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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel laporan tahunan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa pengaruh ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas, umur listing, dan tipe industri terhadap Voluntary Disclosure dalam 

laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian 

setiap variabel independen diperoleh hasil-hasil sebagi berikut: 

1. Ukuran perusahaan (size), dengan menggunakan proksi logaritma natural 

dari total aset, ditemukan mempengaruhi secara signifikan Voluntary 

Disclosure dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur.  

2. Leverage, dengan menggunakan proksi Long Term Debt To Equity Ratio 

(LTDtER) , ditemukan mempengaruhi secara signifikan Voluntary 

Disclosure dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur. 

3. Profitabilitas,  dengan menggunakan proksi rasio Gross Profit Margin atau 

Marjin Laba Kotor, ditemukan tidak mempengaruhi Voluntary Disclosure 

dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur. 

4. Umur Listing, dengan menggunakan proksi tahun sampel dikurangi tahun 

first issue, ditemukan tidak mempengaruhi Voluntary Disclosure dalam 

laporan tahunan perusahaan manufaktur. 
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5. Tipe Industri,  dengan menggunakan proksi variabel kategori High Profile 

dan Low Profile, ditemukan mempengaruhi secara signifikan Voluntary 

Disclosure dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan pembahahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

diuraikan di atas, terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Sampel yang digunakan terbatas pada perusahaan manufaktur saja, 

sehingga hasilnya belum dapat mencerminkan hubungan variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini pada industri Jasa dan Sumber Daya 

Alam. Selain itu, periode penelitian ini hanya menggunakan laporan 

tahunan selama 1 tahun, yaitu periode 2015. 

2. Dalam memberikan skor item-item pengungkapan sukarela mungkin saja 

ada perbedaan penafsiran mengenai penilaian skor tiap item dengan 

peneliti lainnya. 

3. Penelitian ini belum memasukkan variabel-variabel lain yang diduga 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dan masih sering terjadi 

ketidakkonsistenan penelitian seperti variabel Basis Perusahaan dalam 

penelitian  Hardiningsih (2008) dan Bagus (2011). 
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5.3 Saran 

 Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

saran dari penelitian ini antara lain: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan menambah periode penelitian dan 

memperluas obyek penelitian tidak hanya pada sektor manufaktur dan 

tahun periodenya ditambah.. 

2. Penelitian yang selanjutnya diharapkan dapat lebih banyak lagi 

membandingkan penafsiran beberapa peneliti sebelumnya item 

pengungkapan sukarela dengan menggabungkan beberapa penelitian yang 

lain. Serta pastikan membandingkan dengan peraturan yang terbaru karena 

mungkin saja ada item yang sudah bukan merupakan pengungkapan 

sukarela. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel lain yang 

diduga berpengaruh terhadap luas Voluntary Disclosure, Likuiditas, tipe 

Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Lingkup Basis Perusahaan. 


