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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang akan melaksanakan analisis mengemukakan 

“pengaruh tata kelola dan karakteristik perusahaan atas pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan”. Menggunakan variabel yakni dewan komisaris, komite 

audit, profitabilitas, leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan. 

 Menganalisis dari pembahasan bab sebelum, sehingga bisa 

menyimpulkan bahwa dewan komisaris bersignifikan negatif atas pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini menjelaskan makin besarnya anggota 

dewan maka pengawasan akan makin gampang serta lebih efektif.  Variabel 

ukuran perusahaan mempengaruhi signifikan positif atas pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan, mengartikan makin besarnya suatu ukuran perusahaan 

maka peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan makin meningkatnya. 

 Komite audit, profitabilitas, leverage, dan likuiditas tidak membuktikan 

pengaruhnya signifikan atas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, 

dengan menyatakan tidak adanya berpengaruhi atas tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Adapaun keterbatasan yang akan dibahas oleh peneliti, diantaranya: 

1. Mengenai penelitian ini juga terdapat banyaknya perusahaan yang 

terdaftarkan di Bursa Efek Indonesia yang tiada publikasikan data 
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laporan tahunan serta melengkapi dan lima tahun berterusan dari tahun 

2012-2016. 

2. Banyaknya perusahaan publik di Indonesia yang tidak mengungkapkan 

tanggung jawab sosial maka dapat berkurang banyaknya sampel yang 

dapat menggunakan dalam penelitian ini 

3. Masih terdapat kekurangnya pada penelitian dahulu yang mempunyai 

hubungan dengan tanggug jawab sosial perusahaan. 

4. Peneliti ini hanya mengfokuskan dalam perusahaan yang terdaftarkan di  

Bursa Efek Indonesia. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Penelitian memberikan merekomendasi yang terdapat digunakan pada 

saat penelitian kelanjutannya yaitu penelitian selanjutnya diharapkan bisa 

memperluaskan sampel dengan menggunakan cara penambahan tahun 

pengamatan serta variabel lainnya yang memungkinan memiliki pengaruhnya atas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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