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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Simpulan berdasarkan hasil dari penelitian pengaruh pengungkapan sustainability 

report terhadap kinerja perusahaan yang menggunakan current assets, debt ratio¸ 

dan return on assets dan nilai perusahaan. Kinerja perusahaan menggunakan tiga 

rasio keuangan, yaitu current assets, debt ratio¸ dan return on assets. Sedangkan 

untuk nilai perusahaan diproksikan dengan rasio tobin’s q. berdasarkan hasil 

perhitungan statistik dan pembahasan dari penelitian, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Sustainability report tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 

baik dengan menggunakan current ratio (CR), debt ratio (DR), dan return on 

assets (ROA). 

2. Sustainability report tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

(Tobin’s Q). 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dipelajari 

bagi peneliti selanjutnya, yakni sebagai berikut: 

1. Sedikitnya jumlah penelitian terdahulu yang menyebabkan peneliti sulit 

menemukan referensi-referensi teori untuk penelitian ini. 

2. Jumlah sampel yang sedikit, yang mana dalam penelitian ini hanya ada 10 

perusahaan dengan periode pengamatan dari tahun 2014-2016. Hal ini 
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disebabkan karena GRI mengeluarkan peraturan bahwa laporan sustainability 

report yang diterbitkan setelah 31 Desember 2015 harus disusun sesuai dengan 

Pedoman G4, sehingga masih sedikit sekali jumlah perusahaan yang 

menerbitkan sustainability report dari tahun 2014-2016 dengan menggunakan 

GRI G4 Guidelines. 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mengukur kinerja dan 

nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Untuk penelitian selanjutnya 

mungkin dapat menggunakan variabel lain yang dapat dipengaruhi ataupun 

mempengaruhi pengungkapan sustainability report perusahaan. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa saran yang dapat digunakan 

sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya, yakni sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Penulis menyarankan sebaiknya perusahaan yang ada di Indonesia mulai 

menerapkan pengungkapan sustainability report, karena apabila perusahaan 

hanya menerbitkan laporan keuanga saja laporan keuangan hanya mampu 

memberikan gambaran mengenai posisi kinerja keuangan, tidak dengan 

kontribusi perusahaan terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan 

usahanya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menerbitkan 

sustainability report, maka perusahaan sudah memperlihatkan salah satu 

bentuk pertanggungjawabannya kepada stakeholder. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 
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Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

sustainability report, kinerja perusahaan, dan nilai perusahaan. Tentunya 

apabila ada yang tertarik untuk meneliti topik yang serupa dapat menambah 

variabel dependen lainnya yang dapat berpengaruh ataupun memberikan 

pengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Peneliti selanjutnya 

juga dapat menambahkan jumlah sampel perusahaan ataupun lamanya periode 

pengamatan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik lagi. 

3. Bagi masyarakat umum 

Penulis berharap melalui tulisan ini, tidak hanya perusahaan tetapi masyarakat 

juga dapat memahami mengenai pentingnya pengungkapan sustainability 

report suatu perusahaan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ada dapat 

lebih terdorong untuk berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan.  


