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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Internet Financial Reporting (IFR) merupakan salah satu cara yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada investor dan 

calon investor mengenai informasi keuangan perusahaan melalui media website. 

Cara ini merupakan salah satu alternatif yang sedang berkembang saat ini 

mengingat perkembangan internet yang sangat pesat dan sudah mencakup seluruh 

dunia. Berikut hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan: 

1. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa tingkat 

pengungkapan informasi keuangan yang disajikan di website perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap abnormal return saham. Informasi keuangan yang 

disajikan di website perusahaan menyediakan informasi yang kurang relevan 

bagi pasar sehingga tidak direspon oleh investor yang dapat mempengaruhi 

reaksi pasar yang tercermin dari adanya abnormal return saham. 

2. Berdasarkan hasil pengujian mengenai terjadinya abnormal return saham 

antara sebelum hingga setelah publikasi informasi keuangan di website 

perusahaan, dapat disimpulkan bahwa terjadi abnormal return saham antara 

sebelum hingga setelah publikasi informasi keuangan di website perusahaan.  

3. Berdasarkan hasil pengujian mengenai perbedaan abnormal return saham 

perusahaan antara sebelum dan setelah publikasi informasi keuangan di 

website perusahaan, terdapat perbedaan abnormal return saham perusahaan 
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antara sebelum dan setelah publikasi informasi keuangan di website 

perusahaan.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan penelitian merupakan kelemahan-kelemahan yang disadari 

oleh peneliti selama melakukan penelitian dan ini penting untuk dikemukakan, 

terutama untuk penelitian berikutnya yang mengacu kepada penelitian ini. 

Beberapa keterbatasan pada penelitian ini, antara lain: 

1. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi abnormal return saham seperti 

tingkat bunga, tingkat inflasi, kondisi ekonomi dan politik, serta informasi 

akuntansi lain seperti pengumuman earnings tidak menjadi pertimbangan 

dalam penelitian ini. 

2. Penelitian ini tidak membedakan jenis informasi yang dipublikasikan di 

website perusahaan apakah good news atau bad news. 

3. Tingkat pengungkapan informasi diasumsikan sama setiap tahun. Kondisi ini 

kurang mencerminkan informasi mengenai perubahan dalam isi dan 

penyajian informasi pada website perusahaan. 

 

5.3 Saran 

 Untuk penelitian sejenis di masa mendatang, peneliti mengajukan saran-

saran yang diharapkan dapat mengurangi keterbatasan dari penelitian ini sehingga 

hasilnya menjadi lebih baik lagi. Saran-saran tersebut antara lain: 
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1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain   

yang juga dapat mempengaruhi abnormal return saham seperti tingkat bunga, 

tingkat inflasi, kondisi ekonomi dan politik, serta informasi akuntansi lain 

seperti pengumuman earnings dan sebagainya. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membedakan jenis informasi yang 

dipublikasikan di website perusahaan apakah good news atau bad news 

sehingga reaksi yang terjadi dapat diteliti lebih dalam lagi. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup kriteria tingkat 

pengungkapan informasi yang dapat berubah setiap saat pada website 

perusahaan. 

  


