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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan (CSR). Hal ini 

berarti sedikit banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam 

perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Semakin banyak komisaris maka semakin mudah dalam 

pengontrolan kinerja manajer serta terciptanya efektivitas di perusahaan 

dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

b. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan perbankan (CSR). Hal ini disebabkan perusahaan yang 

mempunyai profitabilitas yang tinggi belum tentu lebih banyak melakukan 

aktivitas sosial karena perusahaan lebih fokus pada pencapaian laba. 

c. Struktur kepemilikan saham publik berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan (CSR). Hal ini 
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disebabkan agar publik mau melakukan investasi pada perusahaan dan 

percaya terhadap rendahnya risiko investasi, sehingga perusahaan harus 

menampilkan keunggulan dan eksistensi perusahaan terhadap publik.  

d. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan perbankan (CSR). Perusahaan yang lebih 

besar akan memiliki lebih banyak aktivitas sosial dibandingkan dengan 

perusahaan kecil, sebab pada umumnya perusahaan besar lebih banyak 

mendapatkan sorotan dari publik atas segala aktivitas operasionalnya dan 

lebih memiliki ketersediaan dana jika dibandingkan dengan perusahaan 

kecil. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan besar untuk melakukan 

aktivitas sosial kemudian mengungkapkan kepada publik. 

 

5.2    Keterbatasan Penelitian 

a. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Dalam laporan keuangan tahunan yang dicantumkan di situs www.idx.c.id 

ini terdapat beberapa bagian informasi yang tidak terbaca, sehingga 

beberapa sampel penelitian terpaksa harus dihilangkan. 

b. Item–item aktivitas corporate social responsibility atau indikator GRI yang 

digunakan tidak mewakili semua pengungkapan CSR yang dilakukan 

perusahaan, karena ada beberapa aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan 

tetapi tidak dicantumkan dalam indikator GRI. 
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5.3 Saran 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan periode pengamatan. 

Hal ini dikarenakan implementasi CSR harus dilakukan secara bertahap 

dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga perusahaan sampel pada 

tahun 2013-2015 yang memiliki skor CSR rendah, mungkin saja akan 

memiliki skor CSR yang tinggi pada masa mendatang.  

b. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan jumlah sampel yang lebih 

besar agar lebih kuat nilai prediksinya. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan variabel-variabel 

potensial lain yang belum digunakan dalam penelitian ini agar benar-benar 

mampu menjelaskan jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan, misalnya media pengungkapan, tipe industri dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


