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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian 

dengan judul “Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan: Dampak Terhadap 

Pengungkapan Lingkungan di Indonesia”, dapat disimpulkan beberapa hal 

berikut: 

a. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan adanya pengaruh negatif 

dan signifikan antara kinerja keuangan dan pengungkapan lingkungan. 

Maknanya, semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, 

pengungkapan lingkungan yang dilaporkan perusahaan akan semakin 

sedikit. 

b. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan adanya pengaruh positif 

dan signifikan antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan. 

Maknanya, semakin baik kinerja lingkungan suatu perusahaan, 

pengungkapan lingkungan yang dilaporkan perusahaan akan semakin 

meningkat. 

c. Hasil pengujian pada variabel kontrol menunjukkan bahwa firm size, 

leverage, strategic holdings, dan financial activities tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. 

 

V.2 Saran 

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis 

dan simpulan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu: 

a. Bagi regulator (Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) disarankan untuk terus 

mengembangkan regulasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan lingkungan di Indonesia demi meningkatkan kesadaran
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perusahaan di Indonesia akan pentingnya melakukan pengungkapan 

lingkungan bagi keberlangsungan bisnis mereka. 

b. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor lain 

seperti sektor keuangan dan memperpanjang periode penelitian atau 

menggunakan kriteria lain yang dapat menambah jumlah sampel.  

c. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan 

pengukuran lain dalam mengukur pengungkapan lingkungan dan 

kinerja lingkungan. Pengukuran lain untuk pengungkapan lingkungan 

seperti Indonesia Environmental Disclosure Index, sementara 

pengukuran lain untuk kinerja lingkungan seperti sertifikasi ISO 14100, 

Assurance Sustainability Report, dan penghargaan industri hijau.  

d. Penggunaan variabel lain seperti industrial sector dan institutional 

ownership serta penambahan variabel media exposure dan board 

independence sebagai variabel kontrol dapat digunakan dalam 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


