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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian data penelitian mengenai luas 

pengungkapan akuntansi sumber daya manusia pada perusahaan property, 

real estate dan konstruksi bangunan menggunakan analisis regresi berganda, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan Akuntansi Sumber Daya Manusia. 

2. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Akuntansi Sumber Daya Manusia. 

3. Umur listing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Akuntansi Sumber Daya Manusia. 

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Bagi perusahaan, sebagai gambaran mengenai pentingnya pengungkapan 

akuntansi sumber daya manusia untuk dapat melakukan efisiensi dan 

efektifitas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber 

daya manusia.Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan 

dengan baik mengenai perlunya pengungkapan akuntansi sumber daya 

manusia. 
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2. Bagi investor, untuk dapat lebih cermat dalam mengamati laporan 

keuangan perusahaan pada aspek akuntansi sumber daya manusia sebagai 

salah satu acuan dalam pengambilan keputusan investasi termasuk dalam 

seberapa banyak pengungkapan akuntansi manusia dalam laporan 

tahunan perusahaan terkait. 

3. Bagi akademisi dan pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan 

penelitian yang sejenis, hasil ini dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan 

referensi penelitian selanjutnya dan melakukan penemuan-penemuan 

baru mengenai item pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. 

C. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan data outlier yang dibuang dalam analisis dan 

terdapat 5 unit analisis yang menjadi data outlier. 

2. Penelitian ini hanya dapat menjelaskan 3,8% variabel yang memengaruhi 

pengungkapan akuntansi sumber daya manusia dan masih ada variabel 

lain sebesar 96,2% diluar model penelitian ini. 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model indeks 

pengungkapan yang digunakan pada penelitian ini dengan menyesuaikan 

item-item pengungkapan lain yang sesuai dengan keadaan di Indonesia. 

Seperti tidak menggunakan item total value of human resource pada 
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indeks pengungkapan karena di Indonesia belum ada perusahaan yang 

mengungkapkan nilai total sumber daya yang dimilikinya. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel independen 

baru yang dinilai dapat berpengaruh terhadap pengungkapan akuntansi 

sumber daya manusia, seperti tingkat pendidikan pekerja, dan jumlah 

pekerja. 

  


