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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh 

karakteristik perusahaan yang berupa ukuran perusahaan, leverage, konsentrasi 

kepemilikan, komisaris independen, profitabilitas, umur perusahaan, jenis kantor 

akuntan publik, jenis industri, tingkat pertumbuhan terhadap pengungkapan 

sukarela.  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya. Pada variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, umur 

perusahaan dan jenis kantor akuntan audit yang memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap pengungkapan sukarela. Variabel diatas dapat di buktikan dari 

mulai dari perumusan hipotesis sampai dengan hasil uji. 

Sedangkan pada variabel leverage, konsentrasi kepemilikan, komisaris 

independen, jenis industri dan tingkat pertumbuhan yang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hasil yang tidak signifikan tidak 

sejalan dengan perumusan hipotesis pada bab sebelumnya. 

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan, di antaranya: 

1. Penyusunan daftar pengungkapan cenderung bersifat subjektif karena 

sesuai dengan interprestasi peneliti sehingga memungkinkan 

keterlewatnya index-index tertentu yang seharusnya diungkapkan 

perusahaan. 
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2. Sebagian besar informasi pengungkapan sukarela dijelaskan dalam 

laporan keuangan sehingga tidak semua index di daftar pengungkapan 

sukarela diungkapkan secara jelas. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen seperti ukuran 

perusahaan, leverage, konsentrasi kepemilikan, komisaris independen, 

profitabilitas, umur perusahaan, jenis KAP, jenis industri dan tingkat 

pertumbuhan. 

4. Dalam penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dan merupakan penelitian dasar. 

 

5.3 Rekomendasi  

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan pada penelitian 

selanjutnya, antara lain: 

1. Memperluas sampel baik dengan menggunakan cara menambah tahun 

pengamatan sehingga akan memberikan jumlah sampel yang lebih besar 

dan kemungkinan memperoleh kondisi yang sebenarnya. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan mengumpulkan literatur-literatur lain 

sebagai referensi pendukung mengenai variabel yang berpengaruh 

terhadap pengungkapan sukarela dan menggunakan variabel karakteristik 

perusahaan lain terhadap pengungkapan sukarela. 

3. Teknik pengumpulan yang di gunakan bisa dengan cara wawancara atau 

secara langsung (real time) supaya hasil penelitian tersebut lebih nyata, 

bukan hanya berdasarkan penelitian dasar (basic research) dan penelitian 

historis (historical research). 
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