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  BAB V 

  KESIMPULAN, IMPLIKASI ,KETERBATASAN DAN USULAN PRAKTIK 

SELANJUTNYA 

 

  5.1 Kesimpulan  

Menurut analisis dan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

a) Pengungkapan GRI yang dihitung menggunakan GRI indeks yang ada di 

Indonesia memiliki rata-rata yang cukup baik yaitu sebesar 0,59 pada tahun 

2014; 0,60 pada tahun 2015; 0,60 pada tahun 2016, dibandingkan dengan 

Singapura pada tahun 2013 sebesar 43,4 dan pada tahun 2015 43,6. Ini 

berarti dari tahun ke tahun pengungkapan GRI yang ada di Indonesia 

semakin meningkat. Ini menandakan bahwa perusahaan di Indonesia sedang 

berkembang dan semakin menyadari pentingnya kegunaan pelaporan 

keberlanjutan.  

b) Variabel Ukuran Perusahaan yang dihitung dari log total asset tidak 

berpengaruh terhadap pelaporan SR. H1 ditolak. Hal ini membuktikan 

bahwa peningkatan total asset perusahaan tidak menjamin perusahaan 

tersebut mengungkapkan SR. Penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Chigbu (2013) dan Wabwire (2016) yang mendukung bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada pengungkapan SR karena 



81 
 

perusahaan besar lebih melihat kepada manfaat dari biaya yang digunakan 

untuk mengungkapkan SR sedangkan perusahaan yang kecil lebih kurang 

memperhatikan masalah pengungkapan SR karena lebih berfokus pada 

persaingan pasar untuk memperbesar usahanya. 

c) Variabel Profitabilitas yang dihitung dari net profit tidak berpengaruh 

terhadap pelaporan SR.H2 ditolak. Hal ini karena semakin tinggi tingkat 

profitabilitas tidak akan memperluas kebijakan perusahaan dalam 

mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya karena apabila 

perusahaan memiliki tingkat pendapatan yang tinggi maka perusahaan 

menganggap bahwa tidak perlu untuk melaporkan hal-hal yang dapat 

mengganggu informasi pada laporan keuangan.Hal ini yang menyebabkan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR. Penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Istianingsih (2015) yang 

mengatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

SR ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas tidak akan memperluas 

kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial dan 

lingkungannya karena apabila perusahaan memiliki tingkat pendapatan yang 

tinggi maka perusahaan menganggap bahwa tidak perlu untuk melaporkan 

hal-hal yang dapat mengganggu informasi pada laporan keuangan. 

d) Variabel Leverage berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SR tetapi 

memiliki arah positif, artinya semakin tinggi leverage dalam suatu 

perusahaan maka tingkat pelaporan SR akan semakin baik atau tinggi. Hal 
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ini berati pelaporan SR dapat digunakan oleh perusahaan dalam 

memperoleh pinjaman kredit pada stakeholder.H3 diterima. Penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Purnasiwi (2011) dan Santri 

(2014). Karena dengan tingkat leverage yang tinggi maka pihak kreditur 

akan berpikir ulang lagi kepada perusahaan saat pelunasan kewajiban 

perusahaan yang sudah jatuh tempo. Melalui pengungkapan SR ini dapat 

mengurangi resiko yang terjadi pada perusahaan sehingga perusahaan dapat 

mendapat kepercayaan dan eksistensi dari pihak kreditur maupun 

masyarakat. 

e) Variabel Liquiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SR. H4 

ditolak. Kreditor lebih melihat kondisi perusahaan dari laporan keuangan 

daripada laporan SR, sehingga likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan SR. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Nugroho (2014),Suryono (2011) dan Lutfiah (2012) yang mengatakan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR karena 

pemberi pinjaman lebih fokus memperhatikan informasi tambahan 

mengenai kinerja keuangan daripada informasi tambahan mengenai aktivitas 

sosial dan lingkungan seperti SR. 

f) Governance Committee berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SR 

tetapi memiliki arah yang negatif. Hal ini berarti keberlanjutan perusahaan 

dapat diwujudkan dalam pelaksanaan tanggung jawab yang serius, 

pembentukan Governance Committee memang merupakan hal yang penting 
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dalam menjalankan pengawasan dan control tetapi dalam pelaporan SR 

kurang didukung karena arah yang negatif mengimplikasikan bahwa adanya 

Governance Committee akan menyebabkan turunnya pelaporan SR dalam 

suatu perusahaan . H5 diterima (-). Hal ini dikarenakan adanya Governance 

Committee yang ada di perusahaan belum maksimal dalam penerapannya 

masih terfokus pada kualitas laporan keuangan daripada SR yang bersifat 

voluntary. 

