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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan untuk melakukan penelitian mengenai aspek yang pantas dengan 

perusahaan mana yang terdapat suatu pengaruh kinerja dan pengungkapan 

lingkungan perusahaan terhadap company itu sendiri yang akan berdampak 

kepada kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan. Faktor-faktor yang akan 

dilakukan pada penelitian ini yaitu kinerja lingkungan, dan pengungkapan 

lingkungan. Data yang akan digunakan ialah data kuantitatif dan juga akan 

menggunakan data sekunder, data sekunder tersebut akan diambil pada annual 

report pada setiap emiten-emiten yang bersangkutan yang dapat dilihat melalu 

situsnya yaitu www.idx.co.id dan juga mengambil literature pada penelitian 

terdahulu. 

Purposive sampling merupakan suatu teknik yang akan dilaksanakan untuk 

melakukan pengutipan sample dengan total 123 industri manufaktur yang 

tercantum di BEI yang dimulai dari tahun 2013 sampai 2017, dari total 123 

perusahaan manufaktur hanya 45,5 % perusahaan yang menerapkan kinerja 

lingkungan dan 54,5 % perusahaan yang tidak menerapkan adanya suatu kinerja 

lingkungan dan suatu pengungkapan lingkungan pada perusahaan yang berarti 

tidak hamper separuh total dari keseluruhan perusahaan yang menerapkan kinerja 

lingkungan serta pengungkapan lingkungan, yang berarti kepedulian setiap 

perusahaan terhadap lingkungan masih sangat kurang. Pada analisis regresi ini 

meliputi statistik deskriptif dan melakukan pengujian yang menggunakan uji 
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multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autukorelasitisitas, 

serta uji asumsi klasik yang meliputu uji t, uji F dan uji koefesiensi determinasi 

(R2). 

Setelah peneliti mendapatkan hasil dari percobaan pada hipotesis yang 

diperoleh melalui hasil pengujian yang telah diuraikan diatas, dari hasil yang telah 

diterima akan dipaparkan dan dijelaskan kesimpulan,sebagai berikut ini: 

a. Pengungkapan lingkungan menghasilkan hasil signifikan positif terhadap 

kinerja keuangan industri yang telah diukur memakai ROA, ROE, NPM 

dan EPS, hal ini dikarenakan dengan perusahaan mengungkapkan banyak 

informasi lingkungan, maka perusahaan tersebut khususnya perusahaan 

manufaktur akan mendapatkan serta memiliki suatu kepercayaaan dan 

pandangan yang positif dari masyarakat sebab perusahaan telah memenuhi 

kewajibannya terhadap masyarakat, dengan adanya kepercayaan tersebut 

akan meningkatkan nilai perusahaan yang akan berdampak pada kinerja 

keuangan perusahaan. 

b. Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan yang diukur dengan variabel ROA, ROE, NPM, dan EPS, hal ini 

merupakan alasan dari pengelolaan lingkungan sudah dilaksanakan dengan 

baik dan maksimal bahkan dengan sempurna, dikarenakan program 

penilaian (PROPER) yang telah dikeluarkan pemerintah yang dapat 

menjadi suatu apresiasi oleh masyarakat, akibatnya beban yang muncul 

terhadap pengelolaan yang terjadi di perusahaan tidak lagi dikira sebagai 

suatu expense yang memperkecil profitabilitas.  
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5.2 Keterbatasan 

 Terdapat beberapa keterbatasan dari studi yang telah dilakukan yang dapat 

dijadikan suatu bahan evaluasi atau masukan yang berguna bagi peneliti 

selanjutnya, ialah: 

a. Masih sangat kurangnya referensi-referensi pendukung yang didapatkan 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja 

keuangan melalui pengelolaan lingkungan. 

b. Dilihat pada kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel 

terikat yang dapat dilihat pada uji koefesien determinasi (R2) dalam 

sebuah penelitian ini, diantara keempat variabel dependen dari kinerja 

keuangan untuk variabel NPM masih kecil yaitu sebesar 55,2 %. Hal 

tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat faktor lain yang dapat 

menjelaskan variabel terikat. 

5.3 Rekomendasi 

 Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam studi ini menurut 

kesimpulan dan dari beberapa keterbatasan yang diuraikan diatas, yaitu: 

a. Observasi mendatang agar dapat mengumpulkan lebih banyak lagi 

mengenai filosofi-filosofi yang dapat menjadi pendukung serta dapat 

dijadikan sebagai landasan. 

b. Pada observasi yang akan datang diharapkan agar dapat menambah sampel 

observasi baik meningkatkan tahun penelitian, melakukan suatu penelitian 

dengan sampel dari negara lain, dan mdapat elakukan penelitian terhadap 
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perusahaan dengan sektor-sektor yang berbeda, dan melakukan suatu 

perbandingan tingkat kinerja keuangan antar negara yang berbeda. 

c. Untuk melakukan penelitian lanjutan kedepannya diharapkan agar dapat 

menambah variabel bebas lainnya diluar dari observasi yang dilakukan ini 

supaya mengetahui dan mengetahui pengaruh terhadap kinerja keuangan 

seperti prospek perkembangan, ciri-ciri pada lingkungan, dan tata kelola 

industri (Bozcuk, 2012), likuiditas (Alanezi, 2009), pengembalian saham 

(Bollen et al., 2006) perkembangan  teknologi (Al Arrusi et al., 2009), 

kecukupan modal (Pervan & Bartulovic, 2017), hubungan tanggungjawab 

sosial (Toeh et al., 1998), dan lain sebgainya. 

d. Untuk melakukan observasi lanjutan maka diharapkan dapat menyisipkan 

tanggal saat mengakses situs industri dikarenakan setiap saat keadaan atau 

kondisi situs terkadang dapat berubah. 
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