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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

     Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta 

tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagaI berikut:  

1. Tidak dapat pengaruh ukuran perusahaan (company size) terhadap luas 

pengungkapan sukarela, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.230 > 0.05. 

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa pukuran perusahaan tidak 

memiliki pengaruh dengan nilai t hitung sebesar 1.214. Dilihat dari hasil 

perhitungan maka bisa disimpulkan suatu kelengkapan pengungkapan 

sukarela tidak dilihat seberapa besar ataupun kecilnya perusahaan karena 

dalam pengungkapan sukarela ini berdasarkan kebutuhan dari perusahaan 

tersebut dalam memenuhi informasi secara lengkap guna menarik para 

investor.  

2.  Tidak terdapat pengaruh tingkat leverage terhadap luas pengungkapan 

sukarela, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.232 > 0.05. Semakin tinggi 

hutang jangka panjang perusahaan maka perusahaan akan menutupinya 

dengan asset perusahaan sehingga investor akan menilai kurang baik dan 

kemungkinan perusahaan tidak mendayagunakan kewajiban jangka panjang 

sehingga perusahaan dapat menutupi kewajiban tersebut beserta  bunganya. 

3.  Terdapat pengaruh umur listing perusahaan  terhadap luas pengungkapan 

sukarela dengan tingkat signifikan 0.013 < 0.05, semakin lama perusahaan 
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terdaftar maka perusahaan akan lebih berpengelaman dalam melakukan 

pengungkapan sukarela  karena dengan berkembangnya jaman maka 

kebutuhan akan informasi akan semakin besar sehingga akan menuntut 

perusahaan akan mengungkapkan informasi. 

4.  Terdapat pengaruh proporsi kepemilikan saham terhadap luas 

pengungkapan sukarela dengan tingkat signifikan 0.006 < 0.05, semakin 

besar proporsi kepemilikan saham yang dimiliki publik maka menuntut 

perusahaan dalam melakukan pengungkapan sukarela, kemungkinan 

dengan kepemilikan saham publik ini membat para investor ingin 

mengetahui lebih lengkap tentang perusahaan tersebut dimana investor 

dalam mengontrol modal yang ditanamkan pada perusahaan. 

 

B. Implikasi  

Hasil temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa umur listing 

perusahaan dan proporsi kepemilikan saham mempengaruhi luas pengungkapan 

sukarela. Sedangkan, ukuran perusahaan dan leverage tidak mempengaruhi luas 

pengungkapan sukarela. Implikasi yang terjadi pada masing-masing variabel 

dependen terhadap variabel independen antara lain:  

1. Jumlah sampel yang sedikit dalam memenuhi kriteria penelitian dan 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen masih 

tergolong kecil. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai koefisien deteminasi. 

2. Ukuran perusahaan terbukti tidak menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi luas pengungkapan sukarela, walau dengan perhitungan 
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nilai positif namun tidak mempengaruhi secara signifikan. Pengungkapan 

sukarela dilakukan dalam memberikan informasi lebih pada pihak investor 

namun besar kecilnya perusahaan tidak menjadi patokan perusahaan dalam 

mengungkapan informasi secara sukarela. 

3. Pengungkapan sukarela diharapkan dapat memberikan informasi lebih 

diluar pengungkapan wajib yang sudah ditentukan dalam peraturan-

peraturan pemerintah namun dalam hal pengungkapan hutang jangka 

panjang tidak menjadi hal yang harus diungkapkan karena dinilai kurang 

baik jika perusahaan ternyata tidak dapat menutupi hutang jangka 

pangjangnya dengan begini tingkat leverage tidak mempengaruhi luas 

pengungkapan sukarela. 

4. Umur listing perusahaan terbukti mempengaruhi luas pengungkapan 

sukarela hal ini membuktikan perusahaan yang telah lama terdaftar pada 

BEI memiliki pengalaman dalam megungkapkan informasi secara sukarela 

guna kebutuhan akan informasi tersebut. Perusahaan yang telah lama 

terdaftar juga menjadi pertimbangan para investor dalam menanamkan 

modalnya karena dinilai lebih  berpengalaman.  

5. Salah satu kontroling modal yang ditanamkan investor dengan menuntut 

perusahaan untuk memberikan informasi secara lengkap tentang keadaan 

perusahaan, dengan adanya informasi mengenai proporsi kepemilikan 

saham yang dimiliki publik membuat investor berfikir perusahaan telah 

banyak dipercaya oleh publik sehingga menjadi bahan pertimbangan para 
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investor lainnya dalam menanamkan modalnya dengan begini kepemilikan 

saham berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 

 

C. Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti memiliki beberapa 

keterbatasan, dan saran yang peneliti sarankan antara lain:  

1. Jangka waktu penelitian yang singkat, peneliti hanya mengambil data 

perusahaan yang dapat diakses pada idx dikarenakan waktu yang singkat 

sehingga perusahaan tidak dapat menyempatkan waktu untuk datang ke 

Bursa Efek Indonesia. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa mendatangi 

BEI untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. 

2. Pengukuran item pengungkapan sukarela dilakukan tanpa pembobotan 

nilai pada setiap itemnya, pada peneliti selanjutnya diharapkan bisa 

menentukan bobot penilaian setiap item dengan mengacu pada ukuran 

yang sudah ada ketentuannya sehingga tidak membuat interpretasi 

terhadap informasi yang diungkapkan. 

3. Peneliti selanjutnya dapat menambah item pengungkapan sukarela sesuai 

perkembangan informasi yang dibutuhkan diluar pengungkapan wajib. 

4. Saran lain bagi peneliti selanjutnya, dapat mencoba menambahkan atau 

mengganti variabel dependen atau faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi pengungkapan sukarela seperti perubahan laba, 

profitabilitas, komite audit, dan lainnya.  


