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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian deskriptif diketahui bahwa variabel 

pengungkapan CSR memiliki nilai terkecil adalah 17% dan yang terbesar adalah 

89% dengan nilai rata-rata sebesar 55,07%. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan energi dan pertambangan yang tercatat di BEI 55,07% telah 

melaksanakan pengungkapan CSR sesuai dengan standard yang telah ditetapkan 

oleh GRI, sedangkan sisanya masih mengungkapan CSR dengan cara sukarela 

atau hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan pemerintah tentang 

peraturan yang mewajibkan seluruh perusahaan yang berhubungan langsung 

dengan lingkungan atau SDA untuk melaksanakan pengungkapan CSR.  

Hasil pengujian koefisien determinasi yang dilakukan pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor kinerja lingkungan, dan mekanisme GCG (ukuran 

komite audit, ukuran dewan direksi wanita, dan proporsi dewan komisaris 

independen) secara bersama-sama mempengaruhi pengungkapan CSR hanya 

sebesar 23,7%. Dengan demikian faktor kinerja lingkungan dan mekanisme GCG 

tersebut masih belum cukup untuk dapat meningkatkan mekanisme pengawasan 

dan pengendalian dengan baik untuk dapat mendorong praktik pengungkapan 

CSR di dalam perusahaan.    

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial variabel kinerja 

lingkungan dan mekanisme GCG terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan 
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energi dan pertambangan yang tercatat di BEI dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor Kinerja Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan 

perusahaan energi dan pertambangan. Hasil pengujian penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lindrianasari (2007); Pribadi 

(2011); Suratno dkk (2007). 

2.  Faktor Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan perusahaan energi 

dan pertambangan. Hasil pengujian penelitian ini tidak mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Badjuri (2011); Ratnasari & Prastiwi (2007); dan 

Waryanto (2010).  

3. Faktor Ukuran Dewan Direksi Wanita berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan 

perusahaan energi dan pertambangan. Hasil pengujian penelitian ini tidak 

mendukung penelitian Kruger (2009); Bernadi & Threadgill (2010); dan 

Feijoo, Romero, & Ruiz (2012)  

4. Faktor Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan 

tahunan perusahaan energi dan pertambangan. Hasil pengujian penelitian ini 

tidak mendukung penelitian Badjuri (2011); Nurkhin (2010); Sudana & 

Arlindania W (2011). 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain: 

1. Terbatasnya jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini hanya 

68 dari 93 perusahaan energi dan pertambangan yang tercatat di BEI, hal 

tersebut dikarenakan masih banyaknya data annual report yang disajikan 

secara tidak lengkap.   

2. Masih banyaknya pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan belum 

disajikan secara lengkap dalam laporan annual report, sehingga penilaian atas 

pengungkapan CSR dengan menggunakan indeks pengungkapan tidak dapat 

dilakukan secara maksimal.   

3. Tingkat Adjusted R2 yang rendah dari model yang diuji yaitu hanya sebesar 

0,237 atau 23,7% dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang 

tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih tinggi 

sebesar 76,3% terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial  

5.3. Saran 

 Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang 

dapat diberikan antara lain: 

1. Perusahaan hendaknya lebih meningkatkan praktik pengungkapan CSR dalam 

kegiatan operasionalnya dan transparan dalam hal pelaporan dengan cara 

melaporkannya secara lengkap pada laporan annual report, sehingga instansi 
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pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui upaya-upaya perusahaan 

dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosialnya. 

2. Pemerintah harus dengan tegas dan jelas dalam menetapkan peraturan yang 

mengatur mengenai praktik dan pengungkapan CSR sehingga perusahaan 

dalam menjalankan praktik pengungkapan CSR tidak lagi berdasar pada 

kesukarelaan melainkan kewajiban perusahaan dalam melakukan 

pengungkapan CSR. 

3. Rendahnya Adjusted R2 dari model yang diuji dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini 

mempunyai pengaruh yang lebih tinggi terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan, sehingga disarankan penelitian selanjutnya sebaiknya 

mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya juga diluar variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini. 
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