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BAB V 

SIMPULAN & SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil 

mengenai pengaruh dari profitabilitas dan kepemilikan asing terhadap 

transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan. Selain itu, penelitian 

ditujukan untuk pembuktian mengenai pertumbuhan perusahaan dalam 

memoderasi hubungan antara profitabilitas dan kepemilikan asing terhadap 

transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan. Adapun melalui 

pengolahan data yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa profitabilitas dan kepemilikan 

asing secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengungkapan 

sukarela laporan tahunan.  

2. Secara parsial, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi 

pengungkapan sukarela laporan tahunan.  

3. Secara parsial, kepemilikan asing yang tidak berpengaruh terhadap 

transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan.  

4. Pertumbuhan perusahaan tidak memoderasi profitabilitas terhadap 

transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan,  

5. Pertumbuhan perusahaan tidak memoderasi kepemilikan asing terhadap 

transparansi pengungkapan sukarela laporan tahunan 

Artinya profitabilitas perusahaan serta kepemilikan asing yang 

dimiliki oleh perusahaan tidak akan menghambat perusahaan dalam 

melakukan pengungkapan sukarela laporan tahunan, sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap peraturan dan tanggung jawab kepada stakeholder 

serta kepada publik sehingga terbebas dari pandangan yang bersifat negatif 

terhadap perusahaan. Adapun pertumbuhan perusahaan atau pertumbuhan 

aset dalam memoderasi hubungan variabel terikat dan variabel bebas, tidak 

dapat memoderasi karena profitabilitas dan proporsi kepemilikan asing 
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dengan kondisi aset yang menurun atau naik tidak akan mempengaruhi 

perusahaan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan 

pengungkapan sukarela laporan tahunan. 

 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian dan juga 

keterbatasan yang timbul dalam penelitian maka terdapat beberapa saran 

untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1.) Diharapkan penelitian selanjutnya dengan topik sejalan menggunakan 

variasi variabel yang baru sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor 

lain diluar dari variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini dalam 

mengetahui elemen-elemen lain yang berpengaruh maupun tidak 

berpengaruh terhadap transparansi pengungkapan sukarela laporan 

tahunan, misalnya kepemilikan lokal, solvabilitas, umur perusahaan, 

dan ukuran KAP.  

2.) Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah tahun observasi dan 

sektor lainnya sehingga hasil penelitian dapat digeneralisir lebih luas 

 

  

 

 

 


