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BAB V  

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisa pengaruh ukuran sebuah 

instansi, profitabilitas, leverage dan dewan komisaris terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai analisis 

pada bab pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran sebuah 

instansi perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial, dewan komisaris berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan variabel profitabilitas, dan 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, hal tersebut 

tidak konsisten dengan hipotesis penelitian. Penelitian yang dilakukan ini 

mencerminkan bahwa semakin besar ukuran instansi instansi maka semakin tinggi 

pengungkapan CSR laporan keuangan tahunan instansi dan semakin sedikitnya 

jumlah anggota dewan komisaris maka semakin sedikit pengungkapan CSR dalam 

laporan keuangan tahunan instansi. Penelitian ini juga mencerminkan bahwa besar 

atau kecilnya variabel profitabilitas, dan leverage tidak mempengaruhi terhadap 

pengungkapan CSR dalam laporan keuangan tahunan instansi secara signifikan. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah: 
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1. Terdapat beberapa instansi yang memenuhi kriteria BEI tetapi tidak 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan instansi tersebut sescara 

berturut-turut tahun periode 2012-2015 dan instansi tersebut tidak 

melakukan pengungkapkan CSR pada laporan keuangan tahunannya oleh 

sebab itu terdapat dampak yang mempengaruhi pengambilan sampel 

penelitian. 

2. Masih adanya kekurangan dalam penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan pengungkapan CSR. 

3. Penyusunan unsur yang cenderung lebih bersifat subjektivitas dalam 

penentuan tingkat pengungkapan CSR yang timbul karena adanya 

perbedaan interpretasi dalam membaca isi dalam laporan keuangan tahunan 

instansi yang menyebabkan adanya item tertentu terlewatkan yang 

seharusnya diungkapkan oleh instansi. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Memperluas sampel penelitian yang dilakukan agar dapat menambah tahun 

penelitian yang akan diteliti atau dengan cara lain yaitu  melakukan 

perbandingan pengungkapan CSR antara dua warga kenegaraan yang 

berbeda atau asing. 

2. Mempertimbangkan penelitian yang dilakukan dengan indeks dan media 

pengungkapan CSR lainnya seperti website dan laporan berkelanjutan. 
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