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BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan regresi 

logistik terhadap variabel komite tata kelola perusahaan, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, Frekuensi rapat komite audit , kualitas audit dan 

variabel control leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Variabel komite tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Perusahaan yang memiliki komite 

tata kelola tidak lebih besar krmungkinannya mengungkapkan kompensasi 

manajemen kunci. Variabel ini merupakan variabel baru yang belum pernah ada 

sebelumnya sehingga belum ada penelitian yang mendukung. 

Variabel kepemilikan saham manajerial perusahaan memiliki pengaruh tehadap 

pengungkapan kompensasi manajemen kunci. perusahaan dengan kepemilikan 

manajerial yang tinggi , lebih besar kemungkinannya mengungkapkan kompensasi 

manajemen kunci. Semakin besar kepemilikan saham manajerial diperusahaan 

maka semakin besar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi penting 

termasuk kompensasi yang diterima oleh manajemen kunci. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian Suherman (2017) 

Variabel kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Perusahaan dengan 
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kepemilikan institusional yang tinggi, lebih besar kemungkinannya 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Semakin 

besar kepemilikan saham institusi maka semakin besar perusahaan 

mengungkapkan kompensasi yang diterima manajemen kunci dalam laporan 

keuangan. Karena kepemilikan saham institusi mempunyai fungsi sebagai 

pengawasan terhadap kinerja operasional perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Mayresa (2017) 

Variabel Frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. Perusahaan dengan frekuensi rapat komite audit 

yang tinggi, tidak lebih besar kemungkinannya mengungkapkan kompensasi 

manajemen kunci. Semakin sering pertemuan komite audit bukan berarti semakin 

sering evaluasi yang dilakukan terhadap perusahaan justru dapat menimbulkan 

konflik agency dalam perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Mayresa (2017) 

Variabel kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci. Perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP bigfour 

tetap melakukan pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Penelitian ini 

didukung oleh penelitian Suherman (2017). 

Variabel kontrol leverage tidak dapat mengkontrol model sampel dalam penelitian 

ini. 

Variable kontrol profitabilitas dan ukuran perusahaan dapat mengkontrol model 

sampel dalam penelitian ini. 
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 Saran 

Dalam penelitian ini menggunakan variabel komite tata kelola yang masih sangat 

jarang digunakan untuk penelitian karena belum tentu semua perusahaan memiliki 

dan sifatnya yang belum mandatory disclosure sehingga akan banyak data yang 

akan terbuang.  Untuk saran penelitian selanjutnya adalah menambahkan atau 

mengganti nya dengan variabel komite manajemen resiko, dimana banyak 

perusahaan memiliki komite manajemen resiko. Sehingga nantinya tidak banyak 

data yang terbuang. 

Dapat ditambahkan variabel baru yaitu total kompensasi. Variabel total 

kompensasi diukur dengan jumlah kompensasi yang diterima oleh manajemen 

kunci perusahaan. sehingga penelitian tentang kompensasi manajemen kunci ini 

diharapkan akan lebih detail dari penelitian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


