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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilaksanakan untuk melihat pengaruh yang terjadi pada

pengungkapan tanggung jawab sosial atas perusahaan akan komposisi dewan yang

ada di dalam perusahaan tersebut. Penulis melakukan sebuah pengukuran pada

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan melalui ISO 14001

dengan 28 item. Ukuran dewan direktur, dewan direktur independen, direktur

wanita, dan rapat dewan direktur dijadikan sebagai variabel independen. Selain itu

penulis juga menggunakan ukuran perusahaan, ROE, dan kredibilitas auditor

sebagai variabel kontrol untuk menjadikan variabel independen terhadap variabel

dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh

penulis disimpulkan secara menyeluruh bahwa dalam hal tata kelola yang lebih

membahas pada ukuran dewan direktur, direktur independen, dan direktur wanita

yang ada di dalam entitas ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap

membuka informasi atas tanggung jawab sosial entitas. Rapat dewan direktur

menunjukkan hasil signifikan negatif. Hal tersebut membuktikan bahwa sebuah

entitas akan menjalankan sebuah tanggung jawabnya akan aspek lingkungan dan

sosial tidak dilihat dari seberapa banyak anggota yang ada di dalam entitas

tersebut, melainkan yang dibutuhkan ialah sebuah kualitas yang lebih besar dalam

memberikan sebuah gagasan maupun ide sehingga membuat CSR dapat berjalan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 Keterbatasan

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terdapat sebuah keterbatasan

yang ada pada penelitian sebagai berikut:

1. Tidak semua perusahaan dapat dilakukan penelitian dikarenakan laporan

tahunan periode tahun 2014-2018 terdapat di entitas yang tercatat pada

BEI yang tidak dijelaskan secara lengkap sehingga tidak sesuai dengan

kriteria yang sudah ditentukan pada penelitian.
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2. Variabel independen yang terdapat pada penelitian ini terlalu sedikit

seperti yang ditunjukkan dalam adjusted R-square dengan nilai 12%

sehingga tidak maksimal variabel independen menjelaskan variabel

dependen.

5.3 Rekomendasi

Terdapat beberapa referensi yang bisa dipakai pada penelitian

selanjutnya, yakni:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah tahun

penelitian agar penelitian tersebut dapat melihat perkembangan yang ada

di dalam entitas tersebut.

2. Penelitian berikutnya diharapkan untuk menambah variabel independen

seperti pengaruh keuangan (Katmon et al., 2017) ataupun kepemilikan

manajerial (Garas et al., 2018) dan mencari sumber-sumber yang terdapat

pada penelitian terdahulu.
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