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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini berguna melakukan pengujian terkait pengaruh likuiditas, ukuran 

perusahaan dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan laporan keuangan 

pada perusahaan properti & real estat yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. 

Berdasarkan pengujian secara parsial diperoleh hasil: 

1. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hal ini 

dapat dibuktikan nilai signifikansi 0.711 yang artinya nilai signfikansi > 0.05 

atau 0.711 > 0.05 maka hipotesis pertama ditolak. Hal ini karena perusahaan 

tidak menekankan informasi hutang atau perusahaan melakukan pengungkapan 

tidak didasarkan besar kecilnya informasi hutang. 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan 

keuangan. Hal ini dapat dibuktikan nilai signifikansi 0.000 yang artinya nilai 

signifikansi < 0.05 atau 0.000 < 0.05 maka hipotesis kedua diterima. Hal ini 

karena perusahaan berskala besar condong memiliki permintaan publik yang 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga perusahaan berskala 

besar akan melakukan penyampaian yang lebih. 

3. Kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan 

keuangan. Hal ini dapat dibuktikan nilai signifikansi 0.199 yang artinya nilai 

signifikansi > 0.05 atau 0.199 > 0.05 maka hipotesis ketiga ditolak. Hal ini 

karena perusahaan yang memiliki proporsi saham publiknya banyak tidak 

banyak mempengaruhi manajemen dalam melakukan pengungkapan karena 

kebijakan manajemen yang lebih banyak menentukan.   

4. Berdasarkan uji koefisien determinasi, diperoleh nilai Adjusted R Square yaitu 

0,119 atau 11,9% yang diartikan bahwa pengaruh variabel independen yaitu 

likuiditas, ukuran perusahaan dan kepemilikan saham publik terhadap variabel 

dependen yaitu pengungkapan laporan keaungan sebesar 11.9%. Sedangkan 

88,1% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang hendak meneliti terkait pengungkapan laporan 

keuangan agar menambahkan populasi yang dapat dijadikan sampel, seperti 

perusahaan manufaktur. Selain itu, dapat menambah variabel independen lain 

seperti ukuran KAP, profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional dan 

variabel lain yang memungkinkan.  

b. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian diharapkan mampu mendorong manajemen perusahaan untuk 

meningkatkan pengungkapan laporan keuangan yang dapat menjadi nilai tambah 

perusahaan.  
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