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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis pada Pengaruh 

Penerapan Akuntansi Lingkungan dan Kinerja Lingkungan yang dikendalikan 

oleh Leverage terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan pada perusahaan 

non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-

2016, maka peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan 

yang dikendalikan oleh leverage tidak berpengaruh secara signifikan 

negatif terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Hal ini 

membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang menerapkan akuntansi 

lingkungan dengan dibiayai oleh sumber dana pinjaman dari luar ataupun 

dari dalam perusahaan untuk aktivitas operasinya cenderung lebih rendah 

dalam mengungkapkan informasi lingkungannya, sebab dengan 

penerapan akuntansi lingkungan yang dilakukan, perusahaan 

memperoleh data akuntansi tambahan terkait informasi lingkungan 

seperti biaya lingkungan, sehingga perusahaan tidak ingin ada tambahan 

biaya lagi untuk melakukan pengungkapan informasi lingkungan, dengan 

begitu perusahaan akan melaporkan laba lebih tinggi. 

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan yang 

dikendalikan oleh leverage tidak berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Hal ini membuktikan 

bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang 

baik  dengan dibiayai oleh sumber dana perusahaan yang berasal dari 

dana pinjaman ataupun modal perusahaan masih sedikit yang 

mengungkapkan informasi lingkungannya sebab jumlah perusahaan yang 

mengikuti program PROPER dan peraturan yang berkaitan dengan 

tanggungjawab sosial masih sedikit dan bersifat voluntary. 
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V.2  Saran 

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat 

diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

a. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya menambah variabel lain yang 

mampu mempengaruhi pengungkapan informasi lingkungan, selain dari 

variabel penerapan akuntansi lingkungan dan kinerja lingkungan, agar 

lebih mampu menjelaskan besarnya pengaruh variabel bebas lainnya 

terhadap variabel pengungkapan informasi lingkungan, seperti ukuran 

dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. 

b. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi lebih jauh 

dalam segi analisis konten dari data pengukuran yang digunakan. 

Sehingga akan mampu melakukan pembahasan dalam lingkup yang lebih 

luas.
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