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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Simpulan 

Berdasar hasil dari penelitian dan uji hipotesis yang sudah dilaksanakan 

menggunakan analisis regresi data panel pada bab IV, dapat disimpulkan: 

a. Hasil pengujian dari variabel independent pertama yaitu Profitabilitas yang 

diukur menggunakan Return On Asset (ROA) menunjukan hasil bila 

Profitabilitas tidak memengaruhi Sustainability Report Disclosure pada 

perusahaan LQ45 selama periode 2016-2020. Dengan demikian hipotesis 

pertama pada penelitian ini tidak dapat dibuktikan. 

b. Hasil pengujian dari variabel independent kedua yaitu Ukuran Perusahaan 

yang diukur menggunakan Logaritma Natural (SIZE) menunjukan hasil 

bila Ukuran Perusahaan memengaruhi Sustainability Report Disclosure 

pada perusahaan LQ45 selama periode 2016-2020. Atas dasar itulah, 

hipotesis kedua pada kajian ini dapat dibuktikan. 

c. Hasil pengujian dari variabel independent ketiga yaitu Leverage yang 

diukur menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR) menunjukan hasil bila 

Leverage memengaruhi Sustainability Report Disclosure pada perusahaan 

LQ45 selama periode 2016-2020. Atas dasar itulah, hipotesis ketiga pada 

kajian ini bisa dibuktikan. 

 

V.2. Saran 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis, pembahasan dan simpulan di 

atas maka terdapat saran teoritis dan praktis dimana saran yang bisa penulis 

sampaikan dan bisa memberi manfaat, yaitu: 

a. Secara teoretis 

Bagi peneliti berikutnya yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut 

diharapkan dapat menggunakan variabel independen lainnya selain 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage yang diduga memengaruhi 

Sustainability Report Disclosure seperti struktur kepemilikan, likuiditas, 
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dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, penulis juga mengharapkan peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan sektor atau indeks lain yang dijadikan 

sebagai populasi. Penulis juga menyarankan agar periode penelitian dapat 

ditambah agar cakupan terkait pengaruh dari variabel-variabel penelitian 

dapat lebih luas serta memberikan hasil yang lebih baik dalam memprediksi 

hasil penelitian mengenai Sustainability Report Disclosure. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Perusahaan 

Diharapka dengan hasil kajian ini bisa dijadikan referensi manajemen 

perusahaan supaya lebih peduli terhadap kondisi lingkungan dan 

masyarakat sekitar yang terdampak dari aktivitas operasi yang 

dilaksanakan perusahaan, baik saat ini maupun dimasa yang akan 

datang. 

2) Bagi Investor 

Bagi para investor maupun calon investor, hasil kajian ini diharapkan 

bisa menjadi referensi selama melaksanakan pertimbangan mengenai 

keputusan investasi yang dilakukan di suatu perusahaan, dimana tidak 

hanya melihat faktor ekonomi atau fundamental perusahaan melainkan 

dengan turut memperhatikan pengungkapan laporan berkelanjutan atau 

sustainability report disclosure. Apakah kegiatan operasi yang 

dilakukan perusahaan sejalan dengan tanggung jawab kegiatan sosial 

dan lingkungannya. 

3) Bagi Pemerintah 

Untuk mengetahui sejauh mana pengungkapan laporan berkelanjutan 

yang telah dilakukan oleh perusahaan serta sebagai acuan dalam 

menerapkan peraturan mengenai kewajiban perusahaan dalam 

menerbitkan sustainability report, agar seluruh perusahaan baik yang go 

public maupun tidak go public lebih peduli terhadap dampak lingkungan 

dan sosial yang diakibatkan terhadap kondisi di Indonesia saat ini. 
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