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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji faktor-faktor  yang 

berpengaruh terhadap rasio pemberian informasi oleh suatu perusahaan. Analisis 

faktor-faktor  merupakan teknik analisis yang menganggap bahwa pemberian 

informasi secara transparan merupakan refleksi dari nilai perusahaan yang 

bersangkutan, oleh karena itu, dalam melakukan analisis faktor-faktor yang 

menimbulkan terjadinya informasi keuangan harus menjadi perhatian lebih, 

mengingat ada beberapa pihak yang menginginkan laporan keuangan secara terbuka, 

dan transparan. 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan diperoleh yaitu: 

a.  Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh 

secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dengan p-value sebesar 0.038, 

p-value lebih kecil dari α 5% (0.038<0.05). Dari hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan semakin tinggi implementasi corporate governance, semakin tinggi 

pula tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh peruhaan (Khomsiyah, 

2003). 

b. Analisis regresi menunjukkan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh     

secara signifikan terhadap pengungkapan informasi. Dapat dilihat dari nilai t-
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statistik sebesar 1.140 dan p-value sebesar 0.261, p-value lebih besar dari α 5% 

(0.261>0.05).  

c. Komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan informasi dikarenakan dalam hasil penelitian p-value lebih besar 

dari α 5% (0.289>0.05). Dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa tidak ada 

keharusan bagi perusahaan terdaftar untuk mengungkapkan tentang kondisi dan 

struktur corporate governance khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab 

dewan komisaris. 

d. Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

informasi dikarenakan nilai p-value lebih besar dari α 5 % (0.916>0.05). 

e.  Analisis regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan informasi dengan p-value sebesar 0.230, p-

value besar besar dari α 5% (0.230>0.05).  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan melihat nilai indeks corporate 

governance, sehingga tidak diketahui secara detail tinggi rendahnya nilai indeks 

pada setiap kriteria penilaian indeks corporate governance. 
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5.3 Saran  

Mengacu pada kesimpulan di atas penulis mencoba memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi investor dan calon investor 

Investor dan calon investor agar memperhatikan gambaran tentang pemberian 

informasi dengan memperhatikan informasi akurat yang berhubungan dengan nilai 

perusahaan serta melakukan analisis terhadap informasi yang diberikan 

perusahaan. Salah satunya adalah analisis dengan corporate governance baik 

struktur kepemilikan, dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan yang 

baik akan mengurangi resiko kerugian dari penanaman modal yang tidak jelas 

pemberian informasinya. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan perluasaan tahun 

pengamatan dan penambahan variabel-variabel penelitian lainnya seperi good 

corporate governance, dan unsur lainnya yang digunakan dalam penelitian agar 

diperoleh hasil yang lebih akurat lagi, dan objek penelitian. 

 

   

  

 


