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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian masing-masing variabel terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) maka dapat disimpulkan:  

1. Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar -2.532 dengan 

probabilitas 0,012 dimana angka tersebut signifikan karena (p<0,05). 

2. Kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung 

sebesar 2,518 dengan probabilitas 0,013 dimana angka tersebut signifikan 

karena (p<0,05). 

3. Pengungkapan media berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 

3.010 dengan probabilitas 0,013 dimana angka tersebut signifikan karena 

(p<0,05). 

4. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 0.195 

dengan probabilitas 0,845 dimana angka tersebut signifikan karena (p>0,05). 
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5. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 0.502 

dengan probabilitas -0,672 dimana angka tersebut signifikan karena (p>0,05). 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya sebagai berikut : 

1. Penelitian ini secara keseluruhan berasal dari laporan tahunan perusahaan, 

sehingga tidak semua item didalam daftar pengungkapan tanggung jawab sosial 

diungkapkan secara jelas. 

2. Item pada Pengungkapan CSR masih sangat terbatas karena data hanya diambil 

dari laporan tahunan.  

3. Periode penelitian hanya dilakukan selama empat tahun yaitu 2012-2015 

sehingga efek dari variabel penelitian kurang telihat pada perusahaan.  

C. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil ini diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai manfaat 

mengungkapkan informasi khususnya laporan tahunan didalam perusahaan. 

2. Bagi Manajemen 

Diharapkan mampu membantu manajemen dalam melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial khususnya dalam meningkatkan ekonomi, sosial dan 

lingkungan perusahaan. 
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3. Bagi Pemerintah 

Pemerintah hendaknya menetapkan regulasi yang secara jelas mengatur tentang 

praktik dan pengungkapan serta pengawasan tanggung jawab sosial perusahaan 

pada perusahaan di Indonesia sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial 

lebih meningkat 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai pahan pemikiran, pertimbangan, atau bahan referensi 

dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu mencari pengaruh 

lain terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

 

 

 


