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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tata kelola 

perusahaan, karakteristik perusahaan, ukuran KAP, dan award terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang 

dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan 

pemerintah, ukuran perusahaan, umur perusahaan, tipe industri, ukuran komite 

audit, audit komite independen, ukuran KAP, dan award berpengaruh signifikan 

positif dan hal ini konsisten dengan hipotesis penelitian. Sedangkan variabel 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

negatif dan hal ini tidak konsisten dengan hipotesis penelitian. Variabel 

kepemilikan asing, ukuran dewan, independensi dewan, profitabilias, dan leverage 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

hasil ini tidak konsisten dengan hipotesis penelitian. 

 

5.2 Keterbatasan  

 Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat perusahaan yang tidak menyajikan laporan tahunan yang telah 

diaudit selama periode 2011-2015 dan tidak mengungkapkan tanggung 

jawab sosial pada laporan tahunannya sehingga mengurangi sampel 

penelitian. 
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2. Terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan tingkat pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang dikarenakan perbedaan interpretasi dalam 

membaca isi laporan tahunan perusahaan. 

3. Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dapat 

dilakukan melalui mekanisme lain selain laporan tahunan namun 

penelitian ini terbatas pada laporan tahunan. 

 

5.3 Rekomendasi 

1. Memperluas sampel penelitian dengan menambah tahun penelitian 

ataupun membandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial antar 

negara. 

2. Melakukan penelitian dengan mempertimbangan media pengungkapan 

tanggung jawab sosial lainnya seperti website, media massa, dan laporan 

berkelanjutan. 

3. Menambah variabel lain yang diprediksi dapat mempengaruhi tanggung 

jawab sosial seperti keahlian komite audit, jumlah rapat komite audit, rapat 

dewan direksi dan variabel lainnya. 
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