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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan dengan skala besar merupakan emiten 

yang paling banyak disoroti sehingga pengungkapan yang lebih besar menjadi 

pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi juga tuntutan terhadap 

keterbukaan sebuah informasi dibanding perusahaan yang lebih kecil. 

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan lebih 

banyak mengungkapkan informasi CSR perusahaan karena perusahaan memiliki 

kemampuan dalam menghasilkan laba yang tinggi biasanya memiliki banyak dana 

termasuk dalam melakukan pengungkapan CSR. 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Semakin tinggi atau rendahnya leverage perusahaan tidak 

mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Meskipun jumlah 

hutang yang dimiliki oleh perusahaan besar, tetapi perusahaan memiliki image 

yang positif di masyarakat maka perusahaan akan tetap melakukan pengungkapan 

CSR sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab perusahaan. 

4. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Semakin besar jumlah dewan 
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komisaris, perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja 

manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk dalam pengungkapan CSR 

yang dilakukan perusahaan semakin luas. 

5. Hasil penelitian membuktikan bahwa tipe industri berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Perusahaan high profile merupakan perusahaan yang 

memiliki perhatian lebih banyak dari masyarakat karena aktivitas operasinya yang 

memiliki potensi banyak mengubah lingkungan serta memiliki dampak sosial yang 

berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga perusahaan high profile 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial lebih banyak daripada 

perusahaan low profile. 

6. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan manajemen 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Semakin besar kepemilikan 

manajemen dalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak 

mengungkapkan informasi sosial dalam rangka meningkatkan image. Hal ini 

dikarenakan kepemilikan manajemen yang semakin besar menyebabkan semakin 

produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga 

biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. 

7. Hasil penelitian membuktikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Salah satu alat untuk 

mengukur likuiditas yaitu current ratio (CR) yang digunakan untuk menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat 

waktu dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Current ratio yang rendah 
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dianggap menunjukkan adanya masalah dalam likuidasi. Sebaliknya ketika current 

ratio terlalu tinggi juga membuat perusahaan tidak terlihat baik untuk publik 

karena terlalu banyak dana yang menganggur dan pada akhirnya dapat mengurangi 

kemampuan laba perusahaan. 

8. Hasil penelitian membuktikan bahwa umur perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Umur perusahaan sangat mempengaruhi laporan 

keuangan perusahaan karena berkaitan dengan pengembangan dan penumbuhan 

perusahaan tersebut. Semakin lama perusahaan tersebut berdiri, maka diharapkan 

semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, 

antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

dengan periode 2013-2016 sehingga belum terupdate untuk periode 2017 dan 

2018 yang sudah terdapat di BEI. 

2. Penelitian ini menggunakan SPSS 15 sehingga cukup kesulitan saat 

mencari statistik deskriptif karena tidak terdapat checklist untuk median.  

3. Hasil analisis koefisien determinasi adalah sebesar 22% yang diartikan 

bahwa kedelapan variabel independen hanya bisa mempengaruhi pengungkapan 

CSR hanya sebesar 22% sedangkan sisanya 78% dipengaruhi faktor lain diluar 

penelitian yang mempengaruhi pengungkapan CSR. 
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5.3 Saran 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian 

terutama untuk periode 2017 dan 2018 untuk mendapatkan data yang terupdate. 

2. Menggunakan sampel tidak hanya pada perusahaan manufaktur melainkan 

menggunakan data terutama pada sektor lain  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


