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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai

seberapa besar pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility secara parsial dan

simultan. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier

berganda. Subjek penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013. Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan atau secara bersama-sama variabel independen yaitu

variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh

signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Purnasiwi dan Sudarno (2011) yang menemukan

bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel ukuran perusahaan,

profitabilitas dan leverage berpengaruh secara signifikan terhadap

pengungkapan tanggung  jawab sosial perusahaan.

2. Profitabilitas tidak berpengaruh signifkan terhadap pengungkapan

Corporate Social Responsibility. Hasil penelitian ini tidak berhasil

mendukung teori legitimasi (legitimacy theory) yang menyatakan

bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
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pengungkapan CSR. Namun, penelitian ini sejalan dengan hasil

penelitian Sembiring (2005) dan Anggraini (2006) yang tidak

menemukan bukti adanya pengaruh profitabilitas yang signifikan

terhadap pengungkapan CSR.

3. Leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Corporate

Social Responsibility. Hasil penelitian ini berhasil mendukung teori

sinyal (signaling theory) dan sejalan dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Purnasiwi dan Sudarno (2011) dan Cahya (2010)

yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap

CSR disclosure.

4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifkan terhadap

pengungkapan Corporate Social Responsibility. Hasil penelitian ini

tidak berhasil mendukung teori legitimasi (legitimacy theory) yang

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun, hasil penelitian ini

sejalan dengan hasil penelitian Anggraini (2006) yang tidak

menemukan bukti, bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan

mempengaruhi pengungkapan CSR.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang

diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan,

yaitu:

1. Bagi perusahaan

Perusahaan sebaiknya melaporkan pengungkapan Corporate Social

Responsibility yang lebih lengkap, jelas, dan lebih transparan.

Pelaksanaan CSR yang semakin banyak akan membentuk dan

meningkatkan citra yang positif di masyarakat. Dengan

mengungkapkan seluruh item pengungkapan CSR, maka perusahaan

akan semakin baik dimata masyarakat. Selain itu, pengungkapan CSR

merupakan salah satu bentuk akuntabilitas terhadap stakeholders yang

akan berpengaruh baik terhadap going concern perusahaan.

2. Bagi Investor

Investor sebaiknya lebih teliti dan objektif dalam memilih perusahaan

yang akan menjadi tempat penanaman investasinya. Investor

diharapkan tidak hanya berorientasi pada laba bersih semata, namun

juga memperhatikan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada

stakeholders lainnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini di masa yang

akan datang, apabila ingin mengadakan penelitian lebih lanjut
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diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam

penelitian ini, diantaranya:

a. Sebaiknya dilakukan perbandingan antara periode pengamatan pra

dan pasca regulasi CSR, misalnya periode sebelum tahun 2007 dan

setelah 2007 untuk melihat efektivitas pelaksanaan regulasi tersebut

yang tercermin pada pengungkapan CSR.

b. Memperpanjang periode yang diteliti dan meneliti aspek lain dari

karakteristik perusahaan selain profitabilitas, leverage, dan ukuran

perusahaan misalnya seperti tingkat likuiditas, umur perusahaan,

profil perusahaan, struktur dewan komisaris, dll.


