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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.I  Simpulan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui 

apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan publik, komite audit, ukuran 

perusahaan dan profitabilitas terhadap voluntary disclosure. Setelah melakukan 

analisis dan pengujian hipotesis pengaruh kepemilikan publik, komite audit, 

ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap voluntary disclosure pada 26 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian secara parsial variabel kepemilikan publik terhadap 

voluntary disclosure dengan nilai signifikansi sebesar 0,229 lebih besar 

dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukan bahwa 

kepemilikan saham publik tidak berpengaruh signifikan terhadap 

voluntary disclosure. 

b. Hasil pengujian secara parsial variabel komite audit terhadap voluntary 

disclosure dengan nilai signifikansi sebesar 0,373 lebih besar 

dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini 

menunjukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

voluntary disclosure. 

c. Hasil pengujian secara parsial variabel ukuran perusahaan terhadap 

voluntary disclosure dengan nilai signifikansi sebesar 0,614 lebih besar 

dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap voluntary disclosure. 

d. Hasil pengujian secara parsial variabel profitabilitas terhadap voluntary 

disclosure dengan nilai signifikansi sebesar 0,047 lebih kecil 

dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini 

menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

voluntary disclosure. 
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V.2  Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat saran 

yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi tambahan literatur terkait dengan Voluntary Disclosure dan 

variabel yang mempengaruhinya. Selain itu dapat digunakan sebagai 

dasar penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor lain 

terhadap Voluntary Disclosure. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait 

pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Komite Audit, Ukuran 

Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Voluntary Disclosure. 

2) Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan para investor 

untuk melakukan pengambilan keputusan dalam melakukan investasi 

di perusahaan. 

3) Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan perusahaan 

untuk mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan tahunan 

lebih transparan yang dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan. 
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