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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh diversifikasi 

produk, pengungkapan biaya sumber daya manusia, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. 

Setelah dilakukan pengujian terhadap semua variabell yang terkait pada penelitian 

ini, berikut ini penulis menyimpulkan hasil penelitian: 

1. Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada perusahaan real estate 

periode 2012-2014, diversifikasi produk tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. 

2. Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada perusahaan real estate 

periode 2012-2014, pengungkapan biaya sumber daya manusia 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan akuntansi 

sumber daya manusia.  

3. Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada perusahaan real estate 

periode 2012-2014, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada perusahaan real estate 

periode 2012-2014, profitabilitas perusahaan tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya 
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manusia. ROA merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur 

variabel profitabilitas perusahaan. Peningkatan rasio aset ini tidak 

mempengaruhi pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. 

Profitabilitas yang dimiliki perusahaan merupakan hasil dari kinerja 

karyawan yang berperan serta dalam kegiatan operasional perusahaan.  

4. Diversifikasi produk, pengungkapan biaya sumber daya manusia, 

ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan memiliki kemampuan 

secara simultan untuk memberikan informasi mengenai pengungkapan 

akuntansi sumber daya manusia dalam laporan keuangan tahunan 

perusahaan real estate periode 2012-2014 sebesar 0,464 atau 46,4%.  

B. Implikasi  

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan dalam populasi dan proksi yang 

digunakan. Adapun keterbatasan tersebut adalah: 

1. Diversifikasi produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan auntansi sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan 

perusahaan cenderung kurang melampirkan informasi tambahan 

mengenai data diluar keuangan. Pada laporan tahunan perusahaan real 

estate periode 2012-2014 cenderung masih kurang menyadari 

pentingnya informasi tambahan yang akan menarik minat stakeholder 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Jenis produk 

yang ditawarkan perusahaan real estate juga kurang beragam dan 

cenderung menawarkan produk yang sama dan kurang variatif antara 

perusahaan satu dengan yang lain. Kurang beragamnya jenis produk 
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yang ditawarkan juga berpengaruh pada pengungkapan informasi 

tambahan yang diharapkan diungkapkan kepada stakeholder yang akan 

berimbas pada peningkatan minat investor untuk melakukan investasi 

pada perusahaan tersebut. 

2. Pengungkapan biaya sumber daya manusia memiliki pengaruh yang 

positif signifikan terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya 

manusia. Terdapat 26 item pengungkapan yang dilakukan dengan cara 

scoring untuk menilai seberapa besar perusahaan melakukan 

pengungkapan biaya sumber daya manusia. Namun, dalam laporan 

keuangan tahunan perusahaan real estate periode 2012-2014 masih 

didapati kurang lengkapnya pengakuan biaya dan sulitnya penulis 

melakukan penelusuran pengungkapan biaya sumber daya manusia. 

3. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan akuntansi sumber daya manusia.  

4. Profitabilitas perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia.  
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C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk memperbaiki kelemahan 

dari penelitian ini, saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, yaitu 

diversifikasi produk, pengungkapan biaya sumber daya manusia, ukuran 

perusahaan dan profitabilitas perusahaan, diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya dapat mencari variabel independen lainnya, sehingga dapat 

menambah literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

akuntansi sumber daya manusia. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak sampel penelitian dan 

tahun pengamatan sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih 

akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memilih sampel dari perusahaan 

yang berbeda sesuai dengan isu yang sedang berkembang dan menjadi latar 

belakang masalah. 

4. Bagi perusahaan real estate penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

dan dijadikan pertimbangan mengenai pentingnya pengakuan akuntansi SDM 

yang akan berguna meningkatkan citra perusahaan di masyarakat dan 

investor. 

5. Bagi investor, perusahaan yang melakukan pengungkapan akuntansi sumber 

daya manusia merupakan perusahaan yang menarik karena cenderung 

mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela dan memiliki image 

yang baik di masyarakat sehingga akan meningkatkan investasi. 
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6. Bagi calon karyawan pengungkapan akuntansi sumber daya manusia berguna 

sebagai informasi tambahan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk 

memilih perusahaan sebagai tempat bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


