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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Simpulan 

Penelitian ini mempunyai tujuan yakni guna melihat bagaimana variabel 

independen kinerja lingkungan, carbon performance, serta foreign diversity dan 

variabel kontrol yakni size industry mempengaruhi disclosure carbon entitas. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan non-financial yang listing di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2018-2020 dengan beberapa ketentuan kriteria yang 

ditetapka, sehinggal terdapat 32 perusahaan yang memenuhi ketetapan tersebut. 

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Kinerja lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap disclosure carbon yang dilakukan oleh korporasi, dikarenakan 

dari hasil uji t parsial yang dilakukan didapatkan bahwa nilai signifikansi 

variabel tersebut sejumlah 0.007 (kurang dari 0.05). Sehingga 

mengakibatkan bahwa kinerja lingkungan berdampak pada disclosure 

carbon yang dilakukan oleh korporasi. 

b. Carbon performance tidak memilki pengaruh terhadap disclosure carbon 

yang dilakukan oleh korporasi, dikarenakan dari hasil uji t parsial yang 

dilakukan didapatkan bahwa nilai signifikansi variabel tersebut sejumlah 

0.814 (lebih dari 0.05). Sehingga mengakibatkan bahwa asumsi dari 

adanya pengaruh carbon performance pada disclosure carbon yang 

dilakukan oleh korporasi ditolak.  

c. Foreign diversity tidak mempunyai pengaruh terhadap disclosure carbon 

yang dilakukan oleh korporasi, dikarenakan dari hasil uji t parsial yang 

dilakukan didapatkan bahwa nilai signifikansi variabel tersebut sejumlah 

0.202 (lebih dari 0.05). Sehingga mengakibatkan bahwa asumsi dari 

adanya pengaruh foreign diversity pada disclosure carbon yang dilakukan 

oleh korporasi ditolak.. 

d. Size industry tidak mempunyai pengaruh terhadap disclosure carbon yang 

dilakukan oleh korporasi, dikarenakan dari hasil uji t parsial yang 
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e. dilakukan didapatkan bahwa nilai signifikansi variabel tersebut sejumlah 

0.231 (lebih dari 0.05). Sehingga mengakibatkan bahwa size industry 

tidak berdampak pada disclosure carbon yang dilakukan oleh korporasi. 

f. Hasil pengujian simultan yang telah dilakukan mendapati bahwa semua 

variabel independent serta kontrol yakni kinerja lingkungan, carbon 

performance, foreign diversity serta size industry berdampak pada 

disclosure carbon yang dilakukan oleh korporasi. Dimana nilai 

signifikansi F yang didapatkan kurang dari alpha (0.05), yakni sebesar 

0.0334, maka dari itu disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel 

independent & kontrol yang diteliti berpengaruh terhadap carbon 

emission disclosure.  

g. Dari uji koefisien determinasi yang dilakukan diperoleh Adjusted R Square 

sebesar 0.0573 atau sekitar 5.73%, yang menandakan bahwa kinerja 

lingkungan, carbon performance, foreign diversity memiliki pengaruh 

sebesar 5.73% serta sisanya sebesar 94.27% dipengaruh oleh faktor lain 

diluar penelitian ini.  

 

V.2. Saran 

Dari uraian kesimpulan seerta pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka terdapat beberapa rekomendasi untuk kedepannya, yakni 

rekomendasi pertama ialah untuk manajemen perusahaan diharapkan perusahaan 

bisa meningkatkan kepeduliannya terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi 

serta lebih sadar akan dampak yang dihasilkan dari kegiatan operasional yang 

dilakukan yaitu dengan melakukan berbagai strategi dan upaya dalam menekan 

angka emisi GRK yang dihasilkan. Hal ini akan berdampak pada turunnya angka 

emisi GRK yang dihasilkan secara global ke dalam atmosfer. Selain itu 

perusahaan juga dapat mrealisasikan disclosure mengenai carbon emission, 

dimana pengungkapan tersebut merupakan salah satu partisipasi yang bisa 

diterapkan oleh korporasi guna mengurangi pelepasan emisi karbon ke udara dan 

merupakan wujud dari adanya kesadaran korporasi terhadap permasalahan 

lingkungan yang terjadi.  
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Rekomendasi selanjutnya ialah bagi peneliti selanjutnya yakni menambahkan 

faktor lain yang bisa mendorong terjadinya realisasi dari carbon disclosure seperti 

capital expenditure, media exposure, lalu carbon tax dimana terdapatnya 

kebijakan baru mengenai carbon tax di Indonesia pada tahun 2022 mendatang. 

Serta dapat menambahkan variabel kontrol lainnya seperti profitabilitas, leverage 

dan umur perusahaan. Selain itu peneliti selanjutnya bisa menambahkan proxy 

baru pada variabel board diversity seperti age diversity, cultural diversity ataupun 

gender diversity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


