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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas 

dan leverage terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan pemilihan sampel dengan 

metode purposive sampling. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. Hal ini disebabkan karena perusahaan pertambangan yang 

mengalami kerugian dalam tahun penelitian tetapi tetap melakukan kegiatan 

tanggungjawab sosial, lingkungan, dan ekonomi yang disampaikan dalam 

annual report. Perusahaan melakukan tanggungjawab sosial tidak 

berdasarkan laba yang diperoleh, tetapi dianggap sebagai beban operasional 

pada tahun berjalan. 

2. Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. Perusahaan pertambangan memiliki utang usaha yang 

bersumber dari pihak ketiga timbul dari operasional perusahaan, seperti 

pembelian barang, bahan baku dan jasa, maka dari itu utang usaha tidak 

digunakan untuk kegiatan CSR perusahaan. 
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3. Profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility. Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility bergantung pada manajemen perusahaan, tidak berdasarkan 

kinerja keuangan yang diperoleh. Perusahaan berkontribusi terhadap 

masyarakat sekitar dengan memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan 

mereka, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian yang perlu diungkapkan agar 

penelitian di masa mendatang dapat dilakukan lebih baik. 

1. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis komponen informasi yang 

termasuk dalam indikator GRI G4 pada annual report perusahaan sehingga 

dapat mempengaruhi tingkat penilaian untuk variabel Y. 

2. Kesulitan dalam memperoleh data annual report perusahaan sektor 

pertambangan secara lengkap, hal ini disebabkan adanya perusahaan yang 

tidak ditemukan website perusahaan dan tidak tersedianya annual report 

untuk 5 tahun kebelakang di website idx.co.id.  
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5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan 

saran bagi: 

1. Peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variabel 

independen seperti ukuran perusahaan, basis kepemilikan, dan pertumbuhan 

perusahaan. Dalam penelitian ini, hanya sektor pertambangan saja, maka 

peneliti selanjutnya dapat menambah sektor perusahaan dalam penelitian, 

seperti sektor aneka industri atau sektor industri dasar dan kimia.  

2. Bagi Perusahaan  

Perusahaan yang telah go public sebaiknya lebih terbuka dalam 

mengungkapkan informasi dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Perusahaan juga sebaiknya tidak membebankan biaya Corporate Social 

Responsibility sebagai beban operasional, tetapi lebih baik bila disisihkan 

dari sebagian keuntungan yang telah diperoleh. Selanjutnya, perusahaan 

disarankan untuk menutupi lahan lekas penambangan dengan tanaman-

tanaman produktif.  

3. Bagi Pemerintah 

Pemerintah seharusnya memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak 

menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan, sehingga adanya 

perlakuan yang adil dari pemerintah.


