabel independen yakni variabel adalah 

persepsi pengguna atas kegunaan IFR, persepsi pengguna atas kualitas IFR, 

dan persepsi pengguna atasf kemudahan penggunaan IFR, memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu intensi 

penggunaan IFR untuk pengambilan keputusan investasi.  
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B. Saran 

Ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian 

persepsi pengguna atas kegunaan, kualitas, dan kemudahan penggunaan Internet 

Financial Reporting (IFR) dan intensi penggunaan IFR untuk pembuatan 

keputusan investasi (studi empiris pada investor di Yogyakarta), yaitu : 

1. Karena persepsi pengguna atas kegunaan IFR memiliki pengaruh positif 

terhadap intensi penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi, 

maka perusahaan penyedia IFR perlu mempertahankan dan meningkatkan 

tingkat kegunaan IFR-nya agar persepsi pengguna atas kegunaan IFR 

semakin baik, dan dapat meningkatkan intensi mereka untuk menggunakan 

IFR dalam pembuatan keputusan investasi. 

2. Karena persepsi pengguna atas kualitas IFR tidak memiliki pengaruh 

terhadap intensi penggunaan IFR dalam pembuatan keputusan investasi, 

maka sebaiknya perusahaan penyedia IFR dapat meningkatkan kualitas IFR, 

terutama dari sisi relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan ketepatan waktu.  

3. Karena persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan IFR memiliki 

pengaruh positif terhadap intensi penggunaan IFR dalam pembuatan 

keputusan investasi, maka sebaiknya perusahaan penyedia IFR 

mempertahankan dan mempermudah tahapan mengakses dan menggunakan 

IFR, agar persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan IFR semakin baik, 

dan intensi mereka untuk menggunakan IFR dalam pengambilan keputusan 

investasi semakin meningkat. Selain itu, perusahaan penyedia IFR 

disarankan mempermudah sistem indentifikasi informasi yang diaudit dan 
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tidak diaudit yang disediakan oleh IFR, karena masih banyak dari pengguna 

yang merasa kesulitan untuk mengidentifikasi informasi yang diaudit dan 

tidak diaudit yang disediakan oleh IFR. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memperluas penelitian agar informasi 

yang diperoleh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensi 

pengguna untuk menggunakan IFR dalam pengambilan keputusan investasi 

menjadi lebih lengkap. Mengingat dalam penelitian ini hanya digunakan 3 

faktor, adalah persepsi pengguna atas kegunaan IFR, persepsi pengguna atas 

kualitas IFR, dan persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan IFR. 

Penambahan variabel atau indikator baru perlu  dilakukan agar dapat 

menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang masalah penelitian yang 

sedang diteliti. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memperluas daerah penelitian. 

Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, dengan 

dilakukannya penelitian di kota lain, maka dapat membandingkan hasil antar 

kota sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian persepsi pengguna atas 

kegunaan, kualitas, dan kemudahan penggunaan Internet Financial Reporting 

(IFR) dan intensi penggunaan IFR untuk pembuatan keputusan investasi (studi 

empiris pada investor di Yogyakarta) ini, yaitu : 
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1. Responden dalam penelitian ini hanya berasal dari investor pengguna IFR 

di kota Yogyakarta dan sekitarnya, sehingga penelitian kurang dapat 

mewakili investor atau pengguna IFR secara keseluruhan. 

2. Pada saat pengisian kuesioner, responden dan peneliti tidak berada di tempat 

yang sama karena kuesioner dibagikan secara online, sehingga mungkin 

terdapat perbedaan pemahaman antara responden dan peneliti. 

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data silang (cross 

section), sehingga tidak dapat menggambarkan perubahan dari waktu ke 

waktu. 


