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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap nilai perusahaan dengan 

investment opportunity set sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang 

terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX) dan Singapore Stock Exchange (SGX)  

tahun pelaporan 2017, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Pengungkapan sustainability report tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan baik di Indonesia maupun di Singapura. Hal tersebut dikarenakan 

masih sedikitnya perusahaan yang mengungkapkan sustainability report di 

Indonesia sehingga investor belum menjadikan sustainability report sebagai 

acuan utama untuk mengambil keputusan. Sementara di Singapura dapat 

disebabkan Singapura masih dalam masa transisi dengan adanya kewajiban 

untuk pengungkapkan sustainability report yang menyebabkan banyak 

perusahaan belum maksimal dalam menyajikan laporan tersebut. 

2. Investment Opportunity Set (IOS) dapat memoderasi atau memperkuat 

hubungan pengungkapan sustainability report terhadap nilai perusahaan baik 

di Indonesia maupun di Singapura. Perusahaan yang mengungkapkan 

sustainability report dengan baik dan maksimal dapat menunjukkan bahwa 

kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan sehat, sehingga perusahaan 

dapat memanfaatkan modal dengan baik dalam menjalankan bisnisnya dan 

semakin besar kemungkinan perusahaan untuk tumbuh, yang kemudian akan 

berdampak pada peningkatan nilai perusahaan dan keberlanjutan 

(sustainability) perusahaan. 

5.2. Saran  

Setelah melakukan pengujian, mendapatkan hasil penelitian serta menarik 

kesimpulan dari pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap nilai 

perusahaan dengan investment opportunity set sebagai variabel moderasi, maka 

peneliti mengemukakan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut :  
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1. Bagi regulator baik di Indonesia maupun Singapura diharapkan dapat 

memberikan standar yang baku tentang pengungkapan sustainability report 

melihat beragamnya standar pelaporan sustainability report yang ada saat ini, 

selain itu agar pelaksanaan pengungkapan sustainability report dapat lebih 

terstruktur dan mudah untuk mengevaluasi serta melihat dampaknya salah 

satunya terhadap nilai perusahaan. Selain itu, pihak regulator juga diharapkan 

dapat menentukan pihak yang dapat berperan sebagai external assurance 

terkait dengan pelaporan ini, untuk meningkatkan akurasi dan kredibilitas dari 

sustainability report. 

2. Perusahaan diharapkan lebih memperhatikan seluruh aspek pengungkapan 

sustainability report sebagai bentuk jaminan bagi stakeholders atas 

kepercayaan dan berbagai harapan mereka dan sebagai bentuk transparansi 

mengenai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan 

dalam penelitian yang berkaitan dengan pengaruh sustainability report 

terhadap nilai perusahaan, dan IOS sebagai pemoderasi. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat meneliti masing-masing aspek sustainability 

report yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap nilai. Kemudian 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian, karena 

pengungkapan sustainability report merupakan pengungkapan untuk 

keberlanjutan dalam jangka panjang.  

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa 

keterbatasan penelitian yaitu, sampel yang digunakan hanya satu tahun, dengan 

sampel yang berasal dari beragam sektor perusahaan membuat hasil penelitian ini 

menjadi bias, dikarenakan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan berbagai sektor 

perusahaan yang sangat beragam. Kemudian penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat menambah periode penelitian, karena pengungkapan sustainability report 

merupakan pengungkapan untuk keberlanjutan dalam jangka panjang. 

 


