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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Variabel debt to equity ratio (DER) secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pada perusahaan sub-

sektor industri barang konsumsi. 

2) Variabel net profit margin (NPM) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pada perusahaan sub-

sektor industri barang konsumsi. 

3) Variabel return on equity (ROE) secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pada perusahaan sub-

sektor industri barang konsumsi. 

4) Dari hasil pengujian yang dilakukan secara parsial, variabel yang paling 

berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan adalah 

return on equity (ROE) dengan nilai signifikansi sebsar 64,08%. 

5) Dari hasil pengujian yang dilakukan secara simultan menunjukan debt to equity 

ratio (DER), net profit margin (NPM), return on equity (ROE) memiliki 

pengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pada perusahaan sub-
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sektor industri barang konsumsi sebesar 66,3% sedangkan sisanya yaitu sebesar 

33,7% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam pengujian data uji asumsi klasik, data 

tidak terbebas dari multikolinearitas dikarenakan adanya korelasi yang sangat tinggi 

antara variabel independennya. 

 

5.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka implikasi manajerial penelitian ini 

adalah rasio keuangan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

pengungkapan wajib laporan keuangan. Hal ini dapat menjadi informasi bagi 

investor, kreditur  ataupun pemakai informasi keuangan lainnya untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dan melihat kinerja baik atau buruknya sebuah perusahaan, 

serta dapat memberi petunjuk tentang kondisi perusahaan pada suatu masa pelaporan. 

 

5.4 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini agar mendapatkan 

hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas sampel penelitian sehingga dapat 

memberikan hasil yang lebih baik. 

2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode penelitian yang 

lebih panjang dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 
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3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan rasio keuangan lainnya



 

 

 

 

 

 


