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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian atas data dalam penelitian mengenai 

pengaruh pengungkapan sustainability report dan BOPO terhadap kinerja 

keuangan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui 

secara empiris pengaruh pengungkapan sustainability report dan BOPO terhadap 

kinerja keuangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Maka pengujian 

secara parsial menunjukkan bahwa: 

a. Hasil pengujian simultan uji t untuk variabel sustainability report tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kinerja keuangan maka 

hipotesis pertama tidak terbukti. 

b. Berdasarkan pada uji t untuk variabel BOPO  berpengaruh  signifikan 

terhadap pengungkapan kinerja keuangan. Maka hipotesis kedua terbukti. 

Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan bahwa sebesar 0,131 atau hanya 

13,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan hanya mampu dijelaskan oleh 

variabel sustainability report dan BOPO sebesar 13,1% sedangkan 86,9% sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti 

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan lain-lain.  

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

a. Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi 

penelitian selanjutnya, serta diharapakan dapat mengembangkan 

penelitian ini di masa mendatang dengan menambahkan variabel 

independen lain yang tidak diteliti oleh peneliti, peneliti selanjutnya juga 

diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel yang akan diteliti 
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menggunakan periode waktu yang lebih panjang dan sektor yang 

mempunyai karakteristik berbeda. 

b. Praktis  

1) Bagi perusahaan  

Perusahaan diharapkan lebih memperhatikan biaya operasional yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan karena hal tersebut 

merupakan hal terpenting dalam menentukan nilai tambah kinerja 

keuangan suatu perusahaan dimasa mendatang melalui informasi yang 

terdapat di laporan keuangan untuk di analisis dan pengambilan 

keputusan. 

2) Bagi Investor 

Diharapkan bagi para investor maupun calon investor dalam 

pengambilan keputusan tidak hanya berfokus pada laba atau nilai 

Return on Asset (ROA) melainkan berfokus pada BOPO perusahaan 

tersebut. Hal tersebut dikarenakan BOPO dapat mengukur tingkat 

efisiensi suatu perusahaan, hal itu menunjukkan bahwa perusahaan 

sudah menggunakan aktivitas operasinya dengan tepat, sehingga dinilai 

lebih efisien untuk menentukan besarnya nilai tambah kinerja keuangan 

suatu perusahaan. 
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