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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengungkapan CSR 

terpengaruh oleh koneksi politik, struktur kepemilikan (pemerintah, asing dan 

publik) ukuran komite audit, karakteristik dewan (rapat dewan direksi, direktur 

independen dan ukuran dewan direktur) serta 2 variabel kontrol yaitu ukuran 

perusahaan dan leverage.  

Temuan dari hasil penelitian ini berupa pengungkapan CSR terpengaruh 

oleh koneksi politik secara signifikan negatif yang menandakan bahwa tingkat 

pengungkapan CSR menurun dengan adanya koneksi politik. Pengaruh yang tidak 

signifikan ditemukan pada kepemilikan publik dan asing yang dapat dikatakan 

bahwa tingkat pengungkapan CSR tidak dipengaruhi meningkat atau menurunnya 

tingkat kepemilikan publik dan asing. Namun pengungkapan CSR terpengaruh oleh 

kepemilikan pemerintah, ukuran komite audit, rapat dewan direktur, direktur 

independen dan ukuran dewan direktur secara signifikan positif yang menandakan 

bahwa meningkatnya pengungkapan CSR mengikuti tingkat kepemilikan 

pemerintah serta banyaknya anggota komite audit, rapat direksi, direktur 

independen dan direktur dalam suatu perusahaan. 

Kedua variabel kontrol juga memiliki pengaruh yang positif terhadap 

pengungkapan CSR. Semakin besarnya ukuran perusahaan dan leverage maka 

pengungkapan CSR akan meningkat. 
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5.2 Keterbatasan 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Laporan tahunan masih belum bisa dianggap sebagai ukuran lengkap 

keterlibatan sosial perusahaan karena pengungkapan CSR bersifat sukarela 

maka perusahaan dapat memutuskan untuk mengungkapkan aktivitas CSR 

dalam laporan tersendiri atau brosur perusahaan. 

2. Objek penelitian hanya perusahaan publik yang hasilnya menunjukkan 

koneksi politik dan pengungkapan CSR memiliki hubungan yang negatif. 

Karena objeknya hanya berupa perusahaan publik maka hasil ini belum 

dilakukan pengujian pada perusahaan terbatas. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berikut rekomendasi terkait dengan penelitian ini: 

1. Meningkatkan jumlah sampel penelitian pada penelitian berikutnya yaitu 

dengan menambahkan data publikasi dari negara tetangga seperti Malaysia 

atau Singapura. 

2. Melakukan survei atau berwawancara dengan pihak manajemen 

perusahaan sebagai metode pengumpulan data pada penelitian selanjutnya. 

3. Objek penelitian dialihkan pada perusahaan non-publik pada penelitian 

berikutnya karena perusahaan tersebut belum memiliki badan pengawas 

khusus seperti OJK, sehingga kemungkinan besar terlibat dalam 

permasalahan politik. 
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