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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan  

Berdasarkan proses pengolahan data hingga pembahasan dari hasil penelitian 

mengenai “Pengaruh Penerapan Laporan Keberlanjutan, Asimetri Informasi, dan 

Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan”, maka kesimpulan yang dapat 

disampaikan dari penelitian ini yaitu, uji hipotesis pertama menghasilkan bahwa 

penerapan laporan keberlanjutan tidak memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap nilai perusahaan. Artinya adalah pengungkapan yang ada di dalam laporan 

keberlanjutan tidak dapat mempengaruhi naiknya nilai perusahaan. Kemudian 

untuk hasil pengujian pada hipotesis kedua membuktikan bahwa asimetri informasi 

tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Artinya 

adalah asimetri informasi yang terjadi di dalam perusahaan tidak terbukti dapat 

menurunkan nilai perusahaan yang digambarkan dengan harga saham. Pada hasil 

uji hipotesis ketiga membuktikan bahwa kinerja keuangan yang digambarkan 

dengan Return on Assets (ROA) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. Artinya kinerja keuangan yang baik, ditandai dengan tingkat 

pengembalian atas penggunaan aset yang tinggi dapat membuat investor tertarik 

untuk melakukan investasi dan berujung pada peningkatan nilai perusahaan. Hasil 

pengujian terakhir pada variabel kontrol membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan 

sebelumnya, terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai masukan yang 

bermanfaat, yaitu : 

a. Bagi perusahaan non keuangan khususnya sektor Properti dan Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk lebih memperhatikan program perbaikan 

lingkungan dan sosialnya, dikarenakan nilai rata-rata pengungkapan sektor ini 

masih dibawah nilai rata-rata pengungkapan sampel. Hal ini sebagai bentuk 

http://www.library.upnvj.ac.id/


61 
 

 

 

Nur Ratih Widya Ningrum, 2021 

PENGARUH PENERAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN, ASIMETRI INFORMASI,  

DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

kepedulian dan cara membangun hubungan dengan para stakeholder yang dalam 

jangka panjang dapat meningkatkan nilai dari perusahaan.  

b. Bagi investor ketika ingin melakukan kegiatan investasi pada suatu perusahaan 

untuk dapat memperhatikan program pertanggung jawaban yang dilakukan oleh 

perusahaan. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menilai sejauh mana 

perusahaan menerapkan bisnis yang berkelanjutan.  

c. Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi bagi pihak regulator untuk terus 

mengembangkan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi berkelanjutan 

(laporan keberlanjutan) di masa mendatang sesuai dengan PP No 59 tahun 2017.  

d. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan mampu menerapkan faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi naik atau turunnya nilai perusahaan. Seperti Board 

Diversity, kebijakan dividen, Artificial Intellegent, penghindaran pajak serta 

faktor lainnya. Serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 

penggunaan variabel kontrol seperti ROE, Leverage, Firm Age, dan variabel 

lainnya. Serta memperbesar jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. 

e. Proksi yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pada penelitian ini 

baru menggunakan Return on Assets (ROA), masih bisa dikembangkan dengan 

beberapa proksi lainnya yang dapat digunakan diantaranya seperti rasio efisiensi, 

rasio likuiditas dan rasio leverage.  

f. Proksi  yang digunakan dalam menganalisis asimetri informasi masih bisa 

dikembangkan dengan proksi lain, salah satunya yaitu dispersion of analyst 

forecast yaitu pengukuran menggunakan pengamatan dari analis pasar saham.   
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