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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan  untuk menguji dan mengetahui pengaruh Umur 

Perusahaan, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaaan terhadap Environmental 

Disclosure. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial hipotesis diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Umur Perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Environmental Disclosure. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin lama persahaan berdiri belum tentu banyak 

megungkapan informasi pengungkapan lingkungan dalam lapran tahunan 

perusahaan. 

b. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Profitabilita tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Environmental Disclosure. Hal ini 

menunjukan bahwa besarnya profitabilitas suatu perusahaan belum tentu 

mempengaruhi perusahaan untuk lebih banyak melakukan pengungkapan 

lingkungan  

c. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Ukuran Perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Environmental Disclosure. Hal ini 

menunjukan Perusahaan besar melakukan lebih banyak aktivitas dan 

memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat, sehingga 

perusahaan besar senantiasa terdorong untuk mengungkapkan informasi 

lingkungannya agar mendapatkan keyakinan dari masyarakat. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan, peneliti menyadari bahwa 

masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penelitian ini. Berikut ini 

adalah saran yang dapat peneliti berikan, baik saran teoritis maupun saran praktis. 
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V.2.1  Saran Teoritis 

a.  Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperhatikan faktor-faktor 

atau penyebab lain dari Environmental Disclosure. Menggunakan lebih 

dari satu independen variabel diharapkan mampu membuat hasil yang 

lebih baik dibanding hasil pada penelitian ini. 

b.  Penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dalam sumber jurnal dan 

teori-teori yang telah tersedia. Adapun penelitian ini sebelumnya belum 

pernah dilaksanakan. 

c.  Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperbaiki keterbatasan tersebut 

dengan menambahkan jumlah periode tahun penelitian menjadi lebih 

panjang sehingga menghasilkan jumlah sampel yang lebih banyak dan 

peneliti berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain untuk 

menjelaskan Environmental Disclosure seperti kinerja lingkungan, 

Leverage, jenis kepemilikan modal, environmental concern dan lainnya 

yang dapat mempengaruhi Pengungkapan Lingkungan.  Selain itu 

peneliti juga dapat menggunakan indeks pengukuran pengungkpan 

lingkungan selain GRI yaitu, indikator dari BAPEPAM No.VIII.G.2, 

Islamic Social Reporting (ISR) dan Indonesian Environmental Index 

(IER). 

 

V.2.2  Saran Praktis 

Implikasi praktis dalam penelitian ini walaupun pengungkapan lingkungan 

masih bersifat sukarela tetapi perusahaan harus tetap memperhatikan 

pengungkapan lingkungan untuk mendapatkan citra dan reputasi yang baik 

sehingga ada kepercayaan para stakeholders dan para investor memiliki daya tarik 

untuk menanamkan sahamnya. 
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