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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pengungkapan sustainability report di antaranya struktur 

kepemilikan dan ukuran perusahaan. Setelah melakukan analisis data dan 

pengujian hipotesis pengaruh Struktur kepemilikan dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada 31 perusahaan yang terdaftar 

dalam Indonesia sustainability report award (ISRA) selama periode 2013-2015 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian secara parsial menunjukkan hasil 

sebagai berikut: 

a. Berdasarkan uji parsial, diketahui bahwa struktur kepemilikan asing 

berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan sustainability 

report. Secara umum kepemilikan asing di Indonesia turut peduli 

terhadap isu-isu sosial, ekonomi, lingkungan sebagai isu kritis yang 

secara ektensif harus diungkapkan. adanya hubungan kepemilikan 

saham asing dengan pengungkapan sustainability report mengandung 

arti bahwa, semakin besar/kecil persentase kepemilikan saham oleh 

pemegang saham asing pada perusahaan tidak  signifikan  

mempengaruhi luas atau tingkat pengungkapan pada sustainability 

report. 

b. Berdasarkan uji parsial, diketahui bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap sustainability report. Hal ini berarti 

perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki pengaruh besar 

terhadap masyarakat sehingga perusahaan harus mempublikasikan 

sustainability report atau laporan keberlanjutannya untuk mendapatkan  

legitimasi dari masyarakat. 
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V.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah di uraikan maka saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Saran Teoritis  

1) Bagi Peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan periode waktu 

yang lebih panjang dari penelitian ini agar hasil penelitian 

selanjutnya lebih tepat dan akurat. Disarankan untuk menambah 

variabel independen lain diluar dari penelitian ini agar diketahui 

variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan 

sustainability report. 

2) Bagi Mahasiswa 

Dengan penelitian ini, mahasiswa disarankan untuk  menambah 

variabel independen lain untuk mengetahui pengaruh terhadap 

sustainability report. Dikarenakan variabel-variabel independen 

lain yang digunakan dalm penelitian ini hanya dapat menjelaskan 

pengaruhnya terhadap dalam sustainability report sebesar 4,6%. 

b. Saran Praktis  

1) Bagi Perusahaan 

Diharapkan menjadi acuan bagi  para investor untuk 

mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu di perhatikan dalam 

investasi dan pengambilan keputusan para investor terkait dengan 

jual beli saham maupun penanaman saham untuk perusahaan. 

Sehingga perusahaan mampu menjalankan aktivitas bisnisnya 

dengan jumlah investor yang menanamkan modalnya di perusahaan 

tersebut semakin meningkat. Penelitian ini juga membantu 

perusahaan sebagai referensi faktor-faktor yang dapat membuat 

pengungkapan laporan keberlanjutan semakin yang ditujukan oleh 

pihak luar semakin baik 
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2) Bagi Investor 

diharapkan dapat dijadikan atau digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi investor kepada emiten yang menyusun 

sustainability report yang terdaftar dalam Indonesia sustainability 

report award (ISRA). 
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