BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka

diperoleh kesimpulan bahwa :
a.

Ukuran

dewan

direksi

berpengaruh

signifikan

positif

terhadap

pengungkpan sukarela (H1 terbukti). Hal ini dikarenakan ketidakpastian
dan

kurangnya

informasi

dalam

suatu

pengungkapan

dapat

diminimalisasikan oleh dewan direksi dengan jumlah yang banyak dan
banyaknya dewan direksi yang lebih berpengalaman dan berkeahlian
juga akan membuat kebutuhan keterbukaan informasi

lebih tinggi

(Birnbaum, 1984). Kesimpulan yang sama juga diperoleh oleh penelitian
Akhtaruddin et al. (2009), Rouf (2010), Janadi et al. (2013), Sweiti dan
Attayah (2013), Sartawi et al. (2014), tetapi tidak konsisten dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Htay (2012), Alhazaimeh et al. (2013),
Dhouibi dan Mamoghli (2013), Saha dan Akter (2013), Uyar et al.
(2013), Ramadhan (2014).
b.

Non-eksekutif direksi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap
pengungkapan sukarela (H2 tidak terbukti). Hal ini dikarenakan semakin
banyak anggota non-eksekutif direksi tidak selalu dapat meningkatkan
pengungkapan secara sukarela informasi suatu perusahaan. Hal ini
disebabkan oleh diperkirakan adanya kinerja yang kurang baik dari
anggota

non-eksekutif

direksi

dalam

menjalankan

tugas

dan

wewenangnya. Hasil penelitian diatas konsisten dengan hasil penelitian
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Khodadadi et al. (2010), Alhazaimeh et al. (2013), Dhouibi dan
Mamoghli (2013), Hieu dan Lan (2015), Mardini (2015) dan tidak
konsisten dengan hasil penelitian Barako (2007), Akhtaruddin et al.
(2009), Rouf (2011), Chakroun dan Matoussi (2012), Htay (2012), Janadi
et al. (2013), Lan et al. (2013), Sweiti dan Attayah (2013), Uyar et al.
(2013), Nguyen (2014), Ramadhan (2014), Sartawi et al. (2014).
c.

Kepemilikan asing menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan negatif
terhadap pengungkapan sukarela (H3 tidak terbukti). Hal ini disebabkan
oleh perusahaan di Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh asing tidak
menginginkan data perusahaan terlalu banyak diungkapkan di Indonesia.
Hal ini juga dikarenakan di Indonesia tidak memiliki peraturan yang jelas
untuk pengungkapan sukarela sehingga para pemegang saham asing tidak
terlalu memerhatikan pengungkapan sukarela pada perusahaannya.. Hasil
tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Hassan (2013)
tetapi tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Barako (2007),
Alhazaimeh et al. (2013), Neifar dan Halioui (2013), Qu et al. (2013),
Sartawi et al. (2014), Hieu dan Lan (2015).

d.

Kepemilikan institusional menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan
terhadap pengungkapan sukarela (H4 tidak terbukti). Hal ini dapat
sebabkan oleh investor institusional yang tidak memiliki perhatian yang
kuat dalam pengungkapan sukarela perusahaan ( Chau & Gray, 2002)
dan juga dapat disebabkan oleh pendapat para investor institusional
tentang pengungkan sukarela tidak selaras dengan para investor lain
sehingga tidak dapat menerapkan pengungkapan sukarela secara efisien (
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Lim et al., 2007). Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian
yang dilakukan oleh Jouini Fathi (2013), Saha dan Akter (2013), Sartawi
et al (2014) tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Barako (2007), Khodadadi et al. (2010), Salteh dan Nahandi (2011),
Rouf (2011), Chakroun dan Matoussi (2012), Htay (2012), Trisakti
(2012), Uyar et al. (2013), Ali (2014), Nguyen (2014), Charumathi dan
Ramesh (2015), Nik et al. (2015).
e.

Kepemilikan pemerintah menunjukkan ada pengaruh signifikan positif
terhadap pengungkapan sukarela (H5 terbukti). Hasil penelitian ini
menjelaskan tekanan pemerintah dan publik yang kuat membuat
perusahaan harus lebih transparan dalam pengelolaannya, sehingga
menyebabkan tingkat pengungkapan informasi perusahaan akan lebih
tinggi (Eng dan Mak, 2003). Hasil penelitian tersebut konsisten dengan
penelitian Yuen et al (2009), Juhmani (2013), Albawwat dan Basah
(2015), tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Dhouibi dan Mamoghli (2013), Janadi et al. (2013) dan Nguyen (2014).

f.

Komite audit menunjukkan tidak

ada pengaruh signifikan terhadap

pengungkapan sukarela (H7 tidak terbukti). Hal ini dapat disebabkan
karena bahwa untuk mencapai titik efisien pengungkapan masih jauh
sehingga membutuhkan para pengambil kebijakan dan manajer untuk
menerapkan strategi dalam memperlancar proses pengungkapan. Hasil
penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan
Akhtaruddin et al. (2009), Alhazaimeh et al. (2013), Saha dan Akter
(2013), Ramadhan (2014), Albawwat dan Basah (2015) dan tidak
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konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Barako (2007),
Yuen et al. (2009), Rouf (2010), Barros (2013), Sweiti dan Attayah
(2013).
g.

Komite audit independen menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan
terhadap pengungkapan sukarela (H7 tidak terbukti). Hasil penelitian ini
menjelaskan semakin meningkatnya kepatuhan dan kesadaran akan
pentingnya tata kelola perusahaan akan menyebabkan proporsi komite
audit independen semakin mendekati homogen yang mengakibatkan
tidak adanya perubahan yang berarti dalam proporsi anggota independen.
Anggota komite audit independen diperkirakan adanya kinerja yang
kurang baik dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penelitian tersebut
konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Mujiyono dan Nany
(2010), Janadi et al. (2013), Ramadhan (2014), tetapi tidak konsisten
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisakti (2012), Oba et al.
(2013), Madi (2014), Othman et al. (2014).

5.2

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut.

a.

Penelitian ini hanya terbatas pada data sekunder perusahaan publik yang
terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015 .

b.

Masih minimnya literatur-literatur pendukung yang didapatkan mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela.
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5.3

Rekomendasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka dapat diberikan

rekomendasi sebagai berikut:
a.

Memperluas sampel baik dengan menggunakan cara menambah tahun
pengamatan sehingga akan memberikan jumlah sampel yang lebih besar
dan maupun dengan perbandingan dua negara.

b.

Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen yang
lain berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela seperti kepemilikan
manajemen, kepemilikan blockholder, komisaris independen dan juga
variabel yang berkaitan dengan karakteristik perusahaan seperti leverage,
profitabilitas,

tipe

eksternal

auditor,

ukuran

perusahaan,

umur

perusahaan.
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