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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Kualitas 

Pengungkapan Internet Financial And Sustainability Report (IFSR) Terhadap 

Harga Saham pada perusahaan yang menerapkan IFSR dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, pengamatan terkait Kualitas Pengungkapan Internet Financial And 

Sustainability Report (IFSR) dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan menerapkan IFSR secara konsisten selama tiga tahun berturut-

turut pada periode tahun 2013-2015, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kualitas Pengungkapan Internet Financial Report berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan, yang mengindikasikan bahwa baik tidaknya 

Kualitas Pengungkapan Internet Financial pada sebuah perusahaan maka 

akan mempengaruhi harga saham pada perusahaan tersebut. 

2. Kualitas Pengungkapan Sustainability Report berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan, yang mengindikasikan bahwa baik tidaknya Kualitas 

Pengungkapan Sustainability Report pada sebuah perusahaan maka akan 

mempengaruhi harga saham pada perusahaan tersebut. 

3. Kualitas Pengungkapan Internet Financial And Sustainability Report (IFSR) 

secara simultan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan dan kualitas 

peengungkapan Internet Financial And Sustainability Report (IFSR) dapat 

menjelaskan mengenai harga saham perusahaan sebesar 78% dan sisanya 

22% ditentukan oleh variabel lain yang tidak di analasis dalam penelitian ini, 

yang mengindikasikan bahwa baik tidaknya Kualitas Pengungkapan Internet 

Financial And Sustainability Report (IFSR) pada sebuah perusahaan maka 

akan mempengaruhi harga saham pada perusahaan tersebut. 
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1.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang 

telah diperoleh, maka penulis memiliki beberapa saran dan rekomendasi yang
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berhubungan dengan penelitian mengenai Kualitas Pengungkapan Internet Financial And 

Sustainability Report (IFSR) Terhadap Harga Saham, diantaranya : 

1. Bagi perusahaan 

Untuk perusahaan dikarenakan hasil penelitian ini menunjukan kualitas pengungkapan 

Internet Financial And Sustainability Report (IFSR) berpengaruh terhadap harga 

saham maka diharapkan perusahaan dapat memperhatikan Kualitas dari 

Pengungkapan Internet Financial And Sustainability Report (IFSR) perusahaanya 

karena citra/image perusahaan dapat dilihat malalui hal tersebut, dengan citra/image 

perusahaan yang baik maka dengan sendirinya akan membuat investor memberikan 

respon positif berupa ketertarikan terhadap pembelian saham perusahaan dan hal 

tersebut akan membuat permintaan saham perusahaan naik dan fluktuasi harga saham 

meningkat yang akan meningkatkan harga saham dan membuat profit perusahaan 

meningkat.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas yang mempengaruhi 

harga saham, yaitu kualitas pengungkapan Internet Financial And Sustainability 

Report, padahal masih terdapat banyak faktor lain seperti fluktuasi nilai mata uang, 

faktor fundamental emiten, kebijakan pemerintah, tingkat suku bungan perbankan, 

rumor dan sentimen pasar, kondisi makro ekonomi, kondisi politik keamanan,  

keterbukaan informasi, dll untuk itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan, 

selain itu jangka waktu pengamatan penelitian ini dirasa cukup pendek, yaitu hanya 3 

tahun yang dirasa kurang, sehingga peneliti selanjutnya di sarankan untuk menambah 

jumlah tahun pengamatan agar lebih dapat menggambarkan tentang kualitas 

pengungkapan Internet Financial And Sustainability Report (IFSR) di Indonesia .  

 


