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BAB V 

PENUTUP 

 

 Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, dalam bab ini disampaikan 

penutup yang berisi tentang simpulan dan saran. Simpulan dan saran yang 

disampaikan ini seluruhnya didasarkan pada hasil analisis data dan pengujian 

hipotesis penelitian. 

 

5.1. Simpulan 

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainability 

report  (β1= 0,030; p=0,025<0,05). Hal ini menunjukkan jika profitabilitas 

perusahaan semakin tinggi maka perusahaan cenderung melakukan 

pengungkapan sustainability report . 

2. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainability report  

(β2=0,105; p=0,027<0,05). Hal ini menunjukkan jika likuiditas perusahaan 

semakin tinggi maka perusahaan cenderung melakukan pengungkapan 

sustainability report . 

3. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sustainability report  

(β3=-0,119; p=0,007<0,05). Hal ini menunjukkan jika leverage perusahaan 

semakin tinggi maka perusahaan cenderung tidak melakukan pengungkapan 

sustainability report . 

4. Aktivitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

sustainability report  (β4=0,094; p=0,017<0,05). Hal ini menunjukkan jika 
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aktivitas perusahaan semakin tinggi maka perusahaan cenderung melakukan 

pengungkapan sustainability report . 

5. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

sustainability report  (β5=0,052; p=0,017<0,05). Hal ini menunjukkan jika 

aktivitas perusahaan ukuran perusahaan semakin besar maka perusahaan 

cenderung melakukan pengungkapan sustainability report . 

6. Dewan Direksi secara positif dan signifikan memoderasi pengaruh 

Karakteristik perusahaan terhadap sustainability report (β3=0,020; 

p=0,005<0,05). Hal ini menunjukkan semakin aktif atau semakin baik 

Dewan Direkasi, maka pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

pengungkapan sustainability report akan semakin kuat. 

7. Dewan Komisaris secara positif dan signifikan memoderasi pengaruh 

Karakteristik perusahaan terhadap ustainability report (β3=0,497; 

p=0,002<0,05). Hal ini menunjukkan semakin aktif atau semakin baik 

Dewan Komisaris, maka pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

pengungkapan sustainability report akan semakin kuat. 

 

5.2. Saran 

1. Bagi manajemen 

Agar perusahaan memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat 

dan mentaati ketentuan hukum yang ada, maka perlu perusahaan selalu aktif 

melakukan pengungkapan sustainability report . Pengungkapan 

sustainability report yang kontinu dipengaruhi oleh kondisi karakteritik 



 

55 

 

perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen harus mampu meningkatkan 

karakteristik perusahaan khususnya profitabilitas, likuiditas dan aktivitas 

perusahaan akan pengungkapan sustainability report  dapat terlaksana. 

2. Bagi penelitian lain 

Bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan replikasi 

penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan model atau paradigma 

penelitian ini. Pengembangan model diharapkan akan dapat memberikan 

hasil penelitian yang lebih komprehensif, sehingga hasil penelitian lebih 

rasional dibanding hasil penelitian ini, dan lebih layak untuk diaplikasikan 

dalam kondisi nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


