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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Environmental 

Management System, Environmental Performance, Komisaris Independen, 

Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Economic 

Performance. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Environmental Management System tidak berpengaruh terhadap Economic 

Performance. Hasil di dukung dengan nilai signifikan Environmental 

Management System sebesar 0,701 berada lebih besar dari nilai α 0,05 dan 

pada nilai t hitung sebesar 0,386 lebih rendah dari t tabel yang bernilai 

1,992. Hasil ini juga menjelaskan bahwa ISO 14001 belum dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan dikarenakan publik 

melihat sertifikasi tersebut hanya sebagai bentuk kepedulian perusahaan 

terhadap masalah lingkungan dan belum memiliki manfaat ekonomis bagi 

mereka. 

2. Environmental Performance tidak berpengaruh terhadap Economic 

Performance. Hasil didukung dengan nilai signifikan Environmental 

Performance sebesar 0,325 berada lebih besar dari nilai α 0,05 dan pada 

nilai t hitung sebesar 0,990 lebih rendah dari t tabel yang bernilai 1,992. 

Hasil ini menjelaskan suatu produk atau jasa yang mempunyai nilai 
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 lingkungan yang tinggi akan memiliki nilai harga jual yang lebih tinggi 

juga, sehingga konsumen tidak terlalu menginginkan hasil dari perusahaan 

tersebut. Sehingga perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang 

baik tidak akan berpengaruh langsung terhadap kinerja ekonomi 

perusahaan itu sendiri. 

3. Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Economic 

Performance. Hasil didukung dengan nilai signifikan Komisaris 

Independen sebesar 0,000 berada lebih rendah dari nilai α 0,05 dan pada 

nilai t hitung sebesar 8,026 lebih besar dari t tabel yang bernilai 1,992. 

Hasil ini menjelaskan bahwa jika proporsi komisaris independen ditambah 

didalam komposisi dewan komisaris maka pengawasan terhadap 

manajemen dan dewan direksi serta laporan keuangan perusahaan juga 

akan semakin ketat dan obyektif. Sehingga manajemen akan selalu 

bertindak sesuai tujuan perusahaan. Ketika proporsi dewan komisaris 

ditambah maka akan menaikkan kinerja perusahaan. 

4. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Economic 

Performance. Hasil didukung dengan nilai signifikan Kepemilikan 

Institusional sebesar 0,924 berada lebih besar dari nilai α 0,05 dan pada 

nilai t hitung sebesar 0,096 lebih rendah dari t tabel yang bernilai 1,992. 

Hasil ini menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan disebabkan karena pemilik mayoritas institusi 

ikut dalam pengendalian perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk 

kepentingan mereka sendiri meskipun dengan mengorbankan kepentingan 
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pemilik minoritas. Menurut Modigliani adanya asimetri informasi antara 

pihak pemegang saham dengan manajer menyebabkan manajer selaku 

pengelola perusahaan akan bisa mengendalikan perusahaan karena 

memiliki informasi laporan keuangan yang lebih dibandingkan pemegang 

saham, dengan ini lebih mudah manajer akan mengendalikan perusahaan 

dalam membuat suatu kebijakan. Jadi, dengan kepemilikan institusi yang 

tinggi tidak menjamin bisa memonitoring penuh kinerja atau manajer 

dengan maksimal. 

5. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap economic 

Performance. Hasil didukung dengan nilai signifikan Kepemilikan 

Manajerial sebesar 0,017 berada lebih rendah dari nilai α 0,05 dan pada 

nilai t hitung sebesar 2,441 lebih besar dari t tabel yang bernilai 1,992. 

Hasil ini menjelaskan bahwa Kepemilikan manajerial merupakan 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. 

Proporsi saham manajerial di dalam perusahaan mengindikasikan adanya 

kesamaan kepentingan antara pemilik dengan pengelola perusahaan. 

Kesamaan kepentingan ini akan memotivasi manajer untuk meningkatkan 

kinerjanya sehingga akan berdampak pada semakin baiknya kinerja 

keuangan perusahaan. Hal ini terbukti kepemilikan manajerial dapat 

menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, 

sehingga kinerja keuangan perusahaan semakin baik. 

6. Environmental Management System, Environmental Performance, 

omisaris ndependen, Kepemilikan nstitusional dan Kepemilikan anajerial 
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erpengaruh secara simultan terhadap Economic Performance. Hasil 

didukung dengan nilai F test (F hitung) sebesar 21,007 dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0,000 lebih rendah dari 0,05 atau F hitung lebih besar 

dari F tabel= 2,35. 

 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu : 

1. Perlu mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

2. Perlu penambahan variabel yang mungkin berpengaruh terhadap 

Economic Performance. 

3. Objek peneletian yang dapat diperluas bagi peneliti yang ingin membahas 

economic performance. 

 

 

 

 

 

 

 


