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BAB V 

SIMPULAN & SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat pengaruh ukuran 

perusahaan, tipe industri dan keberagaman gender dewan direksi terhadap 

pengungkapan emisi karbon perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan objek penelitian perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2017, 2018 dan 2019. Dengan hasil sampel yang didapatkan sesuai 

dengan kriteria yaitu 58 perusahaan dikali 3 periode yaitu 174 perusahaan. Hasil 

dari penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan dan Keberagaman Gender Dewan 

Direksi tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon namun Tipe 

Industri berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa perusahaan besar maupun perusahaan kecil tidak 

mempengaruhi perusahaan tersebut dalam melakukan pengungkapan emisi karbon, 

dan jumlah wanita dalam jabatan dewan direksi juga tidak mempengaruhi luas 

pengungkapan emisi karbon perusahaan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa 

perusahaan yang masuk dalam kategori intensif dalam menghasilkan karbon 

melakukan pengungkapan emisi karbon secara luas daripada perusahaan non-

intensif. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan limitasi yang ada, maka terdapat saran 

untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

a. Saran Praktis 

1.) Untuk pemerintah atau regulator diharapkan membuat peraturan 

yang lebih ketat tentang aktivitas operasional perusahaan yang 

berdampak buruk pada lingkungan dan peraturan untuk 

pengungkapan emisi karbon, dikarenakan perusahaan di Indonesia 

masih sedikit dalam melakukan pengungkapan emisi karbon. 
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2.) Untuk manajemen perusahaan diharapkan untuk meningkatkan 

perhatian pada aktivitas perusahaan yang berdampak buruk untuk 

lingkungan dan diharapkan untuk lebih terbuka mengungkapkan 

infomasi emisi gas rumah kaca dalam laporan keberlanjutannya 

terlebih untuk perusahaan dengan ukuran besar agar citra 

perusahaan baik untuk  masyarakat dan stakeholder. 

3.) Untuk masyarakat umum dan juga investor diharapkan 

mempertimbangkan pengungkapan emisi karbonnya jika ingin 

melakukan investasi serta meningkatkan kesadarannya terhadap 

lingkungan sehingga dapat menekan angka emisi gas rumah kaca 

dan berupaya untuk mengurangi pemanasan global yang 

menyebabkan perubahan iklim. 

b. Saran teoritis untuk penelitian selanjutnya 

1.) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas seperti 

kepemilikan asing, keberagaman nasionalitas dewan direksi, 

kepemilikan institusional dan menambahkan variabel kontrol seperti 

profitabilitas. 

2.) Penelitian selanjutnya diharapkan menambah tahun observasi 

sehingga jumlah sampel lebih banyak dan hasilnya lebih 

representatif. 

3.) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan grand theory yang 

berbeda seperti teori etika. 
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