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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Pengungkapan aktivitas/tanggung jawab sosial perusahaan perlu 

dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan bentuk komunikasi perusahaan 

terhadap para stakeholder-nya mengenai kinerja dan kondisi perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Return On Assets (ROA), Net 

Profit Margin (NPM), leverage dan kinerja lingkungan terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure. Dari hasil pengujian Return On Assets (ROA) 

ditemukan bahwa Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Corporate Social Responsibility Dislosure. Hal ini dikarenakan  tinggi atau 

rendahnya probabilitas yang dimiliki perusahaan tidak mencerminkan keputusan 

manajemen dalam melakukan tanggung jawab sosial. 

Selanjutnya dari hasil pengujian pengaruh variabel Net Profit Margin 

(NPM) ditemukan bahwa Net Profit Margin (NPM)  tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Corporate Social Responsibility Dislosure. Hal ini dikarenakan tingkat 

profitabilitas perusahaan yang diukur dengan  Net Profit Margin (NPM) yang 

tinggi atau rendah tidak menentukan manajemen perusahaan tersebut untuk 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan profitabilitas merupakan 

faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan 

pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham.  
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 Hasil pengujian pengaruh variabel leverage berpengaruh signifikan 

terhadap Corporate Social Responsibility Dislosure. Artinya semakin tinggi 

leverage, maka semakin rendah program corporate social responsibility. Hal ini 

dilakukan manajemen perusahaan dengan melakukan pengurangan pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang dibuat agar tidak menjadi sorotan para debtholder. 

Sedangkan untuk hasil pengujian pengaruh variabel kinerja lingkungan 

berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Dislosure. 

Artinya perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan cenderung 

mengungkapkan performance mereka.  

 

B. Saran 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya, yaitu sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya perusahaan pertambangan, sehingga tidak diketahui 

bagaimana pengaruh variable independen terhadap variable dependen pada jenis 

perusahaan lain, seperti jasa, keuangan, manufaktur dan lainnya. Dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa  Adjusted R Square  sebesar 12,8%, yang berarti 

Corporate Social Responsibility Disclosure dipengaruhi variabel Return On 

Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), leverage dan kinerja lingkungan hanya 

sebesar 12,8%. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sisanya sebesar 87,2% 

masih dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Hal ini menjadi suatu keterbatasan karena variabel independen lain 



60 
 

 
 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini, memungkinkan mempunyai pengaruh 

yang lebih besar terhadap pengungkapan CSR. 

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat 

saya berikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jenis perusahaan lain, 

seperti perusahaan jasa, keuangan, manufaktur dan lainnya. Hal ini dilakukan 

agar dapat mengetahui pengaruh faktor-faktor karakteristik perusahaan 

lainnya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan penggunaan variabel 

independen lainnya, diluar variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini atau menambah variabel independen lainnya. Karena 

dimungkinkan dari variabel-variabel independen yang lainnya, dimungkinkan 

mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pengungkapan CSR, 

misalnya ROE, EPS , kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan 

sebagainya




