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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Laporan skripsi ini memiliki tujuan untuk menjelajahi dan membahas 

pengaruh karakteristik dan tata kelola perusahaan terhadap tingkat pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel 

independen yang terdiri dari ukuran dewan direktur, direktur independen, 

kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, 

leverage, likuiditas, dan jenis industri. 

Dari hasil pengujian dan penjelasan yang sudah dibuat pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

umur perusahaan mempunyai hubungan signifikan positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Hasil ini searah dengan hipotesis penelitian, yang berarti 

semakin besar profitablitas, umur perusahaan dan ukuran perusahaan maka 

pengungkapan kepedulian sosial dalam laporan tahunan akan semakin meningkat. 

Sedangkan variabel direktur independen memiliki hubungan signifikan negatif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil ini tidak searah dengan 

hipotesis penelitian, yang berarti semakin besar direktur independen maka 

semakin rendah tingkat pengungkapan kepedulian sosial. 

Laporan skripsi ini menerangkan bahwa variabel ukuran dewan direktur, 

kepemilikan pemerintah, likuiditas, leverage, dan jenis industri tidak memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil 

ini tidak searah dengan hipotesis penelitian, yang berarti besar atau kecilnya 
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ukuran dewan direktur, kepemilikan pemerintah, likuiditas, leverage, dan jenis 

industri tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pengungkapan kepedulian 

sosial. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Pada penelitian ini masih mempunyai keterbatasan, namun dengan 

keterbatasan tersebut diharapkan dapat dilakukan pembaruan pada penelitian 

selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini terdiri 

dari: 

1. Variabel independen yang ditetapkan pada penelitian ini masih belum 

mewakili semua faktor yang mempengaruhi terhadap variabel 

dependennya. 

2. Penelitian ini hanya meneliti perseroan yang telah tercatat di BEI dan 

hanya diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. 

3. Ada perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan mereka yang 

lengkap selama periode 2013-2017 dan tidak mengungkapkan tanggung 

jawab sosial dalam laporan tahunan mereka sehingga ada data yang 

kosong dan mengakibatkan berkurangnya sampel penelitian. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

 Adapun rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

untuk penelitian berikutnya adalah antara lain: 
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1. Pada penelitian berikutnya sebaiknya menambahkan lebih banyak 

variabel independen yang berpengaruh lebih kuat terhadap variabel 

dependennya sehingga dapat menghasilkan model penelitian yang lebih 

baik.  

2. Memperbanyak sampel penelitian dengan menambah horizon waktu 

penelitian atau dengan membandingkan pengungkapan tanggung jawab 

sosial antara dua wilayah yang berbeda sehingga data yang diuji dapat 

menghasilkan model yang tepat dan akurat. 
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