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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari return on asset (X1), 

kepemilikan asing (X2) dan ukuran perusahaan (X3) terhadap pengungkapan 

sustainability report (Y) pada perusahaan pertambangan yang termasuk dalam 

nominasi ISRA (Indonesia Sustainability Reporting Award)  periode 2010-2015.  

 Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa return on asset 

(X1) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sustainability report (Y). 

Semakin tinggi return on asset suatu perusahaan, semakin tinggi pula tingkat 

pengungkapan sustainability report. Sebaliknya, semakin rendah return on asset 

suatu perusahaan, semakin rendah pula tingkat pengungkapan sustainability report. 

 Variabel independen kepemilikan asing (X2) tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar 

kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat pengungkapan 

sustainability report. Sebaliknya, semakin kecil kepemilikan asing dalam suatu 

perusahaan, semakin rendah tingkat pengungkapan sustainability report. 

 Variabel independen ukuran perusahaan (X3) tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report. Hasil penelitian juga menunjukkan arah yang 

berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, 

berarti tingkat pengungkapan sustainability report semakin rendah. Sebaliknya 
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semakin kecil ukuran perusahaan maka tingkat pengungkapan sustainability report 

akan semakin tinggi. 

 Variabel independen (return on asset, kepemilikan asing dan ukuran 

perusahaaan) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen 

(pengungkapan sustainability report). 

 Hasil yang tidak signifikan pada variabel kepemilikan asing dan ukuran 

perusahaan disebabkan oleh fenomena yang terjadi dimana stakeholder asing tidak 

terlalu memperhatikan pengungkapan sustainability report di Indonesia karena masih 

bersifat voluntary (sukarela) dan perusahaan besar memiliki dorongan untuk menahan 

informasi yang mengandung nilai relevan untuk menghindari melakukan program 

tanggung jawab sosial. Selain itu, data memerlukan periode penelitian yang lebih 

panjang dan sampel yang lebih besar sehingga diharapkan mewakili keadaan yang riil 

serta pengujian alat ukur dan proksi yang digunakan. 

5.2.  Saran 

 Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan saran 

kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini return on asset (X1) berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan sustainability report (Y). Sementara kepemilikan 

asing (X2) dan ukuran perusahaan (X3) tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report (Y). Untuk penelitian selanjutnya 
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diharapkan dapat menggunakan pengukuran lainnya agar memperoleh hasil 

yang maksimal. 

2. Pada penelitian ini variabel return on asset (X1), kepemilikan asing (X2) dan 

ukuran perusahaan (X3) memberikan kontribusi 25,6% terhadap 

pengungkapan sustainability report. Sisanya 74,4% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menguji dan menambah variabel lain yang diduga memiliki 

pengaruh terhadap pengungkapan sustainability report (Y). 

3. Penelitian ini meneliti perusahaan pertambangan yang termasuk dalam 

nominasi ISRA. Untuk penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian 

dengan tema yang sejenis sebaiknya memperpanjang periode pengamatan dan 

meneliti pada sektor perusahaan yang berbeda. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain : 

1. Variabel independen dalam penelitian ini ada tiga yaitu return on asset (X1), 

kepemilikan asing (X2) dan ukuran perusahaan (X3) 

2. Penelitian ini hanya meneliti pada perusahaan pertambangan yang termasuk 

dalam nominasi ISRA, sehingga hasil penelitian ini kemungkinan tidak sama 

dengan penelitian dengan tema sejenis pada perusahaan yang bergerak di 

sektor lain. 

 


