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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Karya ilmiah ini bermaksud untuk menilik dan menelaah elemen-elemen 

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh suatu perusahaan 

dalam hal pengambilan keputusan terkait penerbitan sustainability report. Setelah 

berbagai macam uji coba dilakukan, maka dapat ditarik sejumlah kesimpulan dari 

hasil uji serta pembahasannya, yaitu bahwa tidak didapatkan keterkaitan apapun 

antara leverage dan komite audit dengan tingkat pengungkapan sustainability 

report.  

Didapatkan juga bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan dewan 

direksi berdampak signifikan positif terhadap pengungkapan sustainability report 

dan variabel likuiditas berdampak signifikan negatif terhadap pengungkapan 

sustainability report. Hal tersebut manandakan bahwa perusahaan kerap lebih 

mempertimbangkan dan memperhatikan jumlah keuntungan yang diperoleh, 

jumlah aset yang dimiliki, dan kemampuannya dalam memaksimalkan aset lancar 

yang dapat menjamin kewajiban lancarnya sebelum keputusan untuk menerbitkan 

sustainability report ditetapkan. Selain itu, masih belum tersedianya aturan baku 

terkait kewajiban untuk menerbitkan sustainability report menjadi faktor pemicu 

perusahaan untuk tidak terlalu memperhatikan laporan tersebut. Hal ini dibuktikan 

dengan masih sangat minimnya perusahaan di Indonesia yang menerbitkan 

sustainability report. 

 

5.2 Keterbatasan 

Berikut adalah sejumlah keterbatasan yang dapat ditemui pada studi ini: 

1. Sampel yang dipergunakan hanya sebanyak 301 perusahaan dari total 

615 perusahaan yang tercatat di BEI. 

2. Adanya keterbatasan jumlah sampel yang digunakan, yaitu hanya 

mencakup lima periode, yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2018. 

3. Adanya keterbatasan variabel bebas yang pada studi ini hanya 

menggunakan ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, likuiditas, 

dewan direksi, dan komite audit. 
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5.3 Rekomendasi 

Penulis memberikan sejumlah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan 

oleh peneliti dalam melakukan penelitian berikutnya: 

1. Peneliti dapat menambah dan memperluas ruang lingkup populasi 

penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan dari negara lain 

selain negara Indonesia. 

2. Peneliti dapat menambah dan memperluas periode penelitian menjadi 

lebih dari 5 periode. 

3. Penelitian dapat dilangsungkan dengan memanfaatkan pengukuran yang 

berbeda dan memperbanyak variabel penelitian yang belum dipakai pada 

penelitian ini seperti pertumbuhan perusahaan (Karaman et al., 2018); 

(Bhatia & Tuli, 2017), board ethnicity (Shamil et al., 2014); 

(Mudiyanselage, 2018), umur perusahaan (Dissanayake et al., 2016); 

(Bhatia & Tuli, 2017); (Elshabasy, 2018), kinerja keuangan (Jones et al., 

2007); (Dilling, 2010), direktur wanita (Fortunella & Hadiprajitno, 

2015); (Ong & Djajadikerta, 2017), tipe industri (Dissanayake et al., 

2016); (Ghuslan & Saleh, 2017), gender diversity (Arayssi et al., 2016); 

(Akbas, 2016); (Baba & Abdulmanaf, 2017); (Mapparessa et al., 2017); 

(Adeniyi & Fadipe, 2018), ukuran dewan (Shamil et al., 2014); (Haladu 

& Salim, 2016); (Alotaibi et al., 2018); (Adeniyi & Fadipe, 2018); 

(Dissanayake & Nimalathasan, 2018), independensi dewan (Anikita & 

Khafid, 2015); (Awalia et al., 2015); (Arayssi et al., 2016); (Akbas, 

2016); (Baba & Abdulmanaf, 2017); (Hu & Loh, 2018); (Dissanayake & 

Nimalathasan, 2018); (Mahmood et al., 2018). 
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