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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen yaitu ukuran dewan, direktur 

independen, ukuran komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, 

kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, leverage, profitabilitas, jenis industri, ukuran KAP dan lokasi dari 

kantor pusat terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan CSR. Berdasarkan 

hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Ukuran dewan, direktur independen, ukuran komite audit, kepemilikan 

pemerintah, ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran perusahaan, 

kepemilikan pemerintah, jenis industri dan ukuran KAP berpengaruh 

signifikan positif terhadap pengungkapan CSR, hal ini konsisten dengan 

hipotesis penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar 

ukuran dewan, direktur independen, ukuran komite audit, kepemilikan 

pemerintah, ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran perusahaan, 

kepemilikan pemerintah, jenis industri dan ukuran KAP maka semakin 

banyak pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan 

perusahaan. 

2. Variabel profitabilitas, leverage, kepemilikan asing, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, lokasi kantor pusat tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, 

hal ini tidak konsisten dengan hipotesis penelitian. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa besar kecil profitabilitas, leverage, kepemilikan 

asing, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, lokasi kantor 

pusat tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial dalam 

laporan tahunan perusahaan. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Terdapat perusahaan yang tidak menyajikan laporan tahunan selama 

periode 2011- 2015 dan tidak mengungkapkan tanggung jawab sosial 

pada laporan tahunan sehingga mengurangi sample penelitian.  

2. Sumber data yang pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian 

ini hanya diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, sedangkan 

perusahaan dapat mengungkapkan tanggung jawab sosial melalui website 

dan laporan keberlanjutan. 

 

5.3  Rekomendasi Penelitian 

Rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian di 

masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 

1. Menambah variabel-variabel independen yang diprediksi mempunyai 

pengaruh yang lebih kuat dalam menghasilkan model penelitian yang 

lebih baik. Penambahan variabel lainnya seperti konsentrasi kepemilikan 
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(Haji, 2013; Said, Zainuddin, & Haron, 2009), laba per saham (Lucyanda 

dan Siagian, 2012), kepemilikan blockholder (Juhmani, 2013), 

pertumbuhan perusahaan (Shubiri, Al-abedallat & Orabi, 2012), 

komisaris independent (Rouf, 2011), frekuensi rapat dewan (Sallehuddin, 

2013), dan variabel- variabel lainnya.  

2. Memperluas sample peneletian dengan menambah tahun penelitian atau 

membandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial pada dua negara.  
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