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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil analisis menunjukkan 

bahwa variabel ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sukarela. Begitu juga dengan komisaris independen yang berpengaruh signifikan 

positif karena hadirnya komisaris independen dapat mengawasi manajemen dalam 

pengungkapan informasi tambahan perusahaan (Nurkhin, 2010). Frekuensi rapat 

dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah berpengaruh 

signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. Faktor struktur kepemilikan 

ini membawa dampak besar terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan asing tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

memperhatikan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan 

sukarela. 

Penelitian ini menemukan bahwa variabel kontrol berupa ukuran perusahaan 

dan efek pengungkit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

sukarela. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, 

semakin banyak pula perusahaan mengungkapkan informasinya. Sementara nilai 

efek pengungkit yang tinggi menyebabkan perusahaan cenderung mengungkapkan 

lebih banyak informasi untuk meyakinkan kreditur yang dalam memberikan 

pinjaman (Barako, 2007). Variabel profitabilitas sebagai variabel kontrol tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. 
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5.2   Keterbatasan 

  Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Banyak perusahaan tidak memenuhi kriteria dalam menyediakan laporan 

tahunan secara lengkap seperti informasi finansial dan non-finansial yang 

dibutuhkan dalam penelitian, bahkan tidak dapat ditemukan di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

5.3   Rekomendasi 

  Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1.  Menambahkan variabel independen lainnya yang tidak di uji dalam 

penelitian ini, seperti komite audit, tipe industri, frekuensi rapat komite 

audit, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi pengungkapan sukarela dapat 

meningkat. 

2.  Penelitian serupa yang akan datang diharapkan dapat mengambil obyek 

penelitian yang diperluas ke negara yang berbeda di Asia seperti 

Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan lain sebagainya, sehingga 

dapat mengetahui pengungkapan sukarela yang dipaparkan dalam 

laporan tahunan perusahaan terdaftar dinegara tersebut. Laporan 

komparatif tahunan atas pengungkapan sukarela juga dapat diteliti agar 

memberi gambaran mengenai perbedaan yang terjadi. 
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