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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

       Dari uraian dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, 

kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap kecenderungan 

perusahaan mengungkapkan sustainability reporting. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2014), Legendre dan 

Coderre (2012) 

2. Profil perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap kecenderungan 

perusahaan mengungkapkan sustainability reporting. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anindita (2014) 

3. Leverage terbukti tidak berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan 

mengungkapkan sustainability reporting. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Dwi et al (2013) 

4. Frekuensi rapat dewan direksi terbukti berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan perusahaan mengungkapkan sustainability reporting. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Widianto (2011) 

5. Governance committee terbukti berpengaruh positif terhadap kecenderungan 

perusahaan mengungkapkan sustainability reporting. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitian Khafid dan Mulyaningsih (2012) 
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6. Kompetensi komite audit terbukti tidak berpengaruh terdahap kecenderungan 

perusahaan mengungkapkan sustainability reporting. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Risty (2013) 

7. Independensi komite audit terbukti berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan perusahaan mengungkapkan sustainability reporting. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Risty (2013) 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi yang berbeda untuk 

variabel leverage, seperti Debt Asset Ratio (DAR) karena pengukuran 

menggunakan DER kurang cocok untuk mengukur leverage pada perusahaan 

sektor perbankan  

2. Agar lebih akurat dan mencerminkan kinerja perusahaan peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan variabel growth opportunities yang diproksikan dengan 

Price Earning Ratio (PER). 

 

5.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka implikasi penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bukti empiris bahwa teori 

legitimasi, teori stakeholder dan teori agensi tebukti dapat digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, profil perusahaan, frekuensi rapat 
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dewan direksi, governance committee dan independensi komite audit 

terhadap kecenderungan perusahaan mengungkapkan sustainability 

reporting. 

2. Implikasi Praktik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh praktisi seperti investor yang ingin  

mengambil keputusan dalam berinvestasi pada perusahaan yang ramah 

lingkungan. Investor dapat mencari perusahaan yang memiliki aset yang 

besar, perusahaan yang tergolong dalam kategori high profile, perusahaan 

yang sering menyelenggarakan rapat dewan direksi, perusahaan yang 

memiliki governance committee, dan perusahaan yang memiliki proporsi 

independensi komite audit yang tinggi karena faktor faktor tersebut terbukti 

dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan sustainability 

reporting. 
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