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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Setelah dilakukan analisis dan uji hipotesis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Leverage dan Aktivitas terhadap Pengungkapan Sustainability Report 

pada 23 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan uji parsial, diketahui bahwa Profitabilitas berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Pengungkapan Sustainability Report. Hal ini berarti 

bahwa perusahaan dengan tingkat profit yang tinggi cenderung 

menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang menggangggu 

informasi kesuksessannya. Sehingga perusahaan cenderung tidak 

melakukan Pengungkapan Sustainability Report.  

b. Berdasarkan uji parsial, diketahui bahwa Ukuran Perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sustainability Report. 

Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan yang semakin besar memiliki 

tanggung jawab sosial yang lebih besar sehingga cenderung melakukan 

Pengungkapan Sustainability Report. 

c. Berdasarkan uji parsial, diketahui bahwa Leverage berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Pengungkapan Sustainability Report. Perusahaan 

dengan Leverage yang tinggi cenderung tidak melakukan Pengungkapan 

Sustainability Report, Karena Pengungkapan tersebut merupakan sebuah 

biaya sehingga perusahaan akan berusaha untuk mengurangi biaya 

tersebut guna menampilkan tingkat profitabilitas yang tinggi. 

d. Berdasarkan uji parsial, diketahui bahwa Aktivitas berpengaruh 

signifikan terhadap Pengungkapan Sustainability Report. Perusahaan 

yang memiliki kinerja perusahaan yang baik berasal dari kegiatan atau 

aktivitas yang baik pula sehingga semakin baik kinerja perusahaan, 

perusahaan akan cenderung melakukan Pengungkapan Sustainability 

Report. 

UPN VETERAN JAKARTA



79 
 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut; 

a. Saran Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah tahun 

periode pengamatan agar hasil penelitian mendapatkan kondisi yang 

sesungguhnya. Disarankan pula bagi peneliti selanjutnya untuk 

menambah jumlah variabel lain (selain didalam penelitian ini) yang 

mungkin dapat mempengaruhi Pengungkapan Sustainability Report. 

b. Saran Praktis 

1) Bagi Mahasiswa 

Dengan penelitian ini, mahasiswa disarankan untuk menambah jumlah 

variabel independen lain selain yang digunakan didalam penelitian ini 

untuk mengetahui variabel apa sajakah yang berpengaruh terhadap 

Pengungkapan Sustainability Report. Dikarena didalam penelitian ini, 

Variabel Independen yang digunakan hanya dapat menjelaskan 

pengaruhnya terhadap Pengungkapan Sustainability Report sebesar 

23,4%. 

2) Bagi Perusahaan 

Diharapkan Perusahaan agar melakukan Pengungkapan Sustainability 

Report 

3) Bagi Investor 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para investor juga 

mempertimbangkan perusahaan yang melakukan Pengungkapan 

Sustainability Report sebelum melakukan investasi kedalam 

perusahaan tersebut.  

4) Bagi Pemerintah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat 

menetapkan regulasi secara tegas dan jelas dalam mengatur praktek, 

pengungkapan dan pengawasan mengenai Pengungkapan 

Sustainability Report. 
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