
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yang dimana 

penulis mengambil 42 perusahaan sebagai sampel, yang dilakukan secara acak 

dengan menggunakan sample random sampling dari 138 perusahaan manufaktur yang 

secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan penulis menggunakan data 

kuantitatif yang berupa besarnya nilai ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

kepemilikan institusi dari 42 sampel tersebut. Maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif signifikan dari kepemilikan institusional terhadap 

tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan, yang 

dibuktikan berdasarkan uji t yang menghasilkan nilai t hitung (2,073) dan t 

tabel (2,024). 

2. Terdapat pengaruh positif signifikan dari ukuran perusahaan terhadap tingkat 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan, yang dibuktikan 

berdasarkan uji t yang menghasilkan nilai t hitung (3,551) dan t tabel (2,024). 

5.2 Saran  

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis bermaksud mengajukan beberapa saran 

yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi ini adalah : 

1. Saran untuk perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, penulis 

menyarankan adanya peningkatan aktifitas pertanggungjawaban sosial 

perusahaan dan pengungkapaanya, terutama bagi perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang memiliki dampak sosial yang tinggi, dan pelaksanaan 

aktifitas pertanggungjawaban sosial perusahaan dan pengungkapannya akan 

lebih baik lagi apabila disesuaikan dengan prinsip COMDEV (Audit 

Program Community Development) yang ditetapkan oleh Departemen Sosial 



Republik Indonesia untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan 

ekonomi dan dampak yang disertakannya. 

2. Saran untuk pemerintah dan lembaga yang terkait dengan Negara Indonesia, 

penulis menyarankan adanya peraturan yang mengikat dan regulasi yang 

pasti tentang pengukuran (measurement) atas dampak sosial perusahaan serta 

pelaporannya kepada seluruh stakeholder sebagai bagian dari mekanisme 

akuntabilitas perusahaan. 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat pula memperdalam ruang lingkup 

kepada salah satu kategori yang ada misalnya membandingkan tingkat 

pengungkapan sosial khusus untuk kategori lingkungan, kesehatan, 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, dan lain sebagainya, dan dengan 

Adjusted R² yang masih rendah (adjusted R²=0,107) menunjukkan penelitian 

ini masih belum konkrit membuktikkan argument-argumen teoritis yang 

telah dipaparkan sebelumnya. Penelitian-penelitian selanjutnya perlu 

melakukan pengembangan variabel-variabel yang telah ada atau 

menambahkan variabel lain yang dinilai memiliki pengaruh, atau 

memperluas tentang skor, misalkan dengan menguunakan pendekatan skor 

antara 1 (rendah)sampai 3 (tinggi) dalam metode content analysis yang 

digunakan. 
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