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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, dapat 

diambil kesimpulan bahwa variabel komite audit, kepemilikan keluarga, ukuran 

perusahaan, ROA, dan umur perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, hal ini menunjukkan bahwa hasil 

yang diperoleh dalam penelitian konsisten dengan hipotesis. Di sisi lain, variabel 

dewan independensi, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, dan 

leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial, hal ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dalam 

penelitian tidak konsisten dengan hipotesis. 

Hasil dari penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting, yaitu 

hasil yang pertama untuk pengaturan dalam tata kelola, hasilnya mengkonfirmasi 

bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik memungkinkan menjadi salah 

satu alasan untuk peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dari komite audit, kepemilikan 

keluarga, ukuran perusahaan, ROA, dan umur perusahaan maka akan semakin 

banyak pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan di dalam laporan 

tahunan perusahaan. Hal ini dikarenakan internal kontrol yang baik, kepemilikan 

saham yang berhubungan dengan keluarga, jumlah yang besar dari total aset yang 

dimiliki perusahaan, adanya cadangan dana dari hasil pendapatan, serta lamanya 

berdiri suatu perusahaan yang semakin berkembang akan berupaya agar 

menghasilkan laporan untuk pengungkapan tanggung jawab sosial semakin tinggi 
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dan berkualitas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa besar atau kecilnya dari 

dewan independensi, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, dan 

leverage tidak akan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial dalam 

laporan tahunan secara signifikan. 

Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan di 

Indonesia masih tergolong rendah. Dari jumlah 37 indeks pengungkapan tanggung 

jawab sosial berdasarkan ISO 26000, rata-rata pengungkapan tanggung jawab 

sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

adalah sebanyak 13 item atau sebesar 37,4% dari jumlah keseluruhan. Rendahnya 

tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di Indonesia 

dikarenakan belum adanya standar nasional yang menjadi dasar dalam 

penyusunan laporan mengenai kegiatan tanggung jawab sosial. 

 

5.2 Keterbatasan 

Sebuah penelitian pada dasarnya memiliki kelebihan dan berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, 

antara lain: 

1. Sumber data yang diperoleh untuk pengungkapan tanggung jawab sosial 

pada penelitian ini diperoleh melalui informasi yang cukup terbatas, yaitu 

hanya terdapat pada laporan tahunan perusahaan.  

2. Banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria dalam pemilihan 

sampel, jadi tidak dimasukan ke dalam penelitian dan mengurangi 

sampel pada penelitian. 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian hanya sedikit. 
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5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

para peneliti selanjutnya, yaitu: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan 

mempertimbangkan penggunaan media atau indeks untuk pengungkapan 

tanggung jawab sosial lainnya seperti website resmi, laporan tambahan, 

dan laporan berkelanjutan. 

2. Ada baiknya sampel penelitian diperluas dari segi penambahan tahun 

penelitian atau perusahaan yang diteliti. 

3. Menambahkan variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini 

yang dianggap akan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial 

dan telah dilakukan penelitian sebelumnya seperti ukuran audit, jenis 

industri, sensitifitas industri, kekuatan pemegang saham, kepemilikan 

publik, struktur kepemilikan, kepemilikan asing, likuiditas, board 

gender, rapat dewan, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, 

dan ukuran dewan. 
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