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BAB VI 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

6.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap kinerja keuangan dengan tata kelola perusahaan sebagai 

pemoderasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu: 

1. Kinerja keuangan akan semakin tinggi apabila perusahaan semakin luas 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini membuktikan 

bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh pengungkapan tanggung jawab 

sosial. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaruh positif antara tanggung 

jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan 

perusahaan yang baik diwakili oleh tanggung jawab sosial yang baik karena 

tanggung jawab sosial juga menunjukan bahwa secara finansial perusahaan 

tersebut dapat mengatur dan mengelola perusahaannya dengan baik. 

2. Kinerja keuangan semakin menurun jika semakin tinggi interaksi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusaahaan harus mengeluarkan 

biaya pengawasan atau monitoring cost melalui penerapan tata kelola 

perusahaan. Belum maksimalnya penerapan tata kelola ini menyebabkan 

biaya yang dikeluarkan tersebut akan mengurangi laba perusahaan yang 

justru menurunkan kinerja keuangan.  
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6.2  Impilkasi Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang dapat digunakan 

untuk pengembangan teori, implikasi praktik, dan implikasi kebijakan. 

6.2.1  Implikasi teoritis 

Hasil penelitian ini memberi implikasi untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini memberikan tambahan kajian teori stakeholders, yaitu 

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dalam memahami 

fenomena yang berkaitan dengan pengaruh tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan tata kelola perusahaan 

sebagai pemoderasi. Temuan ini memberikan implikasi bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia masih bersifat ingin 

memeroleh nilai positif dari stakeholders bukan atas dasar kesadaran 

perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitar, tetapi lebih bersifat 

ekonomis. 

2. Hasil penelitian ini memberikan tambahan kajian teori agensi, yaitu 

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dalam memahami 

fenomena yang berkaitan dengan pengaruh tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan tata kelola perusahaan 

sebagai pemoderasi. Temuan ini memberikan implikasi bahwa perusahaan 

yang menerapkan tata kelola perusahaan belum dilakukan secara 

maksimal dan masih bersifat formalitas untuk mematuhi regulasi 

pemerintah. 
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 6.2.2  Impilkasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberi implikasi praktis untuk perusahaan dan 

investor, antara lain sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin banyak item 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka hal tersebut 

akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan sehingga perusahaan akan 

memeroleh laba yang tinggi dari setiap lembar saham yang dimiliki. 

2. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi interaksi tanggung 

jawab sosial perusahaan dengan tata kelola perusahaan terhadap kinerja 

keuangan, semakin rendah kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat 

memberi bukti tambahan bagi perusahaan jika dalam penerapan tata 

kelola perusahaan belum dilakukan secara maksimal dapat menurunkan 

kinerja keuangan karena banyak biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

menerapkan tata kelola perusahaan tersebut. 

 

6.2.3 Implikasi kebijakan 

Sebaiknya, pemerintah mulai mempertimbangkan untuk menetapkan 

sanksi yang tegas kepada perusahaan nasional maupun asing tentang 

kewajiban perusahaan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

penerapan tata kelola bagi semua perusahaan. 

 

6.3 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel penelitian relatif 

sedikit karena perusahaan yang terdaftar di BEI banyak yang tidak mengikuti 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh 
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IICG. Hal ini disebabkan perusahaan yang akan mengikuti kegiatan ini 

diwajibkan mengeluarkan sejumlah biaya serta keterbatasan dalam data 

laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk mendukung penelitian. 

 

6.4 Saran 

Adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini 

diharapkan akan diatasi oleh peneliti berikutnya dan dapat menjadi acuan 

perbaikan pada penelitian sejenis di masa yang akan datang. Saran-saran 

yang dapat disampaikan oleh peneliti, antara lain:  

1. Bagi pihak manajemen diharapkan agar lebih lengkap sehingga 

memenuhi unsur Tanggung jawab (Responsibility), Keterbukaan 

informasi (Transparancy), Akuntabilitas (Accountability), Kesetaraan dan 

kewajaran (Fairness) dan Kemandirian (Independency) dalam 

mengungkapkan semua kegiatan yang berhubungan dengan tata kelola 

perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan 

keuangan.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan proksi tata kelola 

perusahaan yang berbeda misalnya, menggunakan variabel tata kelola 

perusahaan yang lain seperti transparansi dan akuntabilitas untuk 

menemukan nilai tambah dalam perusahaan. Dalam pengukuran kinerja 

keuangan sebaiknya menggunakan proksi kinerja keuangan yang lain 

sehingga dapat menemukan pengukuran yang lebih efektif dalam 

mengukur kinerja keuangan serta menambah jumlah sampel dan 

menambah jangka waktu pengamatan agar diperoleh kondisi yang 

sebenarnya. 