g) Variabel Type Industry tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan 

SR.H6 ditolak. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Silaen (2010) yang memiliki hasil bahwa tipe industri tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan SR yang berarti besar kecilnya tipe industri tidak 

mempengaruhi pengungkapan SR secara signifikan. Hal ini 

mengimplikasikan bahwa tipe industry belum tentu mempengaruhi luasnya 

pengungkapan SR. Perusahaan yang dikatakan high profile atau low profile 

sama-sama berusaha melakukan pengungkapan yang lebih luas terhadap 

pengungkapan SR untuk memberikan manfaat kepada stakeholdernya. 

Jadi dalam penelitian ini hanya variabel leverage dan Governance 

Committee yang berpengaruh terhadap pelaporan SR (sustainability report), 

sedangkan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, liquiditas dan tipe 

industri tidak berpengaruh terhadap pelaporan SR (sustainability report). 
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   5.2 Implikasi dan Keterbatasan 

 Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang memerlukan kritik dan 

saran yang dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. 

Keterbatasan penelitian ini, yaitu :  

1. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan 26 perusahaan dalam satu 

tahunnya jadi jumlah total sampel dari 2014-2016 sebanyak 78 yang ada di 

BEI dan menerbitkan SR (Sustainability Reporting). Jumlah sampel yang 

sedikit ini dikarenakan dari pihak website perusahaan tidak mengupload 

SR nya dan data yang diolah menggunakan purposive sampling. 

2. Periode penelitian ini kurang panjang hanya 3 tahun saja dari tahun 2014-

2016, sehingga kurang menggambarkan kondisi. 

3. Variabel yang digunakan hanya 5 variabel saja sehingga kurang mampu 

menjelaskan lebih luas pengungkapan SR yang dilakukan oleh perusahaan. 

Seharusnya menambah variabel independen lain yang berbeda dari 

penelitian ini seperti struktur permodalan, aktivitas perusahaan dan kinerja 

keuangan lainnya. 

  Sedangkan implikasi dari penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan 

serta pengembangan ilmu akuntansi khususnya membahas mengenai faktor-

faktor kunci apa saja yang berpengaruh terhadap pelaporan SR khususnya di 

Indonesia dan juga perusahaan bisa lebih luas lagi dalam mengungkapkan SR 
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agar nantinya laporan keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan dapat 

digunakan oleh para stakeholder dalam membuat keputusan. Implikasi 

praktiknya agar penerapan Sustainability report dilakukan atau diterapkan 

sepenuhnya oleh perusahaan  yang terdaftar di BEI tidak hanya sekedar untuk 

memenuhi regulasi tetapi lebih kepada kebutuhan perusahaan dalam jangka 

panjang, dan untuk OJK dapat  membantu dalam mengawasi pelakasanaan 

penerapan Sustainability report yang ada di Indonesia. 

5.3 Usulan Praktik Selanjutnya 

 Untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pengaruh 

Sustainability Report :  

1.  Dapat menambah lagi variabel – variabel lain yang mempengaruhi SR 

seperti nilai perusahaan, kualitas manajemen, regulasi dan tuntutan pasar, 

karena semakin lama semakin berkembang kedudukan SR dalam 

perusahaan yang dapat membantu perusahaan dalam mengungkapan 

kegiatan-kegiatan mengenai dampak lingkungan dan sosialnya. 

2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menerapkan GRI dengan 

memperbandingkan GRI pada sustainability report perusahaan pada tahun 

yang berbeda agar penerapan GRI pada sustainability report mengalami 

peningkatan.  

3. Memperluas jumlah sampel, tidak hanya perusahaan yang ada di 

Indonesia, tetapi dapat juga dibandingkan dengan pengungkapan GRI 

yang ada di luar negeri. 
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4. Dalam meneliti mengenai Sustainability Report melibatkan variabel yang 

berhubungan dengan para pemangku kepentingan dan pemberdayaan 

yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara,survey dan 

studi eksperimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


