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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Fenomena dalam dalam kasus CSR yang terjadi pada perusahaan

PT.Freeport memberikan gaji yang tidak layak untuk para pekerjanya yang

merupakan warga negara indonesia. PT Freeport dianggap tidak berlaku adil

terhadap para pekerjanya terutama dalam urusan gaji dibandingkan dengan

pekerja asing yang bekerja di Indonesia. Kemudian adanya tuntutan masyarakat

papua terhadap pemerintah Indonesia dan PT.Freeport untuk perbaikan berbagai

kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Dan telah ditemui riset

mengenai kualitas CSR diperusahaan Indonesia masih sangat rendah

dibandingkan negara ASEAN.

Dengan adanya fenomena diatas maka dilakukan penelitian dengan

variabel-variabel yang berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Saham Asing, Leverage,

Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Sosial

Responsibility. Analisis yang digunakan adalah regresi data panel menggunakan

ala uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan dari model regresi yang digunakan.

Data sampel yang digunakan adalah perusahaan pertambangan dalam periode

2013-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah porposive

sampling, jumlah sampel yang didapatkan 10 perusahaan dengan jumlah observasi
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40. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Saham Institusional tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan

Corporate Sosial Responsibility. Hal ini mencerminkan investor

institusional belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah

satu kriteria melakukan investasi.

2. Kepemilikan Saham Asing tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan

Corporate Sosial Responsibilit. Diduga hanya perusahaan-perusahan yang

bersinggungan langsung dengan masyarakat (Consumer Goods) yang lebih

memperhatikan Tanggung Jawab Sosialnya terhadap lingkungan sekitar

karena hal ini akan memiliki dampak jangka panjang demi menjaga

legitimasi dan reputasi perusahaan (Simerly dan Li, 2001 ;Fauzi, 2006).

3. Leverage tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Sosial

Responsibility. Hal ini membuktikan bahwa leverage bukan salah satu

indikator yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada suatu perusahaan.

Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat hutang perusahaan terhadap

ekuitas yang dimiliki tidak mempengaruhi pengungkapan CSR pada

perusahaan, walaupun leverage ini berhubungan dengan pihak ketiga tidak

serta merta mempengaruhi perusahaan dalam mendistribusikan dana CSR

atau mengungkap lebih luas aktivitas yang berhubungan dengan CSR

seperti yang diprediksi pada teori keagenan tersebut di atas. Tingkat

hutang perusahaan merupakan aktivitas internal setiap perusahaan, apakah

dana tersebut digunakan untuk ekspansi perusahaan, pembiayaan



75

operasional atau lainnya, dalam penelitian ini perusahaan tetap melakukan

aktivitas CSRnya, sehingga meskipun perusahaan tersebut memiliki nilai

leverage yang tinggi tidak mempengaruhi mereka dalam melaksanakan

program CSR, hal ini bertujuan agar menarik kepercayaan masyarakat

untuk tetap menggunakan produk yang dihasilkan perusahaan tersebut.

4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Sosial

Responsibility. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya profitabilitas

perusahaan tidak akan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial

yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menurut Gray (1995) dalam

meutya (2012) disebabkan karena pengungakapan tanggung jawab sosial

perusahaan tidak berhubungan dengan profitabilitas dalam periode yang

sama, tetapi mungkin mungkin berhubungan dengan laba periode yang lalu

5. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Sosial

Responsibility. Hal ini karena ukuran perusahaan merupakan salah satu

faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan besar

cendrung bertindak hati-hati dalam melakukan pengelolaan dan cendrung

melakukan pengelolaan laba secara efesien. Perusahaan yang lebih besar

lebih diperhatikan masyarakat sehingga mereka akan lebih hati-hati dalam

melakukan pelaporan keuangan,sehingga berdampak perusahaan tersebut

melaporkan kondisinya lebih akurat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan

akan bermanfaat bagi:
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1. Bagi Investor

Bagi investor dan calon investor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia agar lebih seksama dan juga memperhatikan aspek Corporate

Social Responsibility perusahaan sebagai pertimbangan dalam melakukan

investasi.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah hendaknya menetapkan regulasi yang secara tegas dan jelas

mengatur mengenai praktik dan pengungkapan, serta pengawasan CSR pada

perusahaan di Indonesia sehingga praktik dan pengungkapan CSR di

Indonesia semakin meningkat.

3. Bagi Akademisi

Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan menggunakan

variabel lain seperti kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham

terkonsentrasi yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk

memperoleh hasil yang lebih baik, penelitian selanjutnya dapat

memperpanjang periode penelitian.


