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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari investasi hijau, 

keragaman gender dewan direksi, dan keragaman nasionalitas dewan direksi 

terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan di Indonesia, juga untuk melihat 

pengaruh liputan media terhadap hubungan investasi hijau, keragaman gender 

dewan direksi, dan keragaman nasionalitas dewan direksi dengan pengungkapan 

emisi karbon perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan objek 

penelitian yaitu perusahaan yang telah terdaftar didalam Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2017, 2018, dan 2019, dengan hasil total sampel yang didapatkan 

sesuai dengan kriteria yaitu sebanyak 63 perusahaan dikali 3 periode sehingga 

didapatkan total hasil sampel sebanyak 189 sampel. Penelitian ini mendapatkan 

hasil bahwa Investasi Hijau dan Keragaman Nasionalitas Dewan Direksi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon namun 

Keragaman Gender Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan 

Emisi Karbon. Liputan Media dapat memperkuat hubungan antara Investasi Hijau 

dan Keragaman Nasionalitas Dewan Direksi dengan Pengungkapan Emisi Karbon 

namun tidak dapat memoderasi Keragaman Gender Dewan Direksi terhadap 

Pengungkapan Emisi Karbon.  

Artinya ketika perusahaan mengeluarkan biaya untuk mengurangi dampak 

lingkungan dan adanya keterlibatan dewan direksi dengan latarbelakang 

nasionalitas yang beragam akan mendorong perusahaan melakukan pengungkapan 

emisi karbon yang lebih baik. Namun, keragaman gender dewan direksi tidak 

mempengaruhi luas dari pengungkapan emisi karbon. Opini masyarakat yang 

tebentuk karena liputan media tentang kinerja lingkungan perusahaan akan 

memperkuat hubungan antara Investasi Hijau dan Keragaman Nasionalitas Dewan 

Direksi dengan Pengungkapan Emisi Karbon namun tidak dengan Keragaman 

Gender Dewan Direksi.  
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V.2  Saran 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian dan juga limitasi yang 

ada dalam penelitian maka terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Saran Praktis 

1) Untuk manajemen perusahaan atau pimpinan perusahaan diharapkan 

untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap dampak lingkungan yang 

diakibatkan dari operasi bisnis perusahaan dan diharap lebih terbuka 

dalam mengungkapkan emisi gas rumah kaca dalam laporan tahunan 

atau laporan keberlanjutannya. Selain itu perusahaan dapat mengejar 

ranking PROPER, untuk meningkatkan pengungkapan emisi karbon 

dan citra persusahaan di mata stakeholder 

2) Bagi regulator diharapkan untuk membuat peraturan terkait 

pengungkapan emisi karbon yang harus dilakukan oleh perusahaan 

3) Untuk investor dan masyarakat umum diharapkan mempertimbangkan 

kinerja lingkungan perusahaan ketika ingin berinvestasi dan 

meningkatkan kesadarannya terkait dengan masalah lingkungan 

sehingga upaya menekan emisi GRK dapat tercapai baik oleh 

individual maupun entitas. Investor dapat melihat keragaman 

nasionalitas dewan direksi perusahaan dan peringkat PROPER sebagai 

penilaian keseriusan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan. 

b. Saran teoritis yang dapat digunakan penelitian selanjutnya 

1) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan asal negara dalam 

pengukuran keragaman nasionalitas dewan direksi 

2) Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan tahun 

observasi dan juga menggunakan sampel dari negara lain yang 

memiliki karakteristik atau regulasi berbeda dari Indonesia, agar hasil 

penelitian dapat digeneralisir lebih luas 

3) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan grand theory yang berbeda 

dalam mempelajari Pengungkapan Emisi Karbon seperti teori 

instrumental atau teori etika. 
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V.3  Keterbatasan Penelitian 

Dalam malakukan penelitian, peneliti sadar bahwa terdapat keterbatasan 

dalam melakukan penelitian ini yang dimana keterbatasan itu adalah: 

a. Jumlah anggota dewan direksi bergender perempuan masih sangat 

sedikit, yaitu hanya 9% dari total 1091 anggota dewan direksi pada 63 

perusahaan sampel yang terdaftar di BEI dengan periode observasi 

selama 3 tahun. 

b. Periode observasi dalam penelitian ini hanya selama tiga tahun yaitu dari 

tahun 2017 sampai 2019. 


