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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  apakah  corporate  governance yang

diproksikan  dengan  ukuran  dewan  komisaris,  rapat  dewan  komisaris,  kompensasi

dewan  komisaris  dan  direksi,  dan  rapat  komite  audit  berpengaruh  positif  dan

signifikan terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan maufaktur yang terdaftar

di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2015-2017.  Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan

pembahasan  yang  sudah  dijabarkan  sebelumnya,  kesimpulan  dari  penelitian  ini

adalah kompensasi direksi, dan rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pengungkapan sukarela. Semakin besar kompensasi yang diberikan kepada

dewan direksi maka akan semakin banyak pengungkapan sukarela yang diungkapkan

oleh perusahaan.  Begitu juga dengan jumlah rapat  komite  audit,  perusahaan yang

lebih  banyak  melakukan  rapat  komite  audit  akan  lebih  banyak  mengungkapkan

informasi sukarela. Sedangkan variabel dewan komisaris, rapat dewan komisaris dan

kompensasi dewan komisaris  tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan

sukarela.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini  memiliki keterbatasan yang dapat dipertimbangkan oleh peneliti

selanjutnya supaya mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

1. Penelitian  ini  hanya menggunakan variabel  ukuran  dewan komisaris,  rapat

dewan komisaris, kompensasi dewan komisaris dan direksi, dan rapat komite
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audit  sebagai  variabel  independen  yang  mempengaruhi  pengungkapan

sukarela.  Masih  banyak  variabel  lainnya  yang  dapat  mempengaruhi

pengungkapan  sukarela  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini  seperti

independensi komite audit,  komisaris  independen, kompetensi komite audit

dan lain lain.

2. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  sampel  perusahaan  manufaktur  periode

2015-2017  sehingga  jumlah  sampel  masih  tergolong  kecil  dsn  tidak  bisa

digeneralisir  untuk  semua  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa

Efek Indonesia.

5.3 Saran

Saran yang dapat direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya yaitu :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel independen

kerena  masih  banyak  variabel  independen  lainnya  yang  bisa  diuji  untuk

mengetahui pengaruhnya terhadap pengungkapan sukarela.

2. Peneliti  selanjutnya  diharapkan dapat  menambah  jumlah sampel  penelitian

dan periode pengamatan sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan

kondisi yang sebenarnya.
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