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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa kinerja lingkungan 

berpengaruh signifikan terharap Corporate Social Responsibility (CSR) 

dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rudi Setiawan (2014) 

yang juga menyatakan bahwa Kinerja lingkungan yang dinilai melalui 

program PROPER memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan, dan kinerja 

lingkungan yang baik juga terbukti memiliki kepedulian sosial yang lebih 

besar baik terhadap masyarakat maupun tenaga kerjanya.  

2. Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa Political Visibility 

berpengaruh signifikan terharap Corporate Social Responsibility (CSR) 

dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yoga Prasetyo, Moh. 

Amin dan M. Cholid Mawardi (2017) juga menyatakan bahwa semakin 

tinggi political visibility yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan 

semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi 

sosial sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah. 

3. Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) 

dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Christiawan 
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(2014) yang juga menunjukkan bahwa leverage tidak mempengaruhi CSR 

karena saat ini banyak perusahaan yang sudah sadar akan pentingnya 

lingkungan dan sosial. 

4. Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa kepemilikan saham 

institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Puji 

Handayati (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham 

institusional tidak mempengaruhi CSR karena perusahaan bukanlah entitas 

yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus 

memberikan manfaat bagi stakeholdernya, dan hanya sebatas memenuhi 

kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan agar terhindar dari sanksi 

yang ada. 

5. Secara besama-sama (Simultan) kinerja lingkungan, political visibility, 

leverage, dan kepemilikan saham institusional berpengaruh signifikan 

terhadap Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti dalam melaksanakan penelitian mempunyai keterbatasan yang 

mungkin dapat menimbulkan bias, antara lain sebagai berikut : 

1. Peneliti hanya melakukan penelitian selama 3 tahun yaitu periode 2014 – 

2016. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen (kinerja 

lingkungan, political visibility, leverage, dan kepemilikan saham 



 

 

75 

institusional) dalam melihat bagaimana pengaruhnya terhadap CSR 

(Corporate Social Responsibility). 

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 

perusahaan pertambangan yang ada di BEI. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran 

kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut : 

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas periode penelitian. 

2. Penelitian ini hanya mengambil 4 variabel independent yang 

mempengaruhi CSR. Diharapkan penelitian selanjutnya agar dapat 

mengambil variabel lebih banyak lagi yang dapat mempengaruhi CSR. 

3. Di dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di BEI maka peneliti selanjutnya bisa menambahkan atau 

mengganti dengan perusahaan manufaktur yang ada di BEI. 

  


