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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dengan menggunakan binary 

logistic regression, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) signifikan pada probabilitas 0,015 

dibawah signifikansi 0,05 (lima persen). Hal ini mengandung arti bahwa 

hipotesis 1 diterima. Dengan demikian, terbukti bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerapan Internet 

Financial Reporting (IFR). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

yang telah dilakukan oleh Mokhtar (2017), Leonardi et al (2016), 

Prasetya dan Soni (2012), Aly et al(2010), Almilia (2008), dan Lestari 

& Anis (2007). 

2. Variabel leverage (LEV) signifikan pada probabilitas 0,168. Nilai 

signifikansi yang berada diatas 0,05 (lima persen) menunjukkan tidak 

adanya pengaruh yang signifikan dari leverage terhadap penerapan 

Internet Financial Reporting (IFR), hal ini berarti bahwa hipotesis 2 

ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Leonardi et al (2016), Prasetya dan Sony (2012), dan 

Almilia (2008).   

3. Variabel profitabilitas (PROF) signifikan pada probabilitas 0,111. Hal 

ini berarti profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 



 
 
 

98 
 

Internet Financial Reporting (IFR) yang dilakukan oleh perusahaan 

karena berada di atas 0,05 (lima persen). Oleh karena itu, Hipotesis 3 

ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Leonardi et al (2016), Prasetya dan Soni (2012),  dan Lestari dan 

Anis (2007).  

4. Variabel umur listing perusahaan (AGE) signifikan pada probabilitas 

0,146. Nilai signifikansi yang berada diatas 0,05 (lima persen) 

menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari umur listing 

perusahaan terhadap  penerapan  Internet Financial Reporting (IFR), hal 

ini berarti bahwa hipotesis 4 ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Ruwanti et al (2016) dan Prasetya 

dan Soni (2012). 

5. Variabel reputasi auditor signifikan pada probabilitas 0,786. Nilai 

signifikansi yang berada diatas 0,05 (lima persen) menunjukkan tidak 

adanya pengaruh yang signifikan dari reputasi auditor terhadap 

penerapan Internet Financial Reporting (IFR),  hal ini berarti hipotesis 5 

ditolak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah 

dilakukan oleh Aly et al, (2010). 

6. Nagelkerke    adalah 0,159 yang berarti variabilitas variabel dependen 

(Internet Financial Reporting (IFR)) yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas independen (Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, 

Umur listing, dan Reputasi Auditor) sebesar 15,9%. Sedangkan sisanya 

84,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
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7. Hosmer and lemeshow Goodness-of-Fit dengan probabilitas signifikan 

0,065 yang nilainya di atas 0,05. Dengan demikian tidak diperoleh 

adanya perbedaan data estimasi regresi logistik dengan data 

observasinya, sehingga model regresi yang dipergunakan dalam 

penelitian ini layak dipakai untuk penelitian selanjutnya. 

 

5.2   Implikasi 

Berdasarkan penelitian ini, maka implikasi yang dapat diberikan adalah: 

1. Bagi perusahaan properti dan real estate, dapat menjadi acuan dasar 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan  

melalui  internet dan dapat menganalisis hal-hal tertentu yang dapat 

mempengaruhi pelaporan keuangan melalui internet. Dalam penelitian 

ini faktor yang dapat mempengaruhi Internet Financial Report (IFR) 

adalah ukuran perusahaan (total aset). 

2. Bagi badan pengatur di Bursa Efek Indonesia seperti BAPEPAM,  

diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan yang 

lebih baik sehingga dapat mendorong perusahaan agar menggunakan 

Internet Financial Reporting (IFR). 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

dalam memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan  

properti dan real estate dalam  menerapankan Internet Financial 

Reporting (IFR).  
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4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat  melanjutkan  

penelitian yang berkaitan  mengenai  penerapan Internet Financial 

Reporting (IFR). 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini: 

1. Sampel penelitian hanya menggunakan perusahaan properti dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan lima variabel yaitu ukuran 

perusahaan, leverage, profitabilitas, umur listing perusahaan dan reputasi 

auditor sehingga tidak dapat mendeteksi faktor-faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi penerapan Internet Financial Reporting (IFR). 

3. Periode penelitian hanya terbatas 5 tahun (2012-2016), sehingga hasil 

penelitian kurang dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi penerapan Internet Financial Reporting (IFR). 

4. Penelitian ini memiliki tingkat determinasi     yang rendah yaitu 15,9 %, 

sehingga hanya sedikit variabilitas variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabilitas variabel independen. 

 

5.3 Saran 

Saran-saran  yang  dapat  diberikan  untuk  penelitian  selanjutnya  

adalah sebagai berikut: 

1.    Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan pada 

sektor lainnya, tidak hanya sebatas pada perusahaan properti dan real 

estate yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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2.    Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian lainnya, 

seperti nilai kurs, inflasi, likuiditas, kinerja  keuangan,  growth,  foreign  

listing,  struktur  kepemilikan, jenis industri, maskulinitas, pembangunan 

ekonomi, dan perlindungan investor.  

3.    Peneliti selanjutnya dapat menambah periode penelitian lebih dari lima 

tahun, sehingga dapat melihat kecenderungan penerapan Internet  

financial  Reporting (IFR)  dengan  lebih panjang. 

4.    Selain menggunakan data sekunder, penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan data primer. 

 


