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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan guna mengetahui pengaruh 

profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. Dengan nilai signifikansi 0,230 lebih besar dari 0,05 dan nilai 

t hitung 1,289 lebih kecil dari t tabel 2,01063. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H1 ditolak atau tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Artinya 

profitabilitas suatu perusahaan dalam sampel penelitian ini tidak 

mempengaruhi tingkat pengungkapan corporate social responsibility-nya. 

Hasil penelitian ini mendukung peneliti terdahulu ( Nur dan Priantinah, 

2012) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksi dengan ROA 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR hal ini dikarenaka ketika 

perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) 

menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang mengganggu informasi 

tentang sukses keuangan perusahaan. Penelitian ini juga mendukung 

Rachman dan Nopiyanti (2015) yang memiliki argumen sama dengan 

peneliti Nur dan Priantinah (2012). Hasil penelitian ini juga mendukung 

Saputra (2016) menyatakan bahwa profitabilitas bukanlah satu satunya 
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variabel yang mempengaruhi jumlah pengungkapan corporate social 

responsibility, karena profitabilitas bukanlah satu satunya jaminan yang 

menunjukkan secara fundamental perusahaan memiliki performance yang 

baik didalam pandangan stakeholders khususnya investor.  

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti terdahulu yang 

menyatakan bahwa adanya pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

CSR oleh Sari (2012) serta Karina dan Yuyetta (2013). (Sari, 2012) 

menyatakan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan menjadi 

sorotan, untuk mengurangi tekanan tersebut perusahaan akan mengeluarkan 

biaya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Sedangkan Karina dan 

Yuyetta  (2013) menyatakan bahwa semakin besar profitabilitas perusahaan 

maka hal tersebut akan memicu perusahaan untuk melaporkan CSR dalam 

laporan tahunan perusahaan. 

2. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

signifikan variabel leverage terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. Dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai 

t hitung 4,251 lebih besar dari t tabel 2,01063. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H2 diterima atau terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Artinya leverage 

suatu perusahaan pada sampel penelitian ini mempengaruhi tingkat 

pengungkapan corporate social responsibility-nya. Hasil penelitian ini 

mendukung peneliti terdahulu Saputra (2016) yang menyatakan bahwa 

semakin besar komposisi aliran dana yang bersumber dari hutang akan 

mendrong peningkatan jumlah pengungkaapn corporate social 
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responsibility pada perusahaan high profile di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

penelitian ini juga mendukung peneliti dahulu yaitu Rachman dan Nopiyanti 

(2015) serta Nur dan Priantinah (2012) yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi leverage makan semakin berkurang pengungkapan CSR yang 

dilakukan perusahaan guna mengurangi perhatian debtholders. 

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti terdahulu yang 

menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh leverage terhadap pengungkapan 

CSR oleh Sari (2012) serta Karina dan Yuyetta (2013). (Sari, 2012) 

menyataka bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi akan 

mendapat sorotan, namun tidak akan menyebabkan perusahaan 

menghentikan tanggung jawab sosialnya. Sedangkan Karina dan Yuyetta 

(2013) menyatakan bahwa tingkat leverage perusahaan hanya 

menggambarkan risiko keuangan perusahaan tetapi tidak mempengaruhi 

pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. 

3. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility. Dengan nilai signifikansi 0,152 lebih besar dari 0,05 

dan nilai t hitung -1,454 lebih kecil dari t tabel 2,01063. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H3 ditolak atau tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y. 

Artinya ukuran perusahaan pada sampel penelitian ini tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility-nya. Hasil 

penelitian ini mendukung Karina dan Yuyetta (2013) yang menyatakan 
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bahwa semakin besar ukuran perusahaan kerelaan investor dalam 

mengungkapkan laporan suka rela semakin rendah.  

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung Nur dan Priantinah (2012), Sari 

(2012), Rachman dan Nopiyanti (2015) serta Saputra (2016) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Nur dan Priantinah (2012) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan adanya pengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan CSR hal ini dikarenakan besarnya 

perusahaan akan muncul biaya agen yang juga tinggi. Sari (2012) juga 

memiliki argumen yang sama dengan Nur dan Priantinah (2012). Rachman 

dan Nopiyanti (2015) menyatakan bahwa tingkat aset suatu perusahaan akan 

mempengaruhi pengungkapan corporate social responsibility. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

  Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian yang diperoleh melalui 

penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan yang disebabkan oleh 

adanya keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan laporan tahunan (annual report) dan 

sustainability report untuk memperoleh data terkait CSR yang 

dilaksanakan perusahaan. 

2. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan perusahaan yang tergabung 

dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dengan kategori high 

profile. 
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3. Masih ada variabel yang mempengaruhi pengungkapan CSR yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat 

peneliti berikan: 

1. Bagi perusahaan, pada penelitian ini hasil uji statistik deskriptif 

menunjukkan rata – rata pengungkapan CSR oleh perusahaan masih 

tergolong rendah sebesar 36%. Oleh Karena itu perusahaan perlu 

meningkatkan lagi kegiatan CSR serta pengungkapannya. 

2. Peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel lainnya di luar 

penelitian ini yang dapat mempengaruhi pengungkapan corporate 

social responsibility serta memperluas jumlah sampel yang digunakan 

agar tidak terbatas pada perusahaan LQ45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


