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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Return on Equity (ROE) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan yang tedaftar di LQ-45. Hasil penelitian ini 

mendukung salah satu pendapat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Subiyantoro dan Andreani (2003), menemukan bahwa Return on Equity 

berpengaruh positif pada harga saham perusahaan, harga saham yang 

tinggi dapat mencerminkan tingginya nilai perusahaan. 

2. Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) memperlemah 

hubungan antara Return on Equity (ROE) dengan harga saham perusahaan 

yang terdaftar di LQ-45. Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung 

pendapat Yuniasih dan Wirakusuma (2007), yang menyatakan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mampu dalam 

memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. 
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5.2 Saran 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat diperbaiki pada penelitian 

selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan indikator 

Global Reporting Initiatives 3.1 (GRI G3.1) selain memiliki keunggulan, namun 

juga memiliki kelemahan, yaitu perusahaan tidak sepenuhnya dapat 

mengimplementasikan seluruh item-item yang terdapat dalam GRI G3.1, hal 

tersebut dikarenakan GRI G3.1 merupakan pedoman internasional dalam laporan 

keberlanjutan, yang tidak seluruhnya dapat diimplementasikan di Indonesia karena 

perbedaan budaya dan adat istiadat. Saran-saran yang dapat disampaikan bagi 

peneliti selanjutnya dan perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan populasi yang berbeda untuk 

membuktikan apakah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

mampu menjadi variabel pemoderasi, misalnya Indeks Sri Kehati yang 

terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang 

baik dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel pemoderasi lainnya 

yang mampu dalam memoderasi hubungan antara kinerja keuangan 

dengan harga saham, misalnya kebijakan dividen. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi yang berbeda untuk 

mengukur kinerja keuangan, misalnya leverage. 

4. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut pada sektor 

perbankan (low profile) dan sektor pertambangan (high profile), karena 

pada penelitian ini ditemukan perbedaan dari jumlah pengungkapan 
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tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh sektor perbankan (low profile) 

dan sektor pertambangan (high profile). 

5. Tidak seluruh perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ-45 mengungkapkan 

informasi mengenai tanggung jawab sosial secara terpisah melalui 

sustainability report, diharapkan perusahaan dapat mengungkapkan 

informasi mengenai tanggung jawab sosial secara terpisah dalam 

sustainability report agar informasi tersebut dapat di respon secara baik 

dan positif oleh stakeholders. 

 


