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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Kondisi harga saham terdapat pada BEI memiliki sifat tidak konsisten 

kepada harga pada saham perusahaan. Keadaan tersebut bisa terjadi dikarenakan 

ada pengaruh dari dalam perusahaan serta dilingkungan luar perusahaan, sehingga 

harga saham pada perusahaan mampu terpengaruhi. Pengaruh internal dapat 

diakibatkan oleh perusahaan itu sendiri dan mampu dikendalikan oleh pihak 

manajemen perusahaan tersebut. Pengaruh yang tidak dapat mempengaruhi 

perusahaan dan tidak mampu dikendalikan dari perusahaan atau diluar kendali 

perusahaan dapat disebut pengaruh eksternal. Penggunaan pengujian 

menggunakan uji regresi dan analisis. Peneliti melakukan peneltian ini, bertujuan 

agar mampu memahami pengaruh terhadap pengungkapan CSR serta moderasi 

environmentally sensitive industries kepada harga saham. Hasil yang didapati dari 

penelitian setelah melakukan percobaan oleh peneliti dan pengujian hipotesis yang 

telah dikumpulkan oleh peneliti dapat diberi kesimpulan ditemukan pengaruh 

signifikan positif diantara pengungkapan CSR kepada harga saham perusahaan-

perusahaan yang tercantum di BEI. Sedangkan moderasi environmentally sensitive 

industries tidak memiliki pengaruh insignifikan kepada hubungan diantara 

pengungkapan CSR dan harga saham. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keberlangsungan selama proses melakukan penelitian oleh peneliti, 

mendapat keterbatasan-keterbatasan ditemukan oleh peneliti. Namun dari 
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keterbatasan tersebut dapat diperoleh sebagai proses pengembangan hal yang 

menjadi pokok diteliti pada karya ilmiah yang menjadi pertimbangan pengambilan 

keputusan oleh peneliti selanjutnya. Ada sekian banyaknya perusahaan tidak 

menampilkan secara lengkap laporan perusahaan tahunan dengan kurun waktu 6 

tahun (2013 hingga 2018) sehingga berkurangnya sampel yang dapat 

dipergunakan terhadap karya ilmiah yang dikumpulkan serta dilakukan oleh 

peneliti. Peneliti memperoleh data akan dipergunakan untuk penelitian yang 

dilakukan dengan data yang memiliki sifat sekunder atau tidak langsung sehingga 

data mampu mempengaruhi laporan terhadap keuangan pada perusahaan yang 

diperoleh dari BEI. Pengukuran yang dipergunakan untuk variabel pengungkapan 

CSR pada peneltiian yang dilakukan ini didapati dengan mengunakan kualitas 

penafsiran peneliti pada penggunaan item informasi CSR yang dimiliki dalam 

laporan tahunan perusahaan dan informasi yang diungkapkan mempunyai sifat 

menurut pandangan dari sisi peneliti atau bersifat tidak mempunyai kepastian 

yang tepat dikarenakan setiap sudut pandang masing-masing mempunyai 

perbedaan yang bermacam-macam sehingga hasil data yang dikumpulkan pada 

penelitian ini merupakan hasil penafsiran dari sudut pandang peneliti. Maka 

apabila peneliti selanjutnya mengungkapkan CSR kemungkinan akan 

menghasilkan perbedaan. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Peneliti memiliki pendapat untuk menjadikan pertimbangan serta saran 

yang menganjurkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti agar bisa 

dan mampu dijadikan bahan pengambilan keputusan dengan kesimpulan yang 
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bermanfaat untuk peneliti seterusnya mampu memperbanyak penggunaan sampel 

terhadap penelitian yang dilakukan dengan menambahkan kurun waktu penelitian 

agar penggunaan sampel yang dipergunakan lebih relavan sehingga dapat 

melakukan penambahan beberapa variabel independen. Pengurangan informasi 

yang diungkapkan secara tidak langsung mengenai pokok utama tentang CSR 

perusahaan di Indonesia terkait melakukan pengungkapan informasi CSR berupa 

dari indeks agar dapat memberikan pengungkapan lebih cermat atau 

mengungkapkan informasi secara langsung mengenai pokok utama yang terkait 

dengan CSR, sehingga memudahkan penerima informasi saat melihat laporan 

tersebut dan memudahkan peneliti selanjutnya dalam mengumpulkan penginputan 

data dengan melihat laporan yang telah disajikan perusahaan. 
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