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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.I  Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem 

manajemen lingkungan, akuntansi lingkungan dan kinerja lingkungan terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan, energi dan migas  yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Setelah 

melakukan pengujian hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Implementasi sistem manajemen lingkungan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama 

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa implementasi sistem 

manajemen lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Watson (2004). 

b. Implementasi akuntansi lingkungan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa implementasi akuntansi lingkungan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ditolak. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian Makori (2013). 

c. Kinerja lingkungan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Arifandi (2016) dan Setyaningsih (2016). 

d. Implementasi sistem manajemen lingkungan, akuntansi lingkungan dan 

kinerja lingkungan mampu menjelaskan variabel dependen kinerja keuangan 

sebesar 0,175 atau 17,5%. Sedangkan sisanya sebesar 82,5% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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V.2  Saran 

1) Bagi Perusahaan 

Khususnya bagi manajemen perusahaan lebih mempertimbangkan setiap 

kebijakan ekonomi dalam perusahaan guna meningkatkan dampak 

lingkungan perusahaan beroperasi. 

2) Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya 

perhatian terhadap permasalahan lingkungan agar dapat berupaya mengatasi 

permasalahan lingkungan tersebut disetiap kegiatan yang dilakukan ketika 

melibatkan lingkungan. 

3) Bagi Investor 

Dapat memberikan kontribusi mengenai pentingnya masalah lingkungan 

sebagai salah satu pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya 

pada suatu perusahaan. 

4) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi kepada  penelitian 

selanjutnya. Dan sebaiknya peneliti selanjutnya dapat mengganti beberapa 

variabel independen dalam penelitian ini dengan variabel lain. 
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