
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Leverage, 

Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris Dan Pengungkapan Media terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftardi Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016. Kesimpulan yang 

dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel Leverage (DER) tidak mendukung H1 yang 

menyatakan bahwa Leverage (DER) berpengaruh terhadap Corporate 

Social Responsibility. Hal tersebut terjadi karena untuk melakukan 

Corporate Social Responsibility tidak tergantung pada tingkat leverage 

perusahaan namun tergantung pada tingkat kepekaan perusahaan 

terhadap kepedulian sosial dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa meskipun jumlah hutang perusahaan 

besar namun jika perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar 

terhadap lingkungan sosialnya maka peruahaan tersebut tetap melakukan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility.  

2. Secara parsial variabel Profitabilitas (ROE), setelah dilakukan pengujian 

hipotesis dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (ROE) berpengaruh 

signifikan negatif terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. Pengaruh negatif dari nilai profitabilitas (ROE) terhadap 
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pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan yang 

dihasilkan dalam penelitian ini mengisyaratkan bahwa perusahaan 

dengan nilai profitabilitas yang tinggi belum tentu mengungkapkan 

Corporate Social Responsibility dengan lebih banyak (Donovan  & 

Gibson, 2000). Selain itu perusahaan yang berada tingkat profitabilitas 

yang rendah maupun tinggi akan tetap mengungkapkan Corporate Social 

Responsibility perusahaannya, dikarenakan rasa tanggung jawab 

perusahaan yang besar terhadap lingkungan sekitar perusahaan.  

3. Secara parsial variabel Ukuran Dewan Komisaris (UDK) setelah 

dilakukan pengujian hipotesis menunjukkan tidak adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap Corporate Social Responsibility, karena banyak atau 

sedikitnya jumlah dewan komisaris tidak akan mempengaruhi kebijakan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility. Selain itu apabila 

terdapat anggota direksi atau dewan komisaris yang tidak 

menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan secara 

tertulis, yang bersangkutan dianggap menyetujui laporan tahunan 

tersebut. 

4. Secara parsial variabel Pengungkapan Media (PM) setelah dilakukan 

pengujian hipotesis berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap Corporate Social Responsibility. Dikarenakan 

pengkomunikasian Corporate Social Responsibility melalui 

pengungkapan media akan meningkatkan reputasi perusahaan dimata 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder, yang menjelaskan 
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bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal maupun 

internal sehingga perusahaan dapat meyakinkan bahwa perilaku sesuai 

dengan betasan-batasan dan norma yang berlaku dimasyarakat.  

5. Secara simultan Leverage, Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris Dan 

Pengungkapan Media setelah dilakukan pengujian hipotesis berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Corporate 

Social Responsibility. 

 
5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya empat tahun yakni dari 2013-

2016 dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 200 sampel. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya empat 

variabel independen saja yakni Leverage, Profitabilitas, Ukuran Dewan 

Komisaris Dan Pengungkapan Media. 

3. Nilai R-Square yang rendah hanya 23,2% hal ini menunjukkan bahwa masih 

banyak variabel lain yang belum digunakan dan memiliki kontribusi yang 

besar dalam mempengaruhi pengungkapan CSR seperti biaya operasional 

kepemilikan saham publik, reaksi investor dan risiko litigasi.  

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  
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1. Pada penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema 

sejenis sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga 

pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menganalisis aktivitas CSR 

perusahaan secara lebih mendalam pada laporan tanggung jawab sosial 

terpisah serta memperbaharui item pengungkapan sesuai kondisi 

masyarakat saat ini. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sampel penellitian 

bukan hanya di perusahaan manufaktur saja, tapi juga meneliti di beberapa 

sektor lainnya di BEI seperti, sektor perbank-an, sektor property dan real 

estate dan lainnya  

 

 
 


