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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela Hasil ini didasari bahwa perusahaan besar 

mempunyai public demand yang besar terutama transparansi informasi 

sehingga cenderung akan mengungkapkan informasi lebih luas untuk 

menjaga kepercayaan investor dan kreditur. Selain itu, perusahaan besar 

juga memiliki sumber daya yang besar sehingga lebih mampu membiayai 

pengungkapan informasi terutama pengungkapan sukarela dengan lebih 

luas untuk memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal perusahaan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan regresi linier berganda, 

variabel umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semua perusahaan yang 

tergolong LQ45 baik yang sudah lama listing maupun yang belum lama 

tergabung di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki motivasi yang sama 

untuk menarik perhatian publik dengan mengungkapkan informasi 

sukarela sehingga umur perusahaan tidak akan mempengaruhi kebijakan 

manajemen untuk mengungkapkan informasi sukarela. Alasan lain yang 

dapat mennjelaskan hasil tersebut adalah perkembangan teknologi sudah 
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semakin canggih sehingga umur listing perusahaan tidak lagi relevan 

untuk mengetahui kebijakan pengungkapan informasi yang akan mereka 

lakukan karena sistem informasi yang canggih dapat mempermudah 

pengungkapan informasi secara luas sehingga komunikasi dengan investor 

dapat terjaga. 

3. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda, 

variabel struktur modal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela. Hasil tersebut mampu dijelaskan bahwa besar atau kecilnya rasio 

hutang terhadap modal perusahaan sama sekali tidak mempengaruhi 

pengungkapan sukarela. ini berarti bahwa banyaknya modal asing dalam 

perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan 

informasi sukarela. Perusahaan terutama dalam praktik pengungkapan 

akan mempertimbangkan aspek cost and benefit dari informasi sehingga 

informasi yang manfaatnya lebih rendah dibanding biaya untuk 

mengungkapkannya tidak akan disajikan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaaan sampel hanya pada perusahaan yang sahamnya tergolong 

indeks LQ45. 

2. Item-item pengungkapan sukarela yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya mengacu pada satu penelitian saja yaitu item yang digunakan dalam 

penelitian Wiguna (2012) sebanyak 21 item. Untuk penelitian selanjutnya 
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hendaknya menggunakan item pengungkapan yang lebih banyak sehingga 

lebih mampu mencakup informasi yang lebih luas. 

5.3 Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan model penelitian yang kesimpulannya telah diuraikan 

diatas, maka penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel-

variabel mengenai karakteristik perusahaan misalnya porsi kepemilikan 

saham atau basis perusahaan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel perusahaan yang 

lebih banyak tidak hanya sebatas perusahaan yang tergolong LQ45 saja, 

bisa dengan menambah subsektor lain. 


