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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengungkapan informasi 

lingkungan, kinerja lingkungan dan ROA terhadap nilai perusahaan.  

1. Hasil dari pengujian analisis regresi berganda secara parsial antara lain : 

a. Hasil analisis regresi berganda menyatakan bahwa pengungkapan 

infromasi lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang 

mengungkapkan informasi lingkungan belum mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

b. Hasil regresi linier berganda menyatakan bahwa kinerja 

lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memiliki reputasi dalam PROPER sangat mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

c. Hasil regresi linier berganda menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan masih cenderung melakukan cara 

trade-off dalam meningkatkan nilai perusahaan. 
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2. Hasil dari pengujian analisis regresi berganda secara simultan antara lain :  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel independen 

berupa pengungkapan informasi lingkungan, kinerja lingkungan dan ROA 

berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan.  

B. Implikasi 

       Implikasi dari temuan penelitian mencakup pada dua hal, yaitu implikasi 

teoritis dan praktis. Implementasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi 

perkembangan teori-teori tentang penerapan pengungkapan informasi lingkungan, 

kinerja lingkungan dan profitabilitas dalam perusahaan. Implikasi praktis 

berkaitan dengan kontribusinya temuan penelitian terhadap penerapan 

pengungkapan informasi lingkungan, kinerja lingkungan dan profitabilitas 

terhadap meningkatkan nilai perusahaan. 

1. Implikasi teoritis  

       Implikasi teoritis dalam penelitian ini bahwa kinerja lingkungan 

mempunyai perngaruh terhadap nilai perusahaan. 

2. Implikasi Praktis 

       Implikasi praktis dalam penelitian ini bahwa dengan adanya penerapan 

kinerja lingkungan perusahaan mempunyai citra dan reputasi yang baik 

sehingga ada kepercayaan para stakeholder dan  para investor mempunyai 

daya tarik dalam menanamkan sahamnya. Namun dalam hal pengungkapan 
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informasi lingkungan dan profitabilitas tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan.     

C. Saran  

1. Periode penelitian dan sampel dapat ditambah atau diperluas 

menggunakan perusahaan dalam sektor yang lain. 

2. Disarankan untuk melakukan penelitian kembali dalam waktu yang akan 

datang dengan menggunakan variabel pengungkapan informasi lingkungan 

yang berbeda. 

3. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan variasi model penelitian 

dengan variabel moderasi , variabel control dan variabel intervening.  

D. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sehingga banyak 

data yang tidak memenuhi kriteria. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang terdapat di PROPER 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga tidak dapat 

digeneralisasi pada keseluruhan jenis perusahaan, karena tidak semua 

perusahaan yang mengikuti PROPER mempublikasi laporan tahunan 

perusahaan. 

 
 

 


