
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh tingkat laba 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat laba 

Kondisi tingkat laba yang diukur dengan rasio net profit margin (NPM) 

pada perusahaan yang dipilih, mulai periode 2004 sampai 2007 cenderung 

mengalami peningkatan. Akan tetapi tidak semua penurunan tingkat laba 

merupakan hal buruk. Hal ini bisa saja disebabkan adanya penambahan 

aktiva tetap oleh perusahaan sehingga biaya pemeliharaan dan biaya 

penyusutan semakin besar. Selain itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor 

lain baik yang dapat dikendalikan maupun tidak dapat dikendalikan 

perusahaan. Peningkatan profit menunjukan kondisi kinerja keuangan 

perusahaan menunjukkan hal positif, karena dengan laba (profit)  

perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

2. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Kondisi rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada 

tahun 2004-2007 untuk perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, yang menjadi unit analisis cenderung mengalami 

kenaikkan. Besarnya pengungkapan tanggung jawab sosial yang tercermin 

dalam laporan tahunan perusahaan pertambangan mengindikasikan bahwa 

perusahaan tidak hanya terpusat pada kegiatan mencari keuntungan 

(profit) semata melainkan juga mereka memperhatikan atau peduli 



 

 

 

 

terhadap masalah lingkungan dan sosial di tempat mereka beroperasi. 

Namun masih diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan secara 

beragam. 

3.  Pengaruh Tingkat Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 9 perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2007 

serta didukung oleh teori-teori yang melandasi, hasil perhitungan yang 

diuraikan pada bab IV, dan dengan hipotesis awal dari penelitian ini, 

penulis menyimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

tingkat laba dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Tingkat laba yang diukur dengan 

menggunakan indikator Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, variabel 

tersebut memiliki keeratan hubungan yang kuat terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Dari hasil analisis statistik regresi 

dengan nilai a sebesar 37,206 dan nilai b sebesar 0,380 dan korelasi 

sebesar 0,743 dapat diketahui tingkat laba memiliki pengaruh positif dan 

kuat (signifikan) tehadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Dan dari hasil analisis koefisien determinasi menunjukan 

bahwa 55,1% pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

dipengaruhi oleh tingkat laba. Dan 44,9% pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan dipengaruhi oleh selain tingkat laba seperti size, profile, 

ukuran dewan komisaris, leverage perusahaan dan lain-lain yang dapat 

mempengaruhi.   

5.2. Saran 

Karena keterbatasan waktu, referensi dan pengetahuan yang dimiliki, penulis 

menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diperlukan 



 

 

 

 

penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu 

penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, 

antara lain: 

1. Saran untuk Perusahaan 

Bagi para emiten diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan 

dalam melakukan pengungkapan dari kegiatan sosial yang dilakukannya. 

Dengan melihat hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara tingkat laba (yang diukur dengan NPM) dengan pengungkapan 

tanggung jawab sosial, maka perusahaan dalam melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya 

sebaiknya menggunakan indikator tingkat laba terutama Net Profit 

Margin (NPM) karena besarnya pendapat yang diperoleh perusahaan 

menjadi acuan atau dasar dari sumber dana yang akan digunakan 

perusahaan dalam melakukan kegiatan sosialnya yang nantinya kegiatan 

tersebut akan diungkapkan oleh perusahaan itu sendiri dalam laporan 

tahunannya sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap para 

stakeholders yang akan berpengaruh baik terhadap going concern 

perusahaan. 

2. Saran untuk Investor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pegangan dalam menentukan langkah 

untuk dapat berinvestasi pada perusahaan, yaitu dengan memperhatikan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebelum membuat 

keputusan investasi. Investor harus mempertimbangkan keberlajutan dan 

tingkat laba perusahaan. Perusahaan yang mengungkapkan tanggung 

jawab sosialnya yang berkesinambungan akan memiliki citra yang baik di 

mata konsumen. Loyalitas konsumen akan berpengaruh pada tingkat laba 

perusahaan. Dengan demikian keberlanjutan perusahaan yang 

berkomitmen pada tanggung jawab sosial akan lebih terjaga. 



 

 

 

 

3. Saran untuk Pemerintah 

Perlu adanya suatu standar yang jelas sebagai tolak ukur untuk menilai 

sejauh mana emiten telah melaksanakan dan mengungkapkan tanggung 

jawab sosialnya, karena berdasarkan hasil penelitian bahwa perusahaan 

menggunakan indikator  tingkat laba sebagai acuan bagi perusahaan 

dalam melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan sosialnya. Semakin 

tinggi tingkat laba yang diperoleh perusahaan akan semakin tinggi pula 

sumber dana yang digunakan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan 

sosialnya dan kegiatan tersebut akan diungkapkan pula dalam laporan 

tahunan perusahaan. 

4. Saran untuk Peneliti selanjutnya 

Penelitian selanjutnya yang berkepentingan dengan penelitian ini di masa 

yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan 

yang ada dalam penelitian ini, diantaranya: 

a. Peneliti dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang apakah 

terdapat faktor atau hal lain yang dapat dipengaruhi oleh tingkat laba, 

seperti: size, profile, ukuran komisaris, leverage perusahaan dan hal-

hal lain yang dapat mempengaruhi. 

b. Melakukan penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan selain 

sampel perusahaan yang dipakai penulis untuk diteliti dan 

menggunakan periode pengamatan yang lebih lama. 

 

 

 

 

 


