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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap jumlah pengungkapan sosial perusahaan pada laporan 

tahunan perusahaan pertambangan, dapat diambil keputusan sebagai berikut: 

1. Hasil uji masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial perusahaan 

pada laporan tahunan perusahaan sehingga mendukung teori agensi.  

2. Penelitian ini tidak menemukan pengaruh antara tingkat pengungkapan sosial 

perusahaan pada laporan tahunan perusahaan dengan profitabilitas, likuiditas 

dan leverage. Sehingga berdasarkan penelitian ini tidak mendukung teori 

legitimasi dan decision-usefulness theory . 

3. Penelitian ini memberikan dukungan bagi temuan penelitian sebelumnya 

yang menemukan pengaruh antara ukuran perusahaan dengan tingkat 

pengungkapan sosial. 

4. Penelitian ini juga mendukung temuan sebelumnya bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara profitabilitas dengan tingkat pengungkapan sosial 

5. Penelitian ini juga mendukung temuan sebelumnya bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara likuiditas dengan tingkat pengungkapan sosial . 



 69 

6. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya bahwa tidak terdapat pengaruh 

antara leverage dengan pengungkapan sosial perusahaan. 

 

 

V.2 Saran 

 

Nilai adjusted R
2 

yang masih dibawah 50% menunjukan bahwa masih ada 

variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang memiliki pengaruh 

terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Dengan demikian 

penelitian mendatang dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain untuk 

menemukan suatu standar pendugaan pengungkapan pertanggungjawaban sosial 

perusahaan. Selain itu dapat menggunakan objek penelitian lain selain laporan 

tahunan perusahaan dan dapat pula menambahkan sampel penelitian, bukan hanya 

perusahaan pertambangan saja. Sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dari berbagai sektor 

industri. 

 

Demikian pula dengan item-item pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan hendaknya senantiasa diperbaharui sesuai kondisi yang ada di 

masyarakat. Hal ini mungkin dapat dilakukan dengan melibatkan aktivis sosial 

serta pihak berwenang terkait masalah sosial lainnya. 

 

V.3 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Seperti penelitian sebelumnya, masih adanya unsur subjektivitas dalam 

mengukur jumlah pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. 
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2. Penilaian tingkat pengungkapan sosial dibuat tanpa memberikan bobot yang 

berbeda atas kerincian informasi yang diungkapkan oleh perusahaan sampel. 

Suatu perusahaan akan mendapat nilai yang sama jika mengungkapkan 

informasi yang ditentukan dalam daftar pengungkapan sosial, meskipun 

tingkat kerinciannya berbeda. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan satu sampel perusahaan sehingga 

memungkinkan praktek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

yang diamati kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penambahan 

sampel akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh 

hasil yang lebih mendekati kondisi sebenarnya. 
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