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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Dasar dalam penelitian ialah untuk melihat pengaruh setiap independen 

yang diteliti pada dependent. Independennya adalah kinerja lingkungan, tanggung 

jawab sosial, saham yang dimiliki manajerial, saham institusional, saham asing 

dan saham pemerintah, dengan return on asset sebagai dependen. Kesimpulan 

yang dirangkum dalam penelitian ini adalah : 

1. Dengan diterapkannya kinerja lingkungan dapat berpengaruh secara 

signifikan positif pada return on asset, karena dengan adanya kinerja 

lingkungan perusahaan dapat menambah nilai jual perusahaan dimata 

masyarakat, sehingga kinerja keuangan diperusahaan dapat meningkat. 

2. Secara signifikan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh positif 

terhadap return on asset, karena jika perusahaan dapat menjalankan 

tanggung jawab sosial, masyarakat akan percaya dan menghargai 

perusahaan sehingga dengan adanya kepercayaan masyarakat perusahaan 

para investor akan tertarik untuk menanamkan sahamnnya kepada 

perusahaan. 

3. Return on Asset dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial secara 

signifikan. Hasilnya tidak mendukung hipotesis dengan penelitian yang 

telah diungkapkan pada bab sebelumnya. 

4. Kepemilikan saham institusional berrpengaruh signifkan positif terhadap 

return on asset. Dimana hipotesis yang diungkapkan mempunyai 

pengaruh yang positif namun hasil membuktikan hasil yang tidak 

berpengaruh. 

5. Ada pengaruhnya kepemilikan saham asing kepada return on asset. 

Karena hipotesis yang menujukan punya pengaruh yang signifikan 

namun hasilnya mempunyai pengaruh tetapi negatif. 

6. Kepemilikan pemerintah memiliki tidak berpengaruh signifikan positif 

terhadap return on asset. Pemerintah tidak mempunyai pengaruh 

dikarenakan jika pemerintah memegang kendali pada perusahaan 
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pemerintah akan memaksakan kehendaknya agar perusahaan lebih 

memenntingkan kegiatan politik dan sosialnya daripada meningkatkan 

keuangan. Hal ini sejalan dengan hipotesis pada bab 2. 

7. Sama dengan halnya kepemilikan pemerintah, kepemilikan keluarga juga 

tidak ada pengaruh positif terhadap return on asset. Karena satu pihak 

yang memiliki saham ini akan memasukan anggota keluarganya yang 

lain, jika saham yang dipunyai keluarga lebih besar dari pemegang saham 

lain maka pihak keluarga akan memegang kendali yang besar yang 

nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya saja. Hasil 

yang dikeluarkan sejalan dengan hipotesis yang telah diungkapkan. 

5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan-keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini 

yang kedepannya dapat disempurnakan oleh peneliti yang lain yaitu: 

1. Kurangnya referensi yang mendukung didapatkannya informasi 

mengenai pengaruh kinerja lingkungan,tanggung jawab sosial dan 

sturktur kepemilikan saham terhadap kinerja keuangan. 

2. Dilihat dari data Goodness of Fit Model yang terdapat pada Bab 4 yang 

bagian adjusted R square variabel independen hanya 61.28% 

menjelaskan variabel dependen. 

5.3 Rekomendasi 

Sebagai bahan pertimbangan, penulis memberikan masukan untuk 

melanjutkan penelitian ini, akan dijelaskan dibawah ini: 

1. Memperbanyak referensi seperti jurnal yang dipakai sebagai landasan 

untuk mendukung hipotesis. 

2. Menambahkan sampel penelitian dan menambahkan peride penelitian 

sampel. 

3. Peneliti dapat menambahkan independen lain didalam penelitiannya 

untuk menambah wawasan yang lebih luas. 
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