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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

yang diproksikan oleh ROA. 

2. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan oleh ROA. 

3. Kinerja lingkungan dan pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

yang diproksikan oleh ROA. 

4. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan yang diproksikan oleh ROE. 

5. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan oleh ROE. 

6. Kinerja lingkungan dan pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

yang diproksikan oleh ROE. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

saran: 

1. Bagi perusahaan  

Perusahaan yang belum menerapkan kinerja lingkungan dan 

menerbitkan laporan tahunan secara rutin dapat menerapkan kinerja 

lingkungan dan menerbitkan laporan tahunan secara rutin dikarenakan 

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dan 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Kinerja lingkungan dan pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan dapat menurunkan beban periodik. 

Adanya penurunan beban periodik dan peningkatan penjualan dapat 

meningkatkan laba. Peningkatan laba berdampak pada peningkatan laba 

ditahan dan ekuitas pemegang saham. Laba ditahan yang meningkat 

dapat dialokasikan untuk investasi dan pengembangan segmen lainnya 

sehingga menghasilkan laba kembali. Adanya peningkatan laba akan 

membuat pasar bereaksi untuk membeli saham perusahaan sehingga 

modal perusahaan akan bertambah. Laba yang meningkat akan 

meningkatkan kinerja keuangan yang diproksikan oleh ROA dan ROE. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian 

dengan sampel yang jumlahnya lebih besar dari penelitian ini dan juga 

dapat menambahkan variabel yang berbeda sehingga dapat menambah 



108 
 

 
 

pengetahuan berkaitan dengan variabel apa saja yang dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan.  

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini: 

1. Penelitian ini menggunakan sampel hanya terbatas pada perusahaan 

sektor manufaktur, sehingga hasil belum dapat menggambarkan seluruh 

perusahaan yang terdaftar di BEI.  

2. Jumlah sampel terkait pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja 

keuangan sangat sedikit, sehingga hasil belum dapat menggambarkan 

pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan yang 

diproksikan oleh ROE dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




