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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, struktur kepemilikan, dan profitbilitas terhadap 

pengungkapan wajib laporan tahunan pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Berdasarkan hasil penelitian 

menggunakan analisis regresi linear berganda diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan tahunan.  

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan tahunan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan tahunan. 

4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap pengungkapan wajib laporan tahunan. 

5. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, struktur kepemilikan dan profitabilitas berpengaruh terhadap 

pengungkapan wajib laporan tahunan.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, struktur kepemilikan dan profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan wajib laporan tahunan. Namun hasil penelitian pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015 bahwa ukuran perusahaan menunjukan nilai fluktuatif, umur perusahaan 

menunjukan adanya peningkatan, struktur kepemilikan menunjukan adanya 

penurunan, dan profitbailitas menunjukan adanya penurunan. Maka penulis 

bermaksud mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan 

yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat peneliti 

sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Untuk Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

a. Meningkatan ukuran perusahaan dengan meningkatkan nilai aset 

perusahaan tingginya nilai aset perusahaan dapat diperoleh dengan 

bertambahnya modal perusahaan. 

b. Mempertahankan going concern perusahaan atau mempertahankan 

eksistensi dalam dunia bisnis agar perusahaan tetap listing di Bursa 

Efek Indonesia, sehingga perusahaan dapat mencari tambahan modal 

dengan melakukan penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. 

c. Meningkatkan struktur kepemilikan dengan menarik investor untuk 

berinvestasi, serta perusahaan dapat melakukan kebijakan pembagian 
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persentase kepemilikan antara kepemilikan publik, institusional, dan 

manajerial sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan perusahaan. 

d. Meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan meningkatkan kinerja 

perusahaan seperti penjualan perusahaan dan meminimalisir biaya atau 

beban operasional yang dikeluarkan perusahaan. 

e. Meningkatkan pengungkapan wajib laporan tahunan dengan 

mengungkapkan semua informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders 

atau publik. 

2. Bagi Investor 

Untuk calon investor disarankan sebelum berinvestasi, diharapkan dapat 

menganalisis company profile perusahaan dan kinerja keuangan 

perusahaan terlebih dahulu yang akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Disarankan untuk peneniliti selanjutnya untuk tidak terpaku hanya pada 

variabel yang ada dalam penelitian ini, namun dapat menambahkan 

variabel lainnya diluar penelitian ini yang sekiranya memiliki pengaruh 

terhadap pengungkapan wajib laporan tahunan, seperti halnya leverage, 

likuiditas, perputaran modal kerja, dan lainnya. 

b. Disarankan untuk peneniliti selanjutnya dapat menggunakan subjek 

penelitian lainnya yaitu seperti perusahaan di sektor manufaktur, real 

estate dan property, telekomunkasi, perbankan, dan lainnya.  
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c. Serta disarankan untuk peneliti selanjutnya disarankan agar selalu 

menggunakan periode penelitian dengan tahun terbaru. Hal-hal tersebut 

dimaksudkan agar memberikan gambar yang luas dan terkini mengenai 

tingkat pengungkapan wajib laporan tahunan suatu perusahaan. 


