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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui hubungan antara

leverage dan aktivitas perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang mengeluarkan

sustainability report dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode

2013 – 2014, namun tidak termasuk perusahaan-perusahaan yang dikategorikan

dalam banking, credits agencies other than bank, securities, dan insurance. Untuk

menentukan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling.

Dari kriteria-kriteria yang dibuat, peneliti mendapatkan jumlah sampel sebanyak

20 perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun pengamatan 2013 – 2014,

sehingga jumlah observasi sebanyak 40 observasi. Berdasarkan hasil pengujian

hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, kesimpulan yang

dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial, leverage (DAR) berpengaruh signifikan terhadap

pengungkapan sustainability report pada perusahaan Go Public yang

terdaftar di BEI periode 2013 – 2014 dengan kontribusi yang diberikan

sebesar 31,3%. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki tingkat leverage

yang tinggi cenderung akan mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk

mengungkapkan sustainability report.
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2. Secara parsial, aktivitas perusahaan (TATO) tidak berpengaruh signifikan

terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan Go Public

yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2014 dengan kontribusi yang

diberikan hanya sebesar -1,2%. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya

tingkat aktivitas perusahaan tidak mempengaruhi peningkatan

pengungkapan sustainability report secara signifikan.

3. Secara simultan, leverage dan aktivitas perusahaan berpengaruh signifikan

terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan Go Public

yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2014 dengan kontribusi yang

diberikan sebesar 30,2%, sedangkan sisanya sebesar 69,8% merupakan

kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat

memberikan beberapa saran guna menyempurnakan penelitian selanjutnya

diantaranya:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk:

a. Menambah sampel perusahaan yang menerbitkan sustainability

report. Dengan berjalannya waktu diharapkan akan semakin

banyak perusahaan yang membuat sustainability report di

Indonesia.
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b. Menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, tipe

industri, pembayaran dividen, dan good corporate governance

apabila ingin meneliti hal yang sama.

c. Menggunakan pengukuran yang berbeda sebagai proksi dari

variabel, untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

d. Memperpanjang periode pengamatan karena dengan periode

pengamatan yang relatif pendek tidak cukup untuk melihat sejauh

mana pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel

dependen.

2. Bagi pemerintah, sebaiknya pemerintah sudah mulai mempertimbangkan

untuk mewajibkan perusahaan yang sudah terdaftar di BEI untuk

membuat sustainability report. Hal ini dikarenakan, sejak tahun 2010,

Pemerintah pada Negara yang tergabung dalam Uni Eropa, Jepang,

Afrika Selatan dan China sudah mewajibkan setiap perusahaan, baik

perusahaan BUMN maupun perusahaan terbuka untuk membuat

sustainability report.

3. Bagi perusahaan, sebaiknya sudah harus membuat sustainability report

sesuai dengan pedoman GRI. Hal ini dikarenakan, pengungkapan laporan

tambahan terlebih terpisah dari annual report akan menunjukan

komitmen perusahaan terhadap kinerjanya yang dapat menarik

kepercayaan stakeholder untuk berinvestasi di perusahaan. Selain itu,

sustainability report juga dapat membangun legitimasi masyarakat

sehingga perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan.


