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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa hanya sebagian karakteristik 

perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR). Dari lima ukuran karakteristik perusahaan yang diwakili 

oleh kepemilikan saham publik, leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan, hanya leverage dan profitabilitas saja yang berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan saham publik, likuiditas, 

dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

CSR. Berikut merupakan penjabaran atas hasil penelitian ini: 

1. Kepemilikan saham publik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

 pengungkapan CSR, hal ini mengindikasikan bahwa pemegang saham 

 publik memiliki pengaruh yang lemah terhadap keputusan manajerial 

 perusahaan, termasuk dalam keputusan pengungkapan CSR. 

2. Leverage berpengaruh negatif siginifikan terhadap pengungkapan CSR. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan leverage yang 

 tinggi akan mengungkapkan lebih sedikit informasi CSR. 

3. Likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan 

 CSR. Semakin besar tingkat likuiditas  perusahaan belum tentu berpengaruh 

 terhadap pengungkapan informasi CSR yang lebih luas.  

4. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan 

 CSR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai 
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 tingkat profitabilitas tinggi belum tentu lebih banyak mengungkapkan 

 informasi CSR. 

5. Ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan pengungkapan 

 CSR. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semakin 

 besar ukuran perusahaan belum tentu tingkat pengungkapan informasi 

 CSR yang dilakukan oleh perusahaan juga akan selalu lebih luas. 

 Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa pengungkapan CSR yang 

dilakukan perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI) 

masih rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan masih menganggap CSR sebagai 

beban yang akan mengurangi laba yang akan diterima perusahaan daripada 

sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan yang akan memberikan manfaat 

bagi perusahaan berupa terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. 

5.2 Saran 

 Dari kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat dibuat adalah: 

1. Bagi manajemen diharapkan dapat lebih lengkap dalam mengungkapkan 

 informasi kegiatan-kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan kinerja 

 keuangan dan corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan 

 serta mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

 sebagai informasi tambahan terkait dengan pelaporan kinerja perusahaan 

 kepada para stakeholder. 

2. Bagi pemerintah diharapkan mampu merumuskan suatu undang-undang 

 yang lebih jelas tentang pengungkapan informasi mengingat perundang-

 undangan yang berlaku sekarang masih belum memberikan suatu pedoman 

 yang jelas mengenai bagaimana dan informasi apa saja yang harus 
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 dilaporkan perusahaan mengenai pengungkapan CSR dalam laporan 

 tahunan perusahaan, sehingga pengungkapan informasi CSR yang dilakukan 

 oleh perusahaan masih dirasa kurang. 


