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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti memperoleh kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Environmental performance memiliki tidak memiliki pengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Hal tersebut menegaskan bahwa tiap-tiap perusahaan 

BUMN belum mengaplikasikan environmental performance dengan 

optimal dan menyeluruh sesuai yang dianjurkan oleh menteri lingkungan 

hidup dan kehutanan.  

2. Environmental disclosure tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja 

keuangan. Hal tersebut menegaskan bahwa tiap-tiap perusahaan BUMN 

belum mengaplikasikan environmental disclosure dengan optimal dan 

menyeluruh sesuai yang dianjurkan oleh undang-undang nomor 40 tahun 

2007 yang membahas mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan 

perusahaan. 

3. CSR memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut 

menegaskan bahwa tiap-tiap perusahaan BUMN belum mengaplikasikan 

CSR dengan optimal dan menyeluruh sesuai yang dianjurkan oleh undang-

undang nomor 40 tahun 2007 yang membahas mengenai tanggungjawab 

sosial dan lingkungan perusahaan.  

5.2 Saran  

1. Saran untuk pengelola perusahaan BUMN  

Peneliti memberikan saran dan masukan untuk seluruh perusahaan 

BUMN yang tersebar di wilayah negara Republik Indonesia serta pihak-pihak 

yang mengelola perusahaan BUMN agar selalu berupaya menumbuhkan rasa 

dan sikap peduli terhadap segala sesuatu yang berada di sekitar perusahaan 

terutama pada lingkungan alam dan masyarakat yang berdekatan dengan 

perusahaan. Pada dasarnya, segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 

tidak luput dari peran linkungan alam dan peran masyarakat sekitar. 

Lingkungan alam berperan sebagai penyedia sumber daya alam yang 



84 
 

Rafly Ardiansyah, 2022 

PENGARUH ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, ENVIRONMENTAL DISCLOSURE, DAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id  

 

dibutuhkan oleh perusahaan. Salah satu sumber daya alam yang paling sering 

dimanfaatkan oleh perusahaan yaitu sumber air. Tanpa adanya air, perusahaan 

tidak akan bisa melakukan aktivitasnya.   

Dilain sisi, masyarakat berperan sebagai pengguna dan pengkonsumsi 

jasa dan barang yang ditawarkan oleh perusahaan. Tanpa adanya masyarakat, 

perusahaan tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Maka dari itu, peneliti 

memberikan saran dan masukan pada pihak-pihak yang mengelola perusahaan 

BUMN untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan alam serta 

masyarakat sekitar agar keberlanjutan hidup perusahaan dapat terjamin 

khususnya meningkatkan pelaksanaan environmental performance, 

environmental disclosure, serta CSR demi keberlanjutan perusahaan BUMN 

di masa mendatang.      

  

2. Untuk penelitian selanjutnya  

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti memberikan masukan pada 

peneliti selanjutnya untuk merumuskan variabel-variabel lain yang memiliki 

kemungkinan mempengaruhi kinerja keuangan yaitu variabel internal control 

dan variabel audit opinion. Peneliti juga memberikan masukan pada peneliti 

selajutnya untuk menetapkan sampel yang berbeda dalam menganalisis 

variabel-variabel yang memiliki kemungkinan mempengaruhi kinerja 

keuangan.      
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