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BAB  V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Data penelitian diperoleh dari sampel perusahaan publik. Dari hasil analisis 

data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Hasil pengujian regresi logistik diperoleh bahwa kepemilikan saham 

keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan 

kompensasi dengan arah positif. Perusahaan dengan kepemilikan saham 

keluarga yang lebih besar melaporkan pengungkapan kompensasi yanglebih 

luas. Hasil ini mendukung penelitian Akmyga dan Farahmita (2015) yang 

menyebutkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap 

luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

2. Hasil pengujian regresi logistik diperoleh bahwa kepemilikan sahamm 

manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan 

kompensasi dengan arah positif. Perusahaan dengan aanya kepemilikan 

saham manajerial melaporkan pengungkapan kompensasi yang lebih luas. 

Hal ini mendukung penelitian Priantana dan Yustian (2011) dan Edison 

(2017) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan 

terhadahap luas pengungkapan di laporan keuangan 

3. Hasil pengujian regresi logistik diperoleh bahwa efektivitas komite audit 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan 

kompensasi. Penelitian ini mendukung Hardiningsih (2010) yang 

menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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4. integritas laporan keuangan. Selain itu penelitian ini juga mendukung 

penelitian Astasari dan Nugrahanti (2015) yang menemukan komite audit 

tidak berpengatuh terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen 

kunci. 

5. Hasil pengujian regresi logistik diperoleh bahwa kualitas Auditor 

perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan kompensasi. Perusahaan yang diaudit KAP Big 4 tidak 

melaporkan pengungkapan kompensasi yang lebih luas. Penelitian ini 

mendukung penelitian Hardiningsih (2010) yang menemukan bahwa 

kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 

6. Hasil pengujian regresi logistik diperoleh bahwa leverage perusahaan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan kompensasi. 

Perusahaan dengan hutang yang besar tidak melaporkan pengungkapan 

kompensasi yanglebih luas. Hasil ini mendukung penelitian Santioso dan 

Yenny (2012) dan Daniel (2013) menunjukan bahwa tidak ada pengaruh 

antara leverage terhadap pengungkapan kelengkapan pengungkapan wajib. 

7. Hasil pengujian regresi logistik diperoleh bahwa profitabilitas ROA tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap pengungkapan 

kompensasi. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tidak memiliki 

melaporkan dengan pengungkapan kompensasi yang lebih luas. Hasil ini 

mendukung penelitian Santioso dan Yenny (2012) membuktikan tidak 

adanya pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap kelengkapan 

pengungkapan wajib. 
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5.2. Keterbatasan dan Saran 

1. Penelitian ini perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan keluarga 

dikeluarkan dari sampel. Penelitian selanjutnya disarankan agar perusahaan 

yang tidak memiliki kepemilikan keluarga dimasukkan dalam dummy 0, 

karena dummy 0 untuk kepemilikan keluarga dibawah 20%, artinya jika 

tidak memiliki kepemilikan keluarga, maka dinyatakan masuk dalam 

kategori kurang dari 20%. 

2. Penelitian ini kepemilikan manajerial menggunakan variabel dummy. Untuk 

penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan persentase. 

 

 

 

 

 

 


