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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Net Profit Margin (NPM) sebelum pelaksanaan Sustainability Reporting 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun besarnya Net Profit Margin 

(NPM) tahun 2001, 2002, 2003 adalah 2,80 % , 12,02 % , dan 14,03 %. 

Sehingga tingkat kenaikan Net Profit Margin (NPM) adalah sebagai berikut : 

pada tahun 2002 tingkat kenaikan NPM adalah 328,57 % dari tahun 2001 , 

dan pada tahun 2003 tingkat kenaikan NPM adalah  16,78 % dari tahun 2002. 

Hal tersebut dikarenakan tingkat kenaikan pendapatan yang tidak diikuti oleh 

kenaikan biaya, sehingga laba bersih setelah pajak turut meningkat, dan 

akhirnya berpengaruh pada tingkat kenaikan Net Profit Margin. 

2. Net Profit Margin (NPM) sesudah pelaksanaan Sustainability Reporting 

mengalami penurunan setiap tahunnya. Adapun besarnya Net Profit Margin 

(NPM) tahun 2004, 2005, 2006 adalah 12,19 % , 8,92 % , dan 6,69 %. 

Sehingga tingkat penurunan Net Profit Margin (NPM) adalah sebagai berikut : 

pada tahun 2004 tingkat penurunan NPM adalah 13,12 % dari tahun 2003, 

pada tahun 2005 tingkat penurunan NPM adalah 26,81 % dari tahun 2004, dan 

pada tahun 2006 tingkat penurunan NPM adalah  25,04 % dari tahun 2005. 

Hal tersebut dikarenakan tingkat kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan 

tingkat kenaikan biaya yang cukup besar. Adapun tingkat pendapatan usaha 

dan biaya PT. Astra International Tbk adalah sebagai berikut : pada tahun 

2004 pendapatan meningkat sebesar 40,72 % dan biaya meningkat sebesar 

30,43 % dari tahun 2003, pada tahun 2005 pendapatan meningkat sebesar 

37,95 % dan biaya meningkat sebesar 43,08 %  dari tahun 2004, dan pada 

tahun 2006 pendapatan turun sebesar 9,26 % dan biaya turun 7,03 % dari 
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tahun 2005. Bagi PT. Astra International Tbk kenaikan biaya yang cukup 

besar tersebut terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 

melaksanakan sustainability reporting, sehingga berpengaruh pada laba bersih 

setelah pajak yang cenderung menurun, dan akhirnya berpengaruh pada 

tingkat penurunan Net Profit Margin. 

3. Berdasarkan hasil uji statistik t test, didapat nilai thitung = 0,064 dan ttabel = 

2,776, sehingga   -t tabel < t hitung < t tabel  atau -2,776 < 0,064 < 2,776 , 

artinya Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara tingkat profitabilitas perusahaan sebelum 

pelaksanaan sustainability reporting dengan tingkat profitabilitas perusahaan 

sesudah pelaksanaan sustainability reporting.  

Seharusnya pelaksanaan sustainability reporting oleh PT. Astra International 

Tbk, membawa dampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Namun 

karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan khususnya 

konsumen terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang 

dilakukan oleh PT. Astra International Tbk, maka tingkat profitabilitas 

perusahaan sebelum dan sesudah pelaksanaan sustainability reporting tidak 

mengalami perbedaan yang signifikan, bahkan cenderung menurun. Hal ini 

dikarenakan PT. Astra International Tbk harus mengeluarkan biaya yang 

sangat besar untuk pelaksanaan sustainability reporting, sedangkan 

pendapatan PT. Astra International Tbk cenderung tidak banyak berubah. 

 

 

5.2.  Saran 

Penulis memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi 

berbagai pihak, antara lain: 

1.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa wacana tentang sustainability 

reporting masih belum direspon oleh masyarakat khususnya konsumen di 

Indonesia. Meskipun demikian bukan berarti bahwa sustainability reporting 

ini tidak penting, karena di negara-negara maju perusahaan yang besar tidak 

berani untuk mengabaikan hal ini, bahkan masyarakat dan konsumen pun 
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sangat mengutamakan hal ini. Oleh karena itu, wacana tentang sustainability 

reporting ini harus tetap dikembangkan dan dipertahankan mengingat begitu 

pentingnya laporan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap 

stakeholder mereka. 

2. Penelitian ini baru dilakukan pada lingkup yang sangat terbatas, yaitu baru 

pada satu perusahaan saja, sehingga hasil penelitian belum dapat 

digeneralisasikan. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya objek penelitian 

diperluas. Perluasan tersebut dapat berupa penambahan data penelitian 

(perusahaan yang diteliti) maupun jenis data yang digunakan (tidak hanya 

mengukur profitabilitas perusahaan saja). 

 


