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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR dan 

ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pengungkapan 

CSR diukur dengan menggunakan indeks sembiring yang berjumlah 78 

item, ukuran perusahaan diproksikan dengan nilai logaritma natural dari 

total aktiva, serta alat ukur untuk kinerja keuangan perusahaan dalam hal 

ini diproksikan melalui Return on Asset dan Return on Equity. Penelitian 

ini menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis hipotesis. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Variabel pengungkapan CSR memiliki hubungan yang positif dan 

 signifikan terhadap ROA perusahaan dengan signifikasi sebesar 0,043.  

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR yang 

dilakukan perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan yang 

diproksikan melalui ROA juga akan semakin baik. 

2. Variabel pengungkapan CSR memiliki hubungan yang positif dan  

 signifikan terhadap ROE perusahaan dengan signifikasi sebesar 0,026.  
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Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR yang 

dilakukan perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan yang 

diproksikan melalui ROE juga akan semakin baik. 

3. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki hubungan yang negatif  

dan signifikan terhadap ROA perusahaan dengan signifikansi 0,004. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka 

kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan melalui ROA cenderung 

akan mengalami penurunan. 

4. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki hubungan yang negatif  

dan signifikan terhadap ROE perusahaan dengan signifikansi 0,002. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka kinerja 

keuangan perusahaan yang diproksikan melalui ROE cenderung akan 

mengalami penurunan. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis perusahaan  

 yakni perusahaan pertambangan. Hal ini mengakibatkan penelitian ini  

 belum bisa direfleksikan untuk semua jenis perusahaan. 

2. Periode penelitian hanya terbatas pada jangka waktu selama empat  

 tahun yakni 2010-2013. 

3. Terdapat unsur subyektivitas pada penilaian pengungkapan CSR di  
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dalam  penelitian ini sehingga tingkat keakuratannya masih cukup 

rendah.  

 

5.3. Saran 

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambah atau menggunakan sampel  

penelitian dari sektor lainnya agar hasil penelitian dapat 

menggambarkan keadaan perusahaan yang go public secara 

keseluruhan di Indonesia dan menggunakan periode penelitian dengan 

rentang waktu yang lebih panjang. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi kinerja keuangan  

 yang lainnya. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indeks GRI 4 (2013) dalam 

 pengungkapan CSR agar hasil penelitian lebih akurat dan relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


