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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian bab IV di atas, maka penulis menarik kesimpulan pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia tahun 2017-2019. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate social 

responsibility. 

2. Kepemilikan saham asing secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia tahun 2017-2019. Hal ini menunjukkan bahwa 

besar kecilnya kepemilikan saham asing tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate social responsibility. 

3. Kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia tahun 2017-2019. Hal ini menunjukkan bahwa 

besar kecilnya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate social responsibility. 

4. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia tahun 2017-2019. Hal ini menunjukkan bahwa besar ukuran 

suatu perusahaan maka akan semakin luas pengungkapan corporate social 

responsibility. 

5. Pengungkapan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia tahun 2017-2019. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 
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mengungkapkan CSR dan yang tidak mengungkapkan CSR melalui media 

website tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate social 

responsibility. 

6. Profitabilitas, kepemilikan saham asing, kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan dan pengungkapan media berpengaruh secara simultan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia tahun 2017-2019. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan corporate social responsibility. Maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pada perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan corporate social responsibility dan mengeluarkan biaya 

CSR setiap tahunnya. Untuk perusahaan yang telah melakukan CSR disarankan 

untuk melaporkan secara lebih lengkap dalam laporan tahunan agar dapat 

memberikan informasi yang transparan kepada para pengguna laporan. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah atas 

pengungkapan corporate social responsibility yang telah dilakukan oleh perusahaan 

sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan suatu standar pelaporan CSR yang 

sesuai dengan kondisi Indonesia dan menjadikan perusahaan lebih meningkatkan 

kesadaran akan kepedulian terhadap ekonomi, lingkungan, sosial dan masyarakat. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur investor untuk berinvestasi di 

perusahaan. Investor dan calon investor dapat memilih dapat memilih berinvestasi 

di perusahaan yang telah melakukan pengungkapan corporate social responsibility 

secara lengkap. 
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4. Bagi Peneliti  

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang tidak 

digunakan dalam variabel ini seperti ukuran dewan komisaris, leverage, tipe 

industri, umur perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan saham publik. 

Kemudian menambah tahun penelitian yang terbaru serta memperluas objek 

penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


