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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 
 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi luas pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan 

perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2011. 

Sampel penelitian dalam satu periode adalah 27 perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Karena menggunakan tahun sampel 2009-2011, maka 

sampel perusahaan sebanyak 81 perusahaan. Penelitian ini menggunakan indeks 

pengungkapan corporate governance sebanyak 103 item pengungkapan. Indeks ini 

dibangun berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. 

KEP-134/BL/2006 peraturan X.K.6 dan Pedoman Umum Good Corporate 

governance (KNKG, 2006). 

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Variabel ukuran perusahaan mempengaruhi luas pengungkapan corporate 

governance secara signifikan. Semakin besar total aset, maka semakin luas 

pengungkapan corporate governance. 
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2. Variabel ukuran dewan komisaris mempengaruhi luas pengungkapan 

corporate governance secara signifikan. Perusahaan dengan jumlah anggota 

dewan komisaris yang besar mengungkapkan pengungkapan corporate 

governance dengan lebih luas. 

3. Umur listing perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas 

pengungkapan corporate governance. Perusahaan yang berdiri lebih lama 

tidak melakukan pengungkapan corporate governance dengan lebih luas 

dibandingkan dengan perusahaan yang umurnya lebih muda. 

4. Karakteristik perusahaan yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan yaitu 

profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas 

pengungkapan corporate governance. Tingginya profitabilitas tidak 

mempengaruhi bertambah luasnya pengungkapan informasi tata kelola 

perusahaan. Tingginya likuiditas tidak mempengaruhi manajemen dalam 

mengungkapkan informasi. Hal ini dikarenakan tingginya kinerja keuangan 

merupakan suatu keharusan, karena kondisi keuangan perusahaan yang likuid 

dan memiliki profitabilitas yang tinggi akan memudahkan perusahaan 

menjalankan operasionalnya sehari-hari.  

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian, antara lain: 

1. Dalam penelitian ini, indeks pengungkapan corporate governance laporan 

tahunan perusahaan ditentukan atas dasar interpretasi peneliti setelah 
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membaca isi laporan tahunan perusahaan yang diteliti. Hal ini memungkinkan 

terjadinya perbedaan penilaian antar perusahaan karena kondisi subyektifitas 

peneliti. 

2. Dilihat dari nilai adjusted R Square sebesar 0,446 berarti nilai sisanya sebesar 

0,554 dapat diteliti lebih lanjut yaitu variabel-variabel lain yang diduga 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate governance. 

3. Beberapa karakteristik perusahaan yang terkait dengan kinerja keuangan 

memiliki nilai koefisien yang rendah yaitu untuk profitabilitas sebesar -0,002 

dan untuk likuiditas sebesar 0,002. Ini memungkinkan untuk menambah 

variabel dependen lain yang berkaitan dengan karakteristik spesifik kinerja 

perusahaan yaitu pengungkapan keuangan. 

 

5.3. Saran 

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah 

disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penilaian indeks pengungkapan corporate governance dapat dilakukan 

dengan melibatkan beberapa peneliti sehingga dapat memperkecil tingkat 

subyektifitas penilaian indeks pengungkapan corporate governance. 

2. Menambahkan beberapa variabel lainnya yang berpotensi signifikan 

mempengaruhi luas pengungkapan corporate governance. 
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3. Mengujikan beberapa karakteristik perusahaan terhadap jenis pengungkapan 

yang lainnya seperti pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

pengungkapan keuangan. 

5.4. Implikasi 

 Bagi investor agar memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tepat dalam 

menginvestasikan dana dan memilih perusahaan yang menerapkan tata kelola 

perusahaan sesuai peaturan yang ditetapkan Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan. Dapat terbebas dari informasi yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan merupakan pilihan tepat bagi investor. 

 Bagi perusahaan agar menciptakan manajemen tata kelola perusahaan yang 

terbuka dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Pencapaian ini dapat diperoleh 

dengan pengawasan yang ketat terhadap para manajer perusahaan dan menyajikan 

laporan tahunan yang telah diaudit oleh lembaga independen. 

 Bagi pemerintah agar menciptakan peraturan mengenai penyajian 

pengungkapan tata kelola perusahaan yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan bagi 

penggunanya terutama investor dan memberikan sanksi yang berat atas penyajian 

informai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh manajemen perusahan. Untuk 

periode selanjutnya pemerintah diharapkan senantiasa memperbaharui peraturan tata 

kelola perusahaan agar perusahaan menyajikan informasi yang komprehensif bagi 

penggunanya. 

 


