BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Penelitian
Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi,
yang mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, diperoleh hasil sebagai
berikut:
1. Terdapat

pengaruh

profitabilitas

perusahaan

terhadap

tingkat

pengungkapan melalui internet, secara negative dan signifikan. Saat
perusahaan

memiliki

tingkat

profitabilitas

yang

tinggi,

maka

pengungkapan yang dilakukan perusahaan melalui internet cenderung
menurun. Sebaliknya, pengungkapan melalui internet akan meningkat saat
perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. Hal ini
dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung untuk
mengungkapkan mengenai keunggulan kinerja perusahaan kepada investor
dengan cara yang tidak bisa ditiru oleh perusahaan lain.
2. Terdapat pengaruh solvabilitas perusahaan terhadap tingkat pengungkapan
melalui internet, secara positif dan signiifikan. Meningkatnya solvabilitas
perusahaan menyebabkan peningkatan pada pengungkapan yang dilakukan
perusahaan melalui internet. Sebaliknya pengungkapan melalui internet
cenderung menurun saat solvabilitas perusahaan rendah. Seiring dengan
meningkatnya solvabilitas, para manajer dapat menggunakan IFR untuk
membantu menyebarluaskan informasi-informasi positif perusahaan dalam
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mengalihkan perhatian kreditor dan pemegang saham untuk tidak terlalu
fokus hanya pada solvabilitas perusahaan yang tinggi
3. Tidak terdapat pengaruh opini auditor terhadap pengungkapan melalui
internet, secara signifikan. Apapun opini auditor yang diterima perusahaan
atas

kewajaran

laporan

keuangan,

perusahaan

akan

tetap

mengungkapkannya melalui internet. Hal ini dikarenakan perusahaan
dipaksa oleh aturan yang berlaku.
4. Terdapat pengaruh profitabilitas, solvabilitas dan opini auditor secara
simultan terhadap pengungkapan melalui internet, secara signifikan. Hal
ini berarti, pada saat perusahaan mengungkapkan mengenai kinerja
perusahaan melalui internet, perusahaan memperhitungkan tingkat
profitabilitas, solvabilitas dan opini auditor yang dimiliki perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini mempunyai keterbatasan antara lain, sebagai berikut:
1. Penelitian ini hanya menggunakan satu tahun pengamatan
2. Terdapat unsur subjektif dalam penelitian ini dalam melakukan pengisian
indeks pengungkapan
3. Variabel dependen didalam penelitian hanya mampu menjelaskan 20%
dari variabel independen
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5.3 Saran Penelitian
Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini diharapkan menjadi
masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan juga akademisi yang akan
melakukan penelitian sejenis di masa mendatang. Peneliti menyarankan
kepada pihak terkait dan juga akademisi untuk penelitian selanjutnya sebagai
berikut, yaitu:
1. Bagi BAPEPAM, agar meninjau kembali peraturan BAPEPAM mengenai
penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik, dan
menambahkan secara detail, hal-hal yang harus diungkapkan perusahaan
publik didalam website perusahaan, agar kedepannya peraturan tersebut
dapat meningkatkan transparansi pasar modal Indonesia.
2. Bagi investor dan kreditur, agar tidak hanya memperhatikan kinerja
perusahaan saja, tetapi juga memperhatikan tingkat pengungkapan format
dan content dalam website suatu perusahaan, yang nantinya akan
membantu investor dan kreditur dalam menilai kinerja dan prospek
perusahaan dengan lebih baik..
3. Bagi manajer perusahaan publik agar terus meningkatkan pengungkapan
format dan content dalam website perusahaan, yang nantinya akan
membantu investor dan kreditur dalam menilai kinerja dan prospek
perusahaan dengan lebih baik.
4. Bagi penelitian yang selanjutnya:
a. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan beberapa tahun
pengamatan untuk melihat bagaimana pengaruhnya untuk beberapa
tahun.
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b. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan uji validitas atas
pengisian item dalam indeks pengungkapan yang digunakan, untuk
mengurangi unsur subjektif dalam melakukan pengisian indeks
pengungkapan.
c. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang
digunakan, agar variabel independen dapat memprediksi variabel
dependen dengan lebih baik.

