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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 

Hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap nilai 

perusahaan. Artinya hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Darsono (2017) 

2. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap 

nilai perusahaan. Artinya hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Nurhayati (2013). 

3. Independensi Dewan Komisaris berpengaruh signifikan dengan arah 

positif terhadap nilai perusahaan. Artinya hipotesis ketiga pada 

penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

Putri & Suprasto (2016). 

4. Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif 

terhadap nilai perusahaan. Artinya hipotesis keempat pada penelitian 

ini ditolak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Perdana & 

Raharja (2014). 

5. Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh signifikan dengan 

arah negatif terhadap nilai perusahaan. Artinya hipotesis kelima pada 

penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

Stacia dan Juniarti (2015). 
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6. Tingkat pengungkapan emisi karbon berpengaruh signifikan dengan 

arah positif terhadap nilai perusahaan. Artinya hipotesis keenam pada 

penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

Rusmana & Purnaman (2020). 

7. Penghindaran Pajak tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif 

terhadap nilai perusahaan. Artinya hipotesis ketujuh pada penelitian ini 

ditolak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Tarihoran 

(2016). 

8. Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif pada nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Stacia dan 

Juniarti (2015). 

 

5.2. Keterbatasan 

 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Masih banyak perusahaan yang belum mempublikasikan sustainability 

report. Pengungkapan sustainability report di Indonesia masih bersifat 

voluntary sehingga berpengaruh pada minimnya sampel dari penelitian 

ini. 

2. Masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan jumlah biaya 

Corporate Social Responsibility yang digunakan. Hal ini menyebabkan 

keterbatasan sampel yang digunakan pada penelitian ini.   
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5.3. Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah :  

 

1. Diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel 

independen lain seperti koneksi politik dan green accounting, sehingga 

bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.  

2. Diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menggunakan periode 

pengamatan terbaru sehingga memperoleh hasil yang dapat 

merepresentasikan kondisi perekonomian saat itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


