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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1  Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Asing,

Profitabilitas, dan Komite Audit Independen pada perusahaan  manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Setelah melalui analisis

dan pengujian hipotesis pengaruh Kepemilikan Asing, Profitabilitas, dan Komite

Audit Independen terhadap Transparansi Informasi pada 14 perusahaan maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa Kepemilikan Asing

tidak berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi. Hal ini

berarti investor telah memiliki kepercayaan kepada perusahaan yang

telah ditanamkan modalnya, selai hal tersebut perusahaan juga meyakini

perusahaan yang termasuk kategori the best of the best telah mempunyai

kinerja yang baik. Sehinggal hal ini walaupun perusahaan tidak

mengungkapkan banyak informasi, perusahaan masih bisa direspon oleh

investor.

b. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa Profitabilitas

berpengaruh signifikan positif terhadap Transparansi Informasi. Hal ini

berarti perusahaan yang mempunyai profit besar mendorong manajemen

untuk lebih mengungkapkan informasi. Sehingga dengan perusahaan

menghasilkan profit yang tinggi menunjukan sumber informasi penting

bagi perusahaan untuk lebih mengungkapkan informasi terkait kondisi

yang terjadi dalam perusahaan.

c. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa Komite Audit

Indepeden tidak berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Informasi.

perusahaan melakukan batasan-batasan informasi tertentu untuk diakses

oleh komite audit, sehingga atas hal tersebut keberadaan komite audit

bagi perusahaan hanya sebuah kebutuhan regulasi tanpa menerapkan

fungsinya secara efektif.
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d. Hasil pengujian koefisien determinasi (adjusted R2) menunjukan bahwa

Kepemilikan Asing, Profitabilitas, dan Komite Audit Independen mampu

dijelaskan sebesar 18,1%  oleh variabel yang digunakan dalam penelitian

ini. Sedangkan  81,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel

dalam penelitian ini.

V.2  Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disajikan, maka saran yang dapat diberikan

dan diharapkan dapat bermanfaat adalah sebagai berikut:

a. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah populasi

perusahaan yang akan disajikan sampel dalam penelitian, tidak hanya

perusahaan manufaktur, tetapi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia.

b. Disarankan untuk menambah periode pengamatan agar hasil penelitian

mendapatkan kondisi yang sebenarnya

c. Disarankan untuk menambah variabel independen lain di luar penelitian

ini agar dapat diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi

transparansi informasi

Selain itu beberapa saran praktis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi

peneliti, perusahaan, dan investor diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan khususnya

bagi peneliti dan untuk para peneliti selanjutnya sebaiknya

menambahkan sampel perusahaan yang akan diteliti dalam melakukan

penelitian yang berkaitan dengan Transparansi Informasi

b. Bagi Investor

Dalam membaca laporan tahunan suatu perusahaan, tidak hanya fokus

utama ke nominal yang tertera pada laporan keuangan nya saja,

melainkan mengerti dan memahami sebagian ataupun seluruh komponen

yang ada pada laporan tahunan dan agar dengan membaca informasi non

keuangan bisa dapat membantu mengambil keputusan.
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c. Bagi Perusahaan

Disarankan agar lebih mengungkapkan banyak informasi yang dibuat

oleh pihak manajemen karena kemampuan investor dalam meramalkan

kinerja perusahaan di masa depan tergantung pada banyak atau

sedikitnya informasi yang diketahui oleh investor dengan melakukan

Transparansi Informasi akan memperkecil risiko yang dihadapi para

investor.
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