
 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian  pada pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan 

bahwa: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai dari Nagelkerke R Square sebesar 

0,574, hal ini berarti 57,40% pengungkapan sustainability report dapat 

dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan coorporate governance tahun 

sebelumnya sedangkan sisanya sebesar 42,6% dipengaruhi oleh variabel lain 

di luar penelitian ini. 

2. Hasil perhitungan juga menunjukkan nilai chi square sebesar 25,223 

dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Dengan nilai –2 Log Likelihood Value 

block number = 0 lebih besar dari nilai –2 Log Likelihood Value block number 

= 1 maka model regresi semakin baik. Dengan nilai signifikan yang lebih kecil 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama pengungkapan 

sustainability report dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan 

coorporate governance tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa penggunaan 
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variabel bebas dalam penelitian secara bersama-sama dapat menjelaskan 

terjadinya pengungkapan sustainability report. 

3. Berdasarkan hasil penelitian dari lima variabel karakteristik perusahaan hanya 

variabel tingkat profitabilitas dan ukuran perusahaan saja yang mempunyai 

pengaruh terhadap pengungkapan sustainability report, sedangkan variabel 

tingkat aktivitas, tingkat leverage dan tingkat likuiditas tidak mempunyai 

pengaruh terhadap pengungkapan sustainability report.  

4. Corporate governance dalam penelitian ini diwakili oleh ukuran komite audit, 

rasio anggota komisaris independen dan frekuensi rapat dewan komisaris, dari 

hasil penelitian terlihat bahwa variabel rasio anggota komisaris independen 

dan frekuensi rapat berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report, 

sedangkan variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap  

pengungkapan sustainability report pada perusahaan yang pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2012. 

5.2.  Keterbatasan Penelitian dan Saran 

5.2.1. Keterbatasan Penelitian 

a. Populasi penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI Periode 2008-2012. 

b. Meskipun penelitian ini sudah berusaha untuk melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan SR dalam model yang komprehensif, namun 

penelitian ini masih belum memperhatikan kualitas pengungkapan SR. 
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c. Tingkat aktivitas, tingkat leverage dan tingkat likuiditas suatu perusahaan 

mempunyai banyak ukuran dalam mengukurnya, dalam penelitian ini penulis 

hanya menggunakan 1 proksi untuk masing-masing variabel. 

5.2.2. Saran 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak variabel lain, 

seperti variabel-variabel baru yang diidentifikasi sebagai variabel pendeteksi  

pengungkapan sustainability report. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak perusahaan 

yang menjadi sampel penelitian. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang 

pengungkapan SR dengan melihat kualitas SR, dan format pelaporan SR. 


