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6.1  KESIMPULAN 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan 

sustainability report terhadap perbedaan kinerja keuangan PT. Semen Indonesia 

(Persero) Tbk. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengungkapan sustainability report berpengaruh positif signifikan terhadap 

ROA PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Semakin luas pengungkapan 

sustainability report perusahaan, maka akan semakin meningkatkan ROA. 

2.    Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA PT. Semen Indonesia 

 
(Persero) Tbk. sebelum dan sesudah pengungkapan sustainability report. 

 
3. Pengungkapan sustainability report berpengaruh positif signifikan terhadap 

ROE PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Semakin luas pengungkapan 

sustainability report perusahaan, maka akan semakin meningkatkan ROE. 

4.    Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROE PT. Semen Indonesia 

 
(Persero) Tbk. sebelum dan sesudah pengungkapan sustainability report. 

 
5. Pengungkapan sustainability report berpengaruh positif signifikan terhadap 

ROIC PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Semakin luas pengungkapan 

sustainability report perusahaan, maka akan semakin meningkatkan ROIC. 

6.    Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROIC PT. Semen Indonesia 

 
(Persero) Tbk. sebelum dan sesudah pengungkapan sustainability report. 
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7. Pengungkapan sustainability report berpengaruh positif signifikan terhadap 

EBITDA Margin PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Semakin luas 

pengungkapan sustainability report perusahaan, maka akan semakin 

meningkatkan EBITDA Margin. 

8. Terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  EBITDA  Margin  PT.  Semen 

Indonesia (Persero) Tbk. sebelum dan sesudah pengungkapan sustainability 

report. 

9. Pengungkapan sustainability report berpengaruh positif signifikan terhadap 

NOPLAT Margin PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Semakin luas 

pengungkapan sustainability report perusahaan, maka akan semakin 

meningkatkan NOPLAT Margin. 

10. Terdapat perbedaan yang signifikan antara NOPLAT Margin PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk. sebelum dan sesudah pengungkapan sustainability 

report. 

 

 
 

6.2  SARAN 

 
Dalam  penelitian  ini,  terdapat  beberapa  keterbatasan.  Untuk  kebaikan 

penelitian di masa yang akan datang, maka diberikan saran sebagai berikut. 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan data, dimana data yang diperoleh hanya 

berupa data sekunder dari website PT. Semen Indonesia (Perero) Tbk. dan 

website Bursa Efek Indonesia sehingga tahun pengamatan terbatas. Untuk 

menguji perbedaan kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah 

pengungkapan  sustainability report,  data  yang  diperoleh hanya pada  tahun
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pengamatan 2004-2013, yakni 5 tahun sebelum pengungkapan sustainability 

report dan 5 tahun setelah pengungkapan sustainability report. Untuk menguji 

pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap kinerja keuangan 

perusahaan hanya diperoleh data untuk tahun pengamatan 2009-2015. 

Hendaknya untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan menggunakan 

tahun pengamatan yang lebih panjang. 

2. Penelitian ini tidak memperhitungkan faktor lain selain pengaruh sustainability 

report untuk melihat adanya perbedaan kinerja keuangan perusahaan antara 

sebelum dan sesudah pengungkapan sustainability report, padahal mungkin 

terdapat beberapa faktor lain  selain sustainability report yang mengakibatkan 

terjadinya  perbedaan  kinerja  keuangan  perusahaan  pada  tahun  pengamatan 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan rasio profitabilitas dalam mengukur kinerja 

keuangan  perusahaan,  yakni  ROA,  ROE,  ROIC,  EBITDA  Margin  dan 

NOPLAT Margin. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan rasio 

profitabilitas   lainnya,   atau   menggunakan   ukuran   kinerja   dengan   rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pasar dengan variabel- 

variabel unik lainnya yang tidak umum digunakan dalam penelitian di 

Indonesia, yang dapat mengacu pada penelitian dari luar negeri. Hal ini dapat 

memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

rasio-rasio keuangan. 


