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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan   

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk menyajikan bukti empiris 

mengenai adanya pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan melihat faktor-faktor 

yang diduga dapat berpengaruh terhadap adanya pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Adapun faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah 

Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing. Kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil analisis data pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini didapat dari hasil uji regresi 

berganda yang menunjukkan nilai thitung yang lebih kecil dari ttabel (1,560 < 

1,984). 

2. Variabel kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia . Hasil ini didapat dari hasil uji regresi berganda yang 

menunjukkan nilai thitung yang lebih kecil dari ttabel (1,027  < 1,984). 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan dan perlu dilakukan 

tindakan perbaikan untuk penyempurnaan penelitian-penelitian selanjutnya di 
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masa yang akan datang. Keterbatasan-keterbatasan yang dapat diungkapkan antara 

lain: 

1. Sampel penelitian hanya meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang jumlahnya terbatas. 

2. Adanya kemungkinan ketidakpedulian  

3. Tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan acuan, sehingga penentuan 

indeks untuk indikator dalam kategori yang sama dapat berbeda untuk setiap 

peneliti.  

4. Penelitian ini hanya menggunakan dua periode pengamatan, yaitu hanya pada 

tahun 2010-2011 sehingga memungkinkan praktik pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan yang diamati kurang menggambarkan kondisi yang 

sebenarnya. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, saran-saran yang dapat 

diajukan adalah: 

1. Variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak memiliki 

pengaruh yang besar dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari tingkat 

Adjusted R
2 

yang rendah dari model yang diuji 0,135.  Oleh karena itu, dalam 

penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin 

dapat mempengaruhi seperti umur perusahaan, ukuran perusahaan maupun 

stuktur kepemilikan lainnya. 
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian pada sektor 

lainnya seperti perusahaan non-manufaktur. 

3. Periode pengamatan sebaiknya diperluas (lebih dari 2 tahun) agar dapat lebih 

baik dalam memprediksi hasil. 

4. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, diharapkan dapat membuat 

perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya secara luas dan 

terbuka. 


