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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan Karakteristik perusahaan (size perusahaan, ukuran dewan 

komisaris, profile perusahaan, dan leverage ) terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur pada tahun 2010 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility dengan pengaruh simultan sebesar 44,8%. Nilai rata-rata ini 

setidaknya menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur telah 

mengungkapkan tanggung jawab sosialnya yang tercermin dari laporan 

tahunannya. Pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan kini tidak hanya terpusat pada kegiatan 

mencari keuntungan semata melainkan juga memperhatikan dan peduli 

terhadap masalah lingkungan dan sosial di sekitar tempat mereka beroperasi. 

2. Secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen adalah sebagai 

berikut: 

a. Size perusahaan yang merupakan ukuran besarnya perusahaan yang diukur 

dari banyaknya tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur.  
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b. Ukuran dewan komisaris yang merupakan banyaknya dewan komisaris 

yang terdapat dalam suatu perusahaan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab social perusahaan 

manufaktur. 

c. Profile perusahaan yang digolongkan menjadi high profile dan low profile 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan manufaktur. 

d. Leverage yang diukur dari rasio hutang terhadap modal suatu perusahaan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini berhasil mendukung penelitian Sembiring (2005) 

bahwa Size perusahaan, Industri Profile dan ukuran dewan komisaris berpengaruh 

signifikan dalam pengungkapan corporate social responsibility sedangkan 

leverange tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

5.2 Saran 

a. Bagi manajemen perusahaan, manufaktur diharapkan lebih terbuka   

mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tanggung 

jawab sosial dalam laporan tahunannya. 

b. Bagi pemerintah dan IAI, diharapkan mampu merumuskan suatu kebijakan 

untuk menjadikan pengungkapan tanggung jawab social perusahaan 

sebagai sebuah mandatory disclosure mengingat rendahnya tingkat 
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pengungkapan tanggung jawab social. Dan juga lebih menegaskan 

peraturan dalam penyusunan laporan pengungkapan tanggung jawab sosial 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang 

lebih lama dan menambahkan atau menggunakan variabel lain untuk 

menemukan suatu model standar pendugaan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan manufaktur, sehingga akan memberikan 

kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang 

sebenarnya. 

d. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pengungkapan Corporate 

Social Responsibilty terbaru atau versi GRI 

e. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel perusahaan 

dalam bidang lain, seperti pertambangan, perbankan dan sebagainya. 

 


