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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1.  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian secara empiris mengenai 

pengaruh market performance, financial performance, foreign ownership, dan 

company risk terhadap Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan indeks ESG Leaders yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2017-2020. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling dengan kriteria-kriteria yang menghasilkan sampel akhir 

sebanyak 48 data observasi yang terdiri dari 12 perusahaan.  

Berdasarkan hasil dari pengujian data serta analisis yang telah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa : 

1. Market performance tidak berpengaruh terhadap Environmental, Social, and 

Governance (ESG) disclosure. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 

didapati nilai signifikansi ialah sebesar 0,271 dan lebih besar apabila dibandingkan 

dengan probabilitas yaitu 0,05. Sehingga pada variabel market performance, H1 

ditolak dan H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat atau 

menurunnya nilai market performance perusahaan, maka tidak akan memberikan 

pengaruh terhadap Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure. 

2. Financial performance berpengaruh signifikan negatif terhadap Environmental, 

Social, and Governance (ESG) disclosure. Berdasarkan hasil pengujian yang 

dilakukan didapati nilai signifikansi ialah sebesar 0,024 dan lebih kecil dari nilai 

probabilitas yaitu 0,05 dan nilai koefisiensi yang berkorelasi negatif. Sehingga 

pada variabel financial performance, H2 diterima dan H0 ditolak. Maka dapat 

disimpulkan bahwa semakin meningkatnya nilai financial performance 

perusahaan, maka akan menurunkan Environmental, Social, and Governance 

(ESG) disclosure. 

3. Foreign ownership berpengaruh signifikan negatif terhadap Environmental, 

Social, and Governance (ESG) disclosure. Berdasarkan hasil pengujian yang 
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dilakukan didapati nilai signifikansi ialah sebesar 0,047 dan lebih kecil dari nilai 

probabilitas yaitu 0,05 dan nilai koefisiensi yang berkorelasi negatif. Sehingga 

pada variabel foreign ownership. Sehingga pada variabel foreign ownership, H3 

diterima dan H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya 

nilai foreign ownership perusahaan, maka akan menurunkan Environmental, 

Social, and Governance (ESG) disclosure. 

4. Market performance tidak berpengaruh terhadap Environmental, Social, and 

Governance (ESG) disclosure. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 

didapati nilai signifikansi ialah sebesar 0,161 dan lebih besar apabila dibandingkan 

dengan probabilitas yaitu 0,05. Sehingga pada variabel company risk, H1 ditolak 

dan H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat atau 

menurunnya nilai company risk, maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap 

Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure. 

V.2.  Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan serta keterbatasan pada penelitian, terdapat 

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, perusahaan dan investor. Bagi perusahaan 

diharapkan dapat lebih concern terhadap isu-isu mengenai lingkungan serta sosial. 

Selain itu perusahaan dapat meningkatkan Environmental, Social, and Governance 

(ESG) disclosure untuk memberikan manfaat bagi perusahaan, stakeholder, dan 

masyarakat.  

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan pada 

penelitian selanjutnya dan menggunakan populasi lain yaitu indeks ESG di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) seperti indeks SRI-KEHATI, indeks ESG Sector Leader IDX 

KEHATI, dan indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI untuk meneliti lebih lanjut. Selain 

itu, peneliti dapat menambahkan variabel lain seperti variabel kontrol ataupun variabel 

intervening dan peneliti dapat menggunakan proksi lain dari penelitian ini seperti 

pengukuran ESG dengan skor ESG lainnya dan pengukuran variabel lainnya seperti 

pengukuran kinerja pasar dengan menggunakan ratio harga pasar lain, pengukuran 

kinerja keuangan dengan ratio profitabilitas lain atau Tobins Q dan pengukuran risiko 
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perusahaan dengan menggunakan ratio solvabilitas lain. Serta menggunakan periode 

tahun terbaru atau dengan jangka waktu penelitian yang lebih lama. 


