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BAB V 

SIMPULAN 

5.1. Simpulan  

Penelitian ini menguji secara empiris mengenai pengaruh internet financial 

reporting dan tingkat pengungkapan informasi website terhadap earning response 

coefficient bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai bagaimana 

variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian berpengaruh terhadap 

earning response coefficient. Pengujian statistik penelitian ini menggunakan 

software SPSS versi 16.  

 Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan 

menggunakan 16 perusahaan yang menjadi sampel dengan rentang waktu 4 tahun 

penelitian, dalam artian 64 total sampel. Dan berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji F, diperoleh 

bahwa secara simultan tidak terbukti ada pengaruh internet financial reporting 

dan tingkat pengungkapan informasi website terhadap earning response 

coefficient. 

2. Pengujian hipotesis secara persial dengan menggunakan uji t antara masing-

masing variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu : 

a. Variabel internet financial reporting berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap earning response coefficient. 

b. Variabel tingkat pengungkapan informasi website berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap earning response coefficient. 
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 Adanya hasil dari penelitian ini, mampu menguatkan hipotesis dari satu 

penelitian ke peneliti lainnya. Namun sebaliknya, hasil penelitian ini juga 

membantah atas hipotesis dari satu peneliti dengan peneliti yang lain atas variabel 

bebas dan terikat yang sama dalam penelitian ini. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian, penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu, ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan penelitian ini, yaitu : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu internet 

financial reporting dan tingkat pengungkapan informasi website. 

2. Sampel perusahaan yang diambil hanya perusahaan manufaktur pada sektor 

industri barang konsumsi saja, sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi untuk 

semua sektor dan jenis industri. 

3. Jangka waktu data laporan keuangan yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan data untuk sampel penelitian fokus pada 4 tahun, yaitu 2013 - 

2016. 

 

5.3. Saran  

Berdasarkan keterbatasan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran 

penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan sampel penelitian 

dan periode penelitian. 
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2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah perbendaharaan referensi dalam 

penelitian berikutnya. 

 


