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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

      Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang 

“Pengaruh Carbon Accounting terhadap Perencanaan Strategi dan Kinerja 

Lingkungan”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Carbon Accounting dengan 

perencanaan strategi yang dilakukan oleh perusahaan PROPER 2014 di jawa 

barat.   

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Carbon Accounting dengan kinerja 

lingkungan pada perusahaan PROPER 2014 di Jawa Barat.  Pengaruh yang 

ada adalah pengaruh yang negatif, yang berarti semakin besar carbon 

accounting yang dilakukan oleh perusahaan, akan mengurangi kinerja 

lingkungan yang dimiliki.  Pengaruh antara carbon accounting dengan kinerja 

lingkungan sebesar 21.6%, sehingga dapat dianggap cukup besar. 

 

5.2 Saran 

` Berdasarkan pembahasan dan simpulan, penulis mencoba untuk 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain. 

Adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut:  

1. Peneliti menyarankan kepada perusahaan untuk dapat mendorong 

perubahan yang positif bukan pada perencanaan strategis yang dimiliki 
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oleh perushaaan, melainkan lebih pada kinerja lingkungan, karena kinerja 

lingkungan memiliki pengaruh yang lebih besar dan signifikan jika 

dibandingkan dengan perencanaan strategi.   

2. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan data, maka dalam penelitian ini 

hanya menggunakan 50 data, dengan data diolah hanya 43 data.  Untuk 

itu, peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk dapat mencari 

responden dengan jumlah yang lebih besar, sehingga hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan dengan lebih luas.   

3. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan adanya item yang tidak valid 

dalam perhitungan uji instrumen. Untuk itu, peneliti menyarankan pada 

peneliti selanjutnya untuk tidak menggunakan item-item tersebut dalam 

kuesioner yang digunakan.   

4. Peneliti menyarankan kepada perusahaan PROPER 2014 yang diteliti 

dalam penelitian ini, untuk dapat menerapkan carbon accounting bukan 

sebagai beban bagi pihak perusahaan. Dari hasil penelitian, peneliti 

mengetahui bahwa pengaruh antra carbon accounting dengan kinerja 

lingkungan masih memunculkan pengaruh yang negatif.  Karena itu, 

diharapkan perusahaan mampu mengubah kecenderungan ini, sehingga 

Carbon Accounting yang dilakukan dapat memunculkan hasil positif. 

5. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel perusahaan 

PROPER yang lebih luas yang perusahaan PROPER yang lebih terbaru. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, masih ada keterbatasan yang dapat dipelajari bagi 

peneliti selanjutnya, antara lain: 

1. Dalam penelitian ini, masih sedikitnya penelitian terdahulu sehingga peneliti 

sulit dalam menemukan referensi – referensi teori. 

2. Jumlah sampel dalam penelitian yang diambil masih sangat sedikit dan tidak 

dapat mewakili seluruh perusahaan di jawa barat yang terdaftar di PROPER 

2014. 

3. Peneliti hanya menerapkan metode survei melalui kuesioner, tidak melakukan 

wawancara secara langsung. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil oleh 

peneliti hanya berdasar pada data yang dikumpulkan. Jika peneliti melakukan 

wawancaran langsung dan menyebarkan kuesioner maka peneliti akan 

mendapatkan kesimpulan yang lebih. 

4. Jumlah responden dalam penelitian hanya sebanyak 43 responden sehingga 

masih belum cukup untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya. 

 

 

 

 


