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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-

2015. Berdasarkan metode purposive sampling diperoleh 159 perusahaan 

manufaktur yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan indeks 

pengungkapan Global Reporting Initiative (GRI) sebanyak 30 item. 

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka 

dapat ditarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut: 

1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure, karena ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh yang 

sangat besar  dan efektif dalam pengambilan keputusan. 

2. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

environmental disclosure, karena peran dewan komisaris independen 

tidak berfungsi dengan baik, kurang berkompeten dan kurang objektif 

dalam mengatasi dan mengawasi kinerja dari para manajemen. 

3. Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure, karena anggota dewan komisaris  

memberikan pengaruh yang sangat besar dan efektif dalam pengambilan 

keputusan, mengawasi dan juga sebagai evaluasi. 
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4. Leverage  berpengaruh negatif terhadap environmental disclosure. Hal 

ini dikarenakan  perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi, 

maka biasanya manajemen cenderung lebih tertutup dalam melaporkan 

kinerja perusahaannya. 

 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini ialah : 

1. Jangka waktu periode pengamatan hanya tiga tahun dari tahun 2013-2015 

sehingga sampel yang digunakan sangat terbatas. 

2. Dilihat dari nilai adjusted R Square sebesar 0,10 atau 10 %, berarti masih 

ada variabel-variabel lain yang dapat diteliti lebih lanjut yang diduga 

berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian dari perusahaan 

manufaktur saja sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisir pada tipe 

perusahaan lainnya. 

C. Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian-penelitian serupa 

di masa yang akan datang dan saran bagi para investor adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap 

environmental disclosure dalam laporan tahunan, misalnya dewan direksi, 

kualitas audit, dan lain-lain. 
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2. Memperluas objek penelitian, tidak hanya perusahaan manufaktur tetapi 

semua jenis perusahaan, sehingga bisa membandingkan indeks 

pengungkapan dari berbagai jenis perusahaan. 

3. Investor yang hendak berinvestasi pada perusahaan sektor manufaktur 

listing di BEI hendaknya memperhatikan faktor-faktor luas envinronmental 

disclosure yang ada pada perusahaan tersebut terkait dengan variabel dari 

penelitian ini. 

 


