
84 

 

84 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui secara empiris 

pengaruh Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Lingkungan dan Biaya Lingkungan 

terhadap Kinerja Ekonomi. 

Berdasarkan hasil dari analisis pengujian data dan pembahasan yang telah 

diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan. Pengujian secara parsial hipotesis 

pertama diperoleh hasil bahwa variabel Kinerja Lingkungan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Ekonomi (H1 ditolak). Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil temuan oleh Almilia & Wijayanto (2007), Herinigsih & Saputri 

(2012), Wulandari & Hidayah (2013) dan Rohmah & Wahyudin (2015) yang 

menyatakan bahwa Kinerja Lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Ekonomi. 

Pengujian secara parsial hipotesis kedua diperoleh hasil bahwa variabel 

Pengungkapan Lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Ekonomi (H2 ditolak). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil temuan oleh Fuji 

et al., (2012), Wulandari dkk (2016) dan Tunggal Fachrurrozie (2014) yang 

menyatakan bahwa Pengungkapan Lingkungan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Ekonomi. 

Pengujian secara parsial hipotesis ketiga diperoleh hasil bahwa variabel 

Biaya Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Ekonomi (H3 

diterima). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil temuan Fitriani (2013) yang 

menyatakan bahwa Biaya Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Ekonomi. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk 

menambah referensi selanjutnya, ada beberapa saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat, antara lain: 
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a. Manfaat Teoritis 

Bagi masyarakat akademis yang ingin melakukan penelitian lebih dalam 

mengenai akuntansi lingkungan hasil ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

manajer perusahaan untuk melaporkan biaya lingkungan di laporan 

tahunan perusahaan sebagai bukti tanggung jawab lingkungan 

perusahaan. 

2) Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan agar para investor melihat kinerja 

ekonomi yang diukur dengan profitabilitas untuk mempertimbangkan 

biaya lingkungan yang dilaporkan perusahaan dalam mendukung 

pengambilan keputusan sebelum menginvestasikan dananya dalam 

sebuah perusahaan. 

3) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui biaya 

lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan sebagai bukti 

tanggung jawab perusahaan atas kegiatan usahanya terhadap 

lingkungan sekitar perusahaan.  
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