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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat 

keluasaan pengungkapan laporan keuangan sektor industri makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menemukan 

bukti empiris mengenai karakteristik perusahaan dilihat dari ukuran 

perusahaan, leverage, likuiditas, profitabilitas, dan porsi saham publik yang 

berpengaruh terhadap tingkat keluasaan pengungkapan laporan keuangan. 

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa: 

a) Secara bersama-sama apabila ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, 

profitabilitas, dan porsi saham publik semakin tinggi maka indeks 

disclosure juga akan naik. 

b) Secara parsial apabila ukuran perusahaan meningkat, indeks disclosure 

perusahaan akan meningkat. Dari  hasil uji ini bahwa faktor ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

keluasaan pengungkapan laporan keuangan. Dari hasil pengujian ini dapat 

diambil kesimpulan bahwa semakin besar ukuran perusahaan tidak selalu 

mengungkapkan informasi lebih luas. Hal tersebut dikarenakan dari 

gambaran umum ukuran perusahaan yang tiap tahun menunjukkan 
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kenaikan tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan profitabilitas yang 

didapat, cederung berfluktuatif. Oleh karena itu perusahaan tidak 

melakukan pengungkapan lebih luas, karena untuk menghindari 

perusahaan tersebut dianggap tidak baik. 

c) Secara parsial apabila debt to equity ratio meningkat, indeks disclosure 

perusahaan tidak meningkat. Dari hasil uji ini diperoleh kesimpulan 

terdapat pengaruh negatif dan signifikan tehadap tingkat keluasaan 

pengungkapan laporan keuangan. Apabila leverage meningkat tidak selalu 

mengurangi pengungkapan informasi lebih luas. Hal tersebut dikarenakan  

apabila tingkat leverage tinggi maka pihak kreditur akan mendesak 

perusahaan untuk megungkapkan informasi lebih lanjut untuk membantu 

dalam menangani risiko kredit.  

d) Secara parsial apabila current ratio meningkat, indeks disclosure 

perusahaan tidak meningkat. Dari hasil uji ini diperoleh kesimpulan 

terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat keluasaan 

pengungkapan laporan keuangan. Apabila tingkat likuiditas meningkat 

tidak selalu mengurangi pengungkapan informasi lebih luas.  Hal tesebut 

dikarenakan semakin tinggi tingkat likuiditas maka akan menunjukkan 

bahwa kondisi keuangan suatu perusahaan baik. Perusahaan yang secara 

keuangan kuat, akan cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih 

luas  kepada pihak ekstern dan  ingin menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut kredibel.  
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e) Secara parsial apabila net profit margin yang diperoleh meningkat, indeks 

disclosure perusahaan tidak meningkat. Dari hasil uji ini dapat 

disimpulkan bahwa faktor profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap tingkat keluasaan pengungkapan laporan keuangan. 

Dari hasil pengujian ini pula dapat diambil kesimpulan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh signifkan terhadap tingkat keluasaan 

pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari gambaran 

umum tingkat profitabilitas yang cenderung berfluktuatif. Oleh karena itu 

perusahaan tidak mengungkapkan informasi lebih luas, untuk menghindari 

penilaian bahwa adanya ketidakefisienan manajemen. Pada masa itu 

investor lebih mengutamakan informasi tentang kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba 

f) Secara parsial apabila porsi saham publik yang dimiliki meningkat, indeks 

disclosure perusahaan meningkat. Dari hasil uji ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor porsi saham publik berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat keluasaan pengungkapan laporan keuangan. 

Adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar 

dapat mempengaruhi keluasaan pengungkapan informasi yang lebih luas. 

Hal ini dikarenakan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi 

tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut 

untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan  perusahaan semakin 

luas.  
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5.2 Keterbatasan dan Saran 

 Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut maka keterbatasan dan saran dari 

peneliti adalah 

1) Keterbatasan : 

a. Populasi penelitian ini hanya sektor industri makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Penelitian ini hanya menggunakan 80 sampel dari total 16 

perusahaan. 

c. Item pengungkapan yang digunakan hanya sebanyak 81 item dari 

total item pengungkapan seharusnya. 

2) Saran : 

a. Bagi perusahaan: 

Perusahaan diharapkan dapat menyusun laporan keuangan tahunan 

dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan 

oleh pihak yang berwenang yaitu BAPEPAM – LK dan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dilakukan agar laporan keuangan 

tahunan perusahaan di mata publik menjadi lebih baik dan tidak 

membuat pengguna menjadi salah tafsir dalam pengambilan 

keputusan. 

b. Bagi Investor 

Para investor dalam mengambil keputusan sebaiknya memahami 

betul suatu perusahaan melalui laporan keuangan tahunan yang 
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dimiliki perusahaan. Dengan adanya laporan tahunan diharapkan 

investor menjadi tidak salah tafsir dalam pengambilan keputusan. 

c. Bagi Akademisi 

1. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menggunakan 

populasi dan sampel lebih banyak yang benar-benar 

mempresentasikan seluruh perusahaan publik yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Jumlah item pengungkapan yang digunakan lebih banyak, maka 

hasil penelitian akan berbeda, terlebih apabila jika yang 

menetapkan item-item tersebut adalah para ahli dibidang ini.  


