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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, SERTA REKOMENDASI 

 

5.1. Kesimpulan 

Hasil analisa dan pembahasan yang terdapat dibab sebelumnya, dapat 

disimpulkan yaitu: 

a. Ukuran komite audit tidak berdampak signifikan pada pengungkapan 

sukarela (H1 tidak terbukti). Hal ini disebabkan anggota komite audit 

yang banyak belum bisa memaksimalkan laporan yang dihasilkan sebab 

komite audit hanya bertugas untuk mengawasi bukan untuk membuat 

laporan (Abad & Bravo, 2018). Penelitian yang sama juga dapat 

ditemukan (Abad & Bravo, 2018; Akhtaruddin & Haron, 2010; Faisal & 

Rakhmayani, 2019; Mujiyono & Nany, 2010; Ningsih & Laksito, 2014). 

b. Latar belakang pendidikan akuntansi / keuangan anggota komite audit 

berpengaruh signifikan positif pada pengungkapan sukarela (H2 terbukti). 

Rangka membahas faktor-faktor penentu ekonomi yang hasilnya dapat 

mempengaruhi perusahaan adalah seorang yang ahli dalam pengalaman 

akuntansi dan Pemahaman yang baik dibidang keuangan akan secara 

spesifik mengenali kecurangan yang terjadi dan memaksimalkan tugas 

komisaris sehingga dapat menghasilkan laporan tahunan yang akurat 

(Lee & Krishnan, 2009). Penelitian yang sama juga dapat ditemukan 

(Abad & Bravo, 2018; Akhtaruddin & Haron, 2010; Felo & Solieri, 

2009; Lee & Krishnan, 2009; McDaniel, Martin, & Maines, 2002; 

Visvanathan & Krishnan, 2007). 

c. Independensi anggota komite audit tidak bersignifikan pada 

pengungkapan sukarela (H3 tidak terbukti). Dapat dijelaskan audit komite 

melambangkan kelompok dari tata kelola perusahaan jika tingkat 

kesadaran atas manfaat tata kelola perusahaan semakin tinggi maka 

mengakibatkan tingkat indepeden semakin mencapai homogen yang 

sehingga tidak adanya transformasi yang material proposi komite audit 

independen (Mujiono, 2004). Penelitian yang sama juga dapat ditemukan 

(Jing et al., 2012; Mujiyono & Nany, 2010). 
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d. Jumlah rapat komite audit tidak berdampak pada pengungkapan sukarela 

(H4 tidak terbukti). Jumlah rapat komite audit ialah sebuah kewajiban 

sehingga frekuensi rapat yang dilakukan tidak dapat menegaskan bahwa 

pengawasan dapat berlangsung secara efektif serta menghasilkan laporan 

tahunan dapat mencerminkan perusahaan (Trihartati & Pamudji, 2009). 

Penelitian yang sama juga dapat ditemukan (Felo & Solieri, 2009; Madi 

et al., 2014; Setiany, Hartoko, Suhardjanto, & Honggowati, 2018; 

Trihartati & Pamudji, 2009; Vafes, 2005). 

e. Komitmen anggota komite audit tidak berdampak pada pengungkapan 

sukarela (H5 tidak terbukti). menurut penelitian Setiany et al., (2018) 

bahwa komitmen anggota komite audit bukan mengambarkan faktor 

penting dalam pengungkapan sukarela perusahan. Terdapat kesimpulan 

bahwa banyaknya jabatan dapat menurunkan nilai pengungkapan karena 

terdapat adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh komite audit 

(Madi et al., 2014). Penelitian yang sama juga dapat ditemukan (Core et 

al., 1999; Felo, Krishnamurthy, & Solieri, 2005; Setiany et al., 2018; 

Trihartati & Pamudji, 2009). 

f. Masa jabatan anggota komite audit signifikan positif kepada 

pengungkapan sukarela (H6 terbukti). Kualitas laporan ditentukan oleh 

masa jabatan anggota komite, dimana dapat memberikan pengawasan 

ketika para anggota telah mengerti karakteristik perusahaan (Krishnan, 

2005; Madi et al., 2014; Setiany et al., 2018). 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Terdiri beberapa keterbatasan dari penelitian ini yaitu: 

a. Objek riset hanya perusahaan publik yang diuraikan dalam BEI. 

b. Pengumpulan data yang dilakukan pada riset ini hanya dimulai dari tahun 

2014 sampai tahun 2018. 
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5.3. Rekomendasi Penelitian 

Saran yang dapat berikan dalam keterbatasan pada riset ini yaitu : 

a. Sampel untuk riset selanjutnya dapat diperluas, seperti menambah sampel 

perusahaan yang terdaftar dibursa efek negara lain. 

b. Variabel untuk studi selanjutnya dapat ditambah seperti  Board 

Ownership, Blockholder ownership, board meeting, total komisaris 

independen, latar belakang komisaris, share owned by board. 

c. Periode penelitian untuk studi selanjutnya dapat diperpanjang 
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