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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

        Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah Ukuran Perusahaan yang diukur 

dengan melihat total aset perusahaan. Sedangkan untuk variabel terikatnya 

adalah Tingkat Pengungkapan Sukarela yang diukur dengan menghitung 

Voluntary Disclosure Index. 

Perhitungan statistik berhasil menguji adanya hubungan yang positif dan 

signifikan antara variabel X (ukuran perusahaan) dengan variabel Y (tingkat 

pengungkapan sukarela). Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan 

akan berpengaruh pada semakin tingginya tingkat pengungkapan sukarela atau 

dengan kata lain total aset (ukuran perusahaan) ternyata sangat berperan 

memotivasi perusahaan untuk menyajikan pengungkapan selain yang 

diwajibkan (pengungkapan sukarela).  

Hasil penelitian ini menjawab hipotesis penelitian bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan 

sukarela laporan tahunan perusahaan. 

 

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan dengan sumber daya yang 
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besar akan terus berupaya untuk menyajikan pengungkapan selain yang 

diwajibkan oleh standar yang berlaku. Sementara, perusahaan yang memiliki 

sumber daya yang kecil akan cenderung menghindari pengungkapan lebih luas. 

Dengan semakin berkembangnya sumber daya perusahaan, maka perusahaan 

tersebut akan cenderung menambah informasi yang disajikan dalam laporan 

tahunannya.  

Perusahaan di Indonesia masih belum memandang penting pengungkapan 

sukarela padahal secara praktis pengungkapan tambahan tersebut dapat 

menambah minat dan motivasi investor dalam membeli saham perusahaan 

tersebut. Hasil penelitian ini berimplikasi pada semakin tingginya motivasi 

manajemen perusahaan untuk menyajikan pengungkapan sukarela atau 

pengungkapan di luar standar yang berlaku.  

 

C. Saran 

       Berdasarkan implikasi dan keterbatasan penelitian, maka peneliti 

mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin berguna di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Jenis perusahaan  yang dijadikan sampel sebaiknya tidak pada satu 

jenis atau indeks saja. 

b. Sebaiknya mendesain item pengungkapan sukarela yang dapat 

mengakomodasi tingkat kelengkapan pengungkapan. 

c. Sebaiknya meminimalisasi unsur subjektivitas dengan melakukan 

pengecekan ulang oleh orang yang berbeda. 

d. Sebaiknya menggunakan periode penelitian lebih dari satu tahun. 


