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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini menganalisis pengungkapan CSR secara online di industri 

perbankan di indonesia di situs web perusahaan dengan 34 indikator 

pengungkapan yang diadopsi dari penelitian sebelumnya. Bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, listing on bursa 

dan  internasionalitas terhadap pengungkapan CSR secara online di industri 

perbankan di Indonesia : 

 Pengungkapan CSR secara online merupakan salah satu sarana untuk 

berkomunikasi dengan berbagai pihak masyarakat maupun stakeholder, pertama 

informasi CSR yang baik dapat memenangkan rasa hormat dan kepercayaan dari 

stakeholder dan masyarakat (Wu dan Shen, 2013). Kedua, karyawan akan 

memilih untuk bekerja di perusahaan yang akan bertanggung jawab secara sosial 

(Wu dan Shen, 2013). Ketiga bank dengan tingkat pengungkapan CSR yang lebih 

tinggi akan memperluas pelanggan mereka dan menarik lebih banyak investor 

(Achua, 2008). Internet memungkinkan perusahaan untuk menyajikan informasi 

lebih murah dan pada waktu yang tepat (Hinson, 2011). Oleh karna itu bank dapat 

menggunkan situs web mereka sebagai cara yang efektif untuk 

mengkomunikasikan informasi CSR mereka kepada masyarakat dan stakeholder. 
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Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat di simpulkan bahwa : 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR secara online. 

2. Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR secara online. 

3. Listing on bursa tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR secara 

online.. 

4. Internasionalitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR secara 

online. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Setelah melakukan analisis penelitian, diketahui bahwa penelitian ini memiliki 

keterbatasan penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menganalisis web masing-masing perusahaan yang di 

teliti. 

2. Populasi penelitian ini hanya menggunakan perusahaan bank. 

3. Keterbatasan penelitian ini kurangnya penelitian terdahulu di Indonesia yang 

meneliti pengungkapan CSR secara online. 

4. Sumber informasi yang di jadikan sebagai bahan penilaian pengungkapanp 

CSR hanya terbatas pada website perusahaan. 

 

5.3 Saran  

Adapun saran yang dapat di berikan untuk perusahaan yaitu : 

1. Perusahaan diharapkan lebih update terhadap pengungkapan CSR pada situs 

web perusahaan. 
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2. Menambah perhatian terhadap CSR di bidang lingkungan dan energi, dimana 

kurangnya perhatian bank pada lingkungan dan energi. 

 Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel-variabel lain yang dapat 

atau tidaknya mempengaruhi pengungkapan CSR. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan metode pengambilan 

sampel dengan metode lain selain purposive sampling seperti random 

sampling, mengganti alat uji dengan yang lain serta bisa memperluas jumlah 

sampel tidak hanya perbankan tetapi dari semua jenis perusahaan. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya terbatas pada website 

perusahaan diharapkan juga sosial media perusahaan ataupun media lainnya. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih teliti lagi dalam menganalisis 

masing-masing item atau pokok pengungkapan CSR. 

5. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah data yang digunakan untuk 

penelitian supaya dapat menjadi perbandingan hasil penelitian. 


