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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan lingkungan

dan kepemilikan institusional dan profitabilitas (ROA) terhadap CSR disclosure

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang secara

ringkas.

1) Pengelolaan lingkungan tidak berpengaruh terhadap CSR disclosure.

Penyebabnya karena pengungkapan tanggung jawab sosial yang

diungkapkan perusahaan yang masuk kedalam PROPER tidak banyak

diungkapkan di laporan tahunan, indikator kinerja lingkungan rata-rata

hanya mengungkapkan 5 item kinerja lingkungan dari total 34 item

indikator kinerja lingkungan, dan kinerja lingkungan perusahaan-

perusahaan relatif tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

2) Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap CSR disclosure.

Kepemilikan institusional yang besar akan sangat berpengaruh dan

berdampak pada keputusan manajemen yang akan diambil. Salah satu

keputusannya adalah pengungkapan informasi CSR sebagai transparansi

kepada stakeholders. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional yang

besar akan menyebabkan tekanan terhadap manajemen untuk

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih luas.

institusional yang besar akan sangat berpengaruh
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3) Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap CSR disclosure.

Tuntutan terkait pengungkapan kinerja lingkungan yang lebih banyak

lebih ditujukan terhadap perusahaan dengan ukuran besar, bukan kepada

perusahaan dengan profitabilitas tinggi. Pengungkapan sosial perusahaan

justru memberikan kerugian kompetitif (competitive disadvantage)

karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya yang lebih untuk

mengungkapkan informasi sosial tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini masih adanya perusahaan yang belum secara

konsisten mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan baik, agar dapat

melakukan pengungkapan dan memenuhi item-item yang ada dalam indeks CSR

disclosure. Perusahaan sebaiknya mengikuti PROPER yang diadakan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup secara rutin agar dapat meningkatkan citra

perusahaan.

Bagi peneliti selanjutnya  disarankan untuk menambah kategori perusahaan

yang dijadikan sampel penelitian, misalnya seluruh perusahaan yang terdaftar di

BEI. Memperluas periode pengamatan agar dapat lebih menggambarkan kondisi

pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia, dapat menambahkan variabel

independen lain yang sesuai dan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial, dan menggunakan variabel lain sebagai variabel moderating,

misalnya : leverage, size perusahaan,dll.


