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BAB VI 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai pengaruh 

CSRD terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis 

meta, maka dapat disimpulkan hasil, keterbatasan dan saran untuk penelitian 

selanjutnya akan dijabarkan pada bab ini. 

6.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSRD terhadap 

kinerja keuangan perusahaan, serta menganalisis dan menguji variasi hasil 

penelitian mengenai pengaruh CSRD dan kinerja keuangan perusahaan di 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis meta dengan jumlah 

sampel 60 penelitian di Indonesia tahun 2000-2016. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa: 

1. Secara umum CSRD dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan landasan teori, yaitu teori stakeholder yang 

disampaikan oleh Freeman (1983). Dengan demikian, penelitian ini berhasil 

membuktikan bahwa CSRD merupakan suatu pengungkapan yang diberikan 

perusahaan dalam bentuk laporan yang bertujuan untuk memberitahukan pada 

investor maupun stakeholder bahwa perusahaan telah berkontribusi dalam 

menjaga lingkungan serta bagaimana pertanggungjawaban yang telah 

dilakukan perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Hasil penelitian tersebut 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ahmed et. al. (2012); Dahlia dan 
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Siregar (2008); Lougee et. al. (2008); Lin et. al. (2009);  Purnomo dan 

Widianingsih (2012); Pustikaningsih (2011); dan Tang et. al. (2012). 

2. Berdasarkan hasil uji efek moderasi, pengaruh CSRD terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dipengaruhi oleh model pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan. Hubungan antara CSRD dengan kinerja keuangan perusahaan 

diperlemah oleh salah satu model pengukuran kinerja keuangan. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut, terbukti bahwa ketidakkonsistenan hasil penelitian 

sebelumnya dikarenakan perbedaan model pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan. 

6.2. Keterbatasan dan Saran Penelitian 

Selama melakukan penelitian terdapat beberapa hal yang menjadi 

keterbatasan, yaitu: 

1. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh CSRD dan kinerja 

keuangan perusahaan tidak menampilkan informasi penelitian secara 

keseluruhan, pengukuran variabel dan data hasil statistik secara terperinci, 

sehingga mengurangi jumlah sampel yang dapat diolah menjadi analisis meta. 

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data penelitian yang lebih 

bervariasi, serta memberikan informasi hasil statistik dari penelitian tersebut. 

2. Penelitian di Indonesia pada umumnya menggunakan variabel CSRDi dan 

kinerja lingkungan PROPER SRI KEHATI. Padahal terdapat satu model 

pengukuran lagi mengenai CSRD yaitu ISO 26000 yang masih jarang dilakukan 

penelitiannya di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan 

ISO 26000 sebagai model pengukuran CSRD, sehingga analisa terhadap 

pengaruh CSRD terhadap kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan 

dengan model pengukuran yang lebih bervariasi. 


