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5.1  Kesimpulan 

 Tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan penelitian ini ialah menghasilkan 

data serta analisa pengaruh karakteristik perusahaan dan struktur kepemiikan 

kepada tanggung jawab sosial. Dilihat dari bab sebelumnya dan hasil pemaparan 

dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa variabel yang memiliki pengaruh 

signifikan psoitif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial seperti variabel 

ukuran perusahaan dan umur perusahaan dan hasil tersebut membuktikan 

hipotesis penelitian. Tidak semua variabel menghasilkan pengaruh signifikan 

yang positif, variabel lain misalnya kepemilikan institusional memiliki pengaruh 

signifikan negatif atau berbanding terbalik dengan variabel dependennya. Hasil 

dari variabel kepemilikan institusional tidak membuktikan hipotesis penelitian. 

Hasil ketiga yang didapatkan adalah tidak adanya pengaruh yang signifikan dari 

variabel indepenen terhadap variabel dependen ini merupakan hasil dari variabel 

profitabilitas, leverage, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan 

kepemilikan manajerial. Dan hasil dari 5 variabel ini tidak membuktikan hipotesis 

penelitian. 
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5.2 Keterbatasan  

 Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah: 

1. Dari jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI, perusahaan masih ada yang 

tidak menyajikan laporan tahunan yang telah diaudit untuk periode 

pembukuan tahun 2011-2015. Selain hal itu, ada juga perusahaan yang 

tidak mengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya. 

Kedua hal ini menyebabkan sampel penelitian mengalami pengurangan 

karena tidak terpenuhinya syarat dari sampel penelitian. 

2. Dalam mengumpulkan data penelitian, kemungkinan penggunaan unsur 

subyektif dari peneliti dalam menentukan tingkat pengungkapan tanggung 

jawab sosial. Unsur subyektif ini terjadi karena ada perbedaan interpretasi 

atau pemikiran dari peneliti dalam membaca dan menganalisis isi laporan 

tahunan perusahaan. 

3. Data penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial telah dilakukan perusahaan terbatas 

pada laporan tahunan saja membuat cakupan penelitian menjadi lebih 

sempit dan terbatas. 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang penulis bisa berikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya adalah: 

1. Peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel untuk penelitian 

contohnya rentang waktu yang lebih panjang agar mendukung kriteria 

penelitian tersebut. 
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2. Variabel dependen yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial kurang 

menunjukan indikator-indikator karena diungkapkan pada laporan tahunan 

sehingga tidak menyeluruh. Lebih baik perusahaan yang terdaftar di BEI 

membuat suatu laporan yaitu sustainability report agar pengungkapan 

tanggung jawab sosial bisa menyeluruh diterapkan. 

3. Sebaiknya menambah variabel independen  yang lebih banyak dan 

memungkinkan bisa mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Misalnya, rapat dewan direksi, rapat komite audit, dan variabel lainnya. 
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