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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi hasil yang telah dilakukan, 

maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagi berikut : 

1. Dalam penelitian ini, variabel kinerja lingkungan belum mampu 

mempengaruhi variabel ROE.  

2. Hubungan variabel pengungkapan lingkungan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai ROE. Jadi, semakin banyak jumlah pengungkapan 

lingkungan maka semakin tinggi nilai ROE-nya 

3. Variabel kinerja lingkungan  berpengaruh signifikan terhadap rasio 

lancar (CR) namun berpengaruh negatif, sehingga semakin tinggi 

peringkat kinerja lingkungan yang diterbitkan BLH (PROPER) maka 

nilai rasio lancar semakin rendah. 

4. Dalam penelitian ini memberi kesimpulan bahwa variabel 

pengungkapan lingkungan belum mempengaruhi rasio lancar 

5. Hubungan variabel kinerja lingkungan  berpengaruh negatif terhadap 

DER. Jadi jika peringkat PROPER sebuah perusahaan memperoleh 

peringkat baik atau tidak baik,  akan mempengaruhi nilai dari DER-

nya.  
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6. Variabel pengungkapan lingkungan belum mampu mempengaruhi 

variabel DER, sehingga apabila pengungkapan lingkungan di laporan 

tahunan naik maka DER tidak akan naik atau turun karena tiak ada 

pengaruh antar kedua variabel tersebut. 

 

5.2 Keterbatasan dan Rekomendasi 

 Penelitian yang telah dilakukan ini pada dasarnya memilki keterbatasan 

dan kelemahan yang memerlukan penyempurnaan di masa yang akan datang, 

antara lain :  

1. Jumlah sampel yang terbatas, yaitu hanya 38 perusahaan selama 3 tahun 

atau hanya 114 sampel. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk 

memperbanyak jumlah sampel. 

2. Periode penelitian hanya 3 tahun, sehingga hasil jangka panjang dari 

pelaksanaan pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan diabaikan. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang menjadi beberapa 

periode agar dapat memprediksi hasil penelitian dalam jangka panjang. 

3. Penelitian ini menggunakan jenis hanya perusahaan manufaktur. Untuk 

penelitan selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap perusaan yang 

sangat bergantung pada alam dan lingkungan yaitu perusahaan 

pertambangan. 

4. Terdapat unsur subyektifitas dalam menentukan indeks pengungkapan, 

karena dalam penentuan indikator GRI G4 yang sama dapat berbeda anatra 

setiap peneliti. 
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5. Hasil penelitian ini hampir semua hipotesis ditolak karena faktor koefisien 

determinasi terlalu kecil dan tidak ada variabel moderasi nya. Untuk 

penelitan selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel yang lebih 

banyak dan menambahkan variabel moderasi. 
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