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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Studi ini memiliki tujuan guna menganalisis hubungan sustainability 

report dengan kinerja keuangan. Laporan berkelanjutan memiliki tiga indikator 

kinerja di dalamnya yang juga diteliti hubungannya terhadap kinerja ekonomi, 

kinerja sosial, dan kinerja lingkungan pada tingkat kinerja keuangan. Proksi 

kinerja keuangan yang teliti adalah Return On Equity(ROE). Selanjutnya 

pengujian linear berganda diterapkan pada hubungan sustainability report pada 

kinerja keuangan. Berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik hasil analisa 

hubungan antara sustainaibily report dengan kinerja keuangan. 

1. Pada analisa hubungan sustainability report secara keseluruhan 

terhadap kinerja keuangan didapati bahwa tidak didapti hubungan yang 

signifikan. Informasi ini memberitahukan bahwa kelengkapan 

pengungkapan sustainability report secara maksimal belum dapat 

berkontribusi untuk menstimulasi peningkatan nilai Return On Equity. 

2. Analisa yang dilakukan terhadap setiap indikator kinerja ekonomi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan proksi 

Return On Equity(ROE), artinya jika perusahaan  melaksanakan dan 

mengungkapkan  aspek -aspek di dalam pengungkapan laporan 

berkelanjutan dimensi kinerja ekonomi dengan lengkap maka dapat 

menstimulasi peningkatan kinerja keuangan. 
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3. kinerja lingkungan pada penelitian ini tidak dilanjutkan ke dalam 

pengujian analisis pengaruh regresi, disebabkan oleh dari hasil 

pengujian uji normalitas yang tidak memenuhi syarat. 

4. Kinerja sosial memiliki pengaruh signifikan atas kinerja keuangan. 

Melihat hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan 

pengungkapan aspek-aspek di dalam kinerja sosial memiliki dampak 

yang maksimal untuk menstimulasi peningkatan Return On Equity 

(ROE). 

 

5.2 Keterbatasan 

Ruang lingkup studi dalam mengeksplorasi mekanisme kausal yang 

menghubungkan pengungkapan dari elemen Sustainbility Report dengan 

profitabilitas masih sempit. Ruang lingkup studi juga masih kurang luas untuk 

menentukan hubungan mekanisme kausal antara profitabilitas dan pengungkapan 

elemen Sustainbility Report apakah akan bertahan dari waktu ke waktu secara 

konsisten. Susunan sumber relasi antara pengungkapan lingkungan, ekonomi, 

sosial dan profitabilitas jarang diteliti secara sistematis. Data tersedia dari laporan 

keberlanjutan yang dijadikan sampel juga masih sedikit, serta data dari sumber 

berbeda memiliki perbedaan kesimpulan signifikan mengenai cara mengevaluasi 

kinerja suatu perusahaan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Penelitian di masa depan di bidang ini dapat dilanjutkan ke sejumlah arah, 

diperlukan studi yang lebih luas untuk mengeksplorasi mekanisme kausal yang 
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menghubungkan pengungkapan dari elemen Sustainbility Report dengan 

profitabilitas dan untuk menentukan apakah hubungan tersebut bertahan secara 

konsisten dari waktu ke waktu. Sumber hubungan antara pengungkapan 

lingkungan, ekonomi, sosial dan profitabilitas jarang diselidiki secara sistematis. 

Penting juga untuk menempatkan waktu dalam hubungan, karena akan sangat 

berharga untuk menyelidiki dan memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan 

untuk dampak dari pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap kinerja 

keuangan untuk diungkapkan. Agar hal-hal di atas dapat direalisasikan, lebih 

banyak data tentang laporan keberlanjutan harus tersedia. Keandalan data 

Sustainbility report juga merupakan masalah penting, karena data dari sumber 

yang berbeda memiliki perbedaan signifikan mengenai cara mengevaluasi kinerja 

suatu perusahaan. 
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