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BAB V  

SIMPULAN & SARAN 
 

 

V.1 Simpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk melihat pengaruh 

profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, serta kepemilikan asing pada 

pengungkapan Corporate Social Responsibility. Objek penelitian yang 

dipergunakan pada penelitian yakni perusahaan non keuangan yang sudah 

teraftar di Bursa Efek Indoneisa periode 2016 hingga 2019, dengan hasil total 

112 sampel. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel profitabilitas tak 

mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility, artinya tingkat 

profitabilitas atau keuntungan yang didapatkan perusahaan tak memiliki 

pengaruh  pada tingkat pengungkapan CSR. Variabel ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh pada pengungkapan Corporate Social Responsibility, artinya 

besar kecilnya ukuran suatu perusahaan tak berpengaruh pada pengungkapan 

CSR. Variabel likuiditas tak mempengaruhi pengungkapan Corporate Social 

Responsibility, artinya kapabilitas entitas ketika menggunakan aset lancar yang 

ada untuk melunaskan seluruh kewajiban keuangan jangka pendeknya tidak 

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan terkait CSR. 

Variabel kepemilkan asing tak mempengaruhi pengungkapan Corporate Social 

Responsibility, artinya banyaknya jumlah investor asing pada sebuah 

perusahaan tak berpengaruh pada pengungkapan perusahaan terkait CSR. 

 

V.2 Saran 

Berlandaskan hasil penelitian yang diperoleh serta limitasi yang ada 

pada penelitian ini sehingga terdapat beberapa saran untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu: 

a. Saran Praktis 

1) Bagi manajemen perusahaan diharapkan dapat meningkatkan 

kepeduliannya pada lingkungan sekitar terkait dampak yang 

diakibatkan oleh jalannya operasi perusahaan baik dari sisi 
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ekonomi, sosial dan juga lingkungan demi pembangunan 

keberlanjutan. Perusahaan diharapkan dapat lebih terbuka dalam 

melakukan pengungkapan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

terkait Corporate Social Responsibility yang termuat di annual 

report maupun sustainability report dengan menggunakan GRI G4 

ataupun GRI Standar untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan 

yang berpokok terhadap  topik yang material terkait kegiatan-

kegiatan yang telah dilakukan. 

2) Bagi investor diharapkan bisa mempertimbangkan kinerja 

ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan ketika ingin 

melakukan investasi. Investor juga diharapkan meningkatkan 

kasadarannya pada aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan pada 

pengungkapan Corporate Social Responsibility, sehingga akan 

memberi motivasi manajemen dalam melakukan pengungkapan 

yang lebih luas.  

3) Bagi regulator diharapkan untuk membuat peraturan terkait 

pengungkapan-pengungkapan ekonomi, sosial, dan lingkungan 

dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib 

diungkapkan oleh perusahaan. 

 

b. Saran Penelitian Selanjutnya  

1) Penelitian selanjutnya dapat mempergunakan variabel bebas 

lainnya untuk mengetahui faktor pengungkapan Corporate Social 

Responsibility seperti tipe industri, ukuran dewan komisaris, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, serta faktor 

lainnya 

2) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel dengan 

menambahkan sektor keuangan pada objek penelitian agar hasil 

penelitian dapat digeneralisir lebih luas.  
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