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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik 

perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Ukuran auditor, ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas, umur perusahaan, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan blockholder merupakan variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran auditor berpengaruh secara 

signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela (H1 terbukti). Ukuran perusahaan 

juga berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkaan sukarela (H2 terbukti). Hasil 

penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh signifikan positif (H4 terbukti). 

Kepemilikan pemerintah menunjukkan hubungan signifikan positif terhadap 

pengungkapan sukarela (H6 terbukti). 

 Umur perusahaan dan kepemilikan manajerial menunjukkan hubungan 

signifikan negatif. Hasil ini berlawan dengan hipotesis yang disajikan.  Leverage dan 

kepemilikan blockholder menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap pengungkapan 

sukarela. 

 Rata-rata pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan yang 

terdaftar di BEI berjumlah 57,07% yang artinya ada 20 item pengungkapan yang 
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disajikan dari 35 item yang ada. Jumlah ini menunjukkan bahwa pengungkapan 

sukarela yang dilakukan perusahaan di Indonesia sudah cukup tinggi.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Di dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Data laporan tahunan yang dipublikasikan di BEI masih kurang lengkap 

dikarenakan banyak perusahaan yang belum melengkapi data laporan tahunan 

selama 5 tahun berturut-turut. 

2. Indeks pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

indikator yang digunakan oleh Botosan (1997). Terdapat unsur subjektivitas di 

dalam menentukan pengungkapan ini dikarenakan peneliti harus membaca 

laporan tahunan perusahaan sampel terlebih dahulu dan menginterpretasikan 

berdasarkan pemikiran peneliti. 

 

5.3  Rekomendasi Penelitian 

  Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Menambahkan variabel independen lain yang diduga mempengaruhi 

pengungkapan sukarela, seperti komposisi dewan, ukuran dewan, komite audit, 

jenis industri, likuiditas, jumlah pemegang saham, kepemilikan asing, dan 

kepemilikan keluarga. 

2. Menambahkan jumlah sampel dengan cara membandingkan antar dua negara. 
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