
Syafira Khairanisa Salma, 2020 

PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN 

SUSTAINABILITY REPORT, 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi  

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

  50 

 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui secara 

empiris pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan komite audit terhadap 

pengungkapan sustainability report. Setelah menganalisis dan membahas bab 

sebelumnya dengan menguji hipotesis profitabilitas, ukuran perusahaan dan komite 

audit dalam mengungkapkan sustainability report perusahaan yang berpartisipasi 

dalam Sustainability Reprt Award (SRA) pada 2015, 2016, 2017 dan 2018. 

Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi 

pengungkapan Sustainability Report. Hasil ini menunjukkan apakah laba 

perusahaan mempengaruhi manajer dalam persiapan dan pengungkapan 

sustainability report. Manajer lebih fokus pada distribusi keuntungan pada 

investasi atau kepentingan bisnis perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh 

secara negative terhadap pengungkapan sustainability report, hal ini ditunjukkan 

oleh perusahaan yang memiliki sejumlah besar aset yang tidak selalu 

mengungkapkan sustainability report, dan komite audit tidak mempengaruhi 

pengungkapan laporan berkelanjutan, karena komite audit lebih berorientasi untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan daripada kualitas. Laporan Rabu. 

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, diperoleh nilai 13,63%, yang 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan komite audit dapat menjelaskan perubahan dalam variabel 

dependen dalam penelitian ini, yaitu pengungkapan sustainability report sebesar 

13,63% . Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model 

penelitian ini. 
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V.2 Keterbatasan 

Ada keterbatasan dalam penelitian ini yang mempengaruhi hasil penelitian 

ini, yaitu dalam mencari data laporan keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan 

yang diteliti tidak dapat ditemukan pada situs idx dan situs resmi perusahaan terkait. 

V.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang harus dipertimbangkan untuk 

peneliti selanjutnya harus diharapkan bisa menggunakan periode pengamatan yang 

lebih lama, sehingga dapat mengetahui perkembangan pelaporan keberlanjutan dari 

waktu ke waktu. Menambah variabel independen didalam penelitiannya seperti 

leverage, tipe industri dan corporate governance lainnya. Hal ini dapat membantu 

ketepatan dan keakuratan didalan penelitian yang akan datang. 
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