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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara empiris mengenai 

pengaruh likuiditas dan umur listing terhadap asimetri informasi dan luas 

pengungkapan sukarela sebagai variabel intervening pada perusahaan yang 

termasuk ke dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia dengan periode 

penelitian 2015 – 2017. Berikut ini adalah kesimpulan yang di didapat dalam 

penelitian ini: 

1. Likuiditas berpengaruh langsung terhadap luas pengungkapan sukarela. 

2. Umur listing tidak berpengaruh langsung terhadap luas pengungkapan 

sukarela. 

3. Likuiditas tidak berpengaruh langsung terhadap asimetri informasi. 

4. Umur listing tidak berpengaruh langsung terhadap asimetri informasi. 

5. Luas pengungkapan sukarela tidak berpengaruh langsung terhadap asimetri 

informasi. 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan khususnya perusahaan 

yang termasuk ke dalam indeks LQ-45 di BEI dalam mengungkapkan informasi 

yang bersifat sukarela dalam laporan tahunannya yang akan berpengaruh terhadap 

tingkat asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan 

investor. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, hanya likuiditas yang berpengaruh 

langsung terhadap luas pengungkapan sukarela. Likuiditas perusahaan yang 
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merupakan kategori aspek kinerja perusahaan sebagai indikator yang sangat 

dipertimbangkan oleh pengguna informasi keuangan dalam mengambil keputusan. 

Penilaian kinerja perusahaan melalui tingkat likuiditas yang lemah cenderung 

memotivasi pihak manajemen perusahaan untuk menyajikan pengungkapan yang 

informasi yang lebih rinci. Peruahaan harus memahami informasi apa saja yang 

harus diungkapkan dalam laporan tahunannya dalam memenuhi kebutuhan investor 

dan pihak luar perusahaan lainnya untuk menjaga kepercayaan yang terjalin antara 

perusahaan dengan investor serta sebagai bentuk tanggung jawab atas segala 

kegiatan operasional perusahaan.  

 

C. Saran 

Peneliti berharap penelitian yang telah dilakukan ini dapat menginspirasi 

penelitian-penelitian selanjutnya berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan 

ini. Terdapat beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yaitu: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah sampel penelitian dengan 

periode pengamatan yang lebih panjang karena penelitian ini hanya 

menggunakan 90 sampel penelitian dengan periode pengamatan 2015 – 

2017 dan menambah variabel lain yang mampu memberikan pengaruh 

terhadap asimetri informasi dan luas pengungkapan sukarela. 

2. Perhitungan asimetri informasi menggunakan data transaksi harian saham 

dengan event window yang lebih lama seperti sepuluh hari atau satu bulan 

di sekitar tanggal publikasi laporan tahunan agar mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih valid. Event window dalam penelitian ini sangat 

terbatas yaitu hanya tiga hari sebelum tanggal publikasi laporan  tahunan, 
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pada saat tanggal publikasi laporan tahunan, dan tiga hari setelah tanggal 

publikasi laporan tahunan (t-3, t, t+3).


