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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh antar variabel 

dependen dan independen  yaitu struktur kepemilikan saham yang di 

dalamnya ada 3 jenis kepemilikan yaitu kepemilikan Manajerial, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan asing, serta umur perusahaan 

terhadap kualitas pengungkapan corporate social responsibility pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada 

tahun penelitian 2015 sampai 2018. Berdasarkan pengujian dan 

pembahasan   yang peneliti selesaikan maka dapat di ambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility. Tingkat kepemilikan 

manajerial pada perusahaan pertambangan relatif sangat rendah 

bahkan banyak perusahaan pertambangan yang sahamnya tidak di 

miliki oleh manajerial sehingga manajemen belum memaksimalkan 

nilai perusahaan melalui pengungkapan CSR. 

2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. Hal ini 

mencerminkan investor institusional kurang memperhatikan 

kepedulian sosial dalam berinvestasi. 

3. Kepemilikan Asing Tidak Berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility. Karena perbedaan 

budaya, bahasa, serta kebiasaan menjadi salah satu penyebab 

kurangnya kepekaan pemilik saham asing terhadap isu- isu tanggung 

jawab sosial perusahaan yang menyebabkan kurangnya tekanan 

perusahaan dalam pengungkapan CSR nya 

4. Umur Perusahaan Berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility. Dengan demikian 

bisa di lihat bahwa semakin tua umur perusahaan semakin banyak 

informasi positif yang di miliki perusahaan (pemenuhan tanggung 

jawab yg di laksanakan) salah satunya meningkatkan pengungkapan 

tanggung jawab sosialnya  
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5. Struktur kepemilikan saham dan umur perusahaan berpengaruh 

secara simultan atau bersama-sama. Struktur kepemilikan saham 

secara individu tidak dapat memberikan tekanan yang cukup terhadap 

perusahaan untuk megungkapkan tanggung jawab sosialnya, tetapi 

secara bersama- sama struktur kepemilikan saham dan umur 

perusahaan bersinergi memberikan tekanan yang besar bagi 

perusahaan untuk mengungkapkan CSR nya. 

B. Saran 

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagi para pemangku kepentingan, menurut peneliti semakin baik 

kuliatas laporan keuangan tahunan semakin menigkatkan kualitas 

kepercayaan investor terhadap perusahaan, dengan begitu akan 

dengan mudah investor untuk menamkan modalnya terhadap 

perusahaan, semakin tinggi kepemilikan Orang luar perusahan 

semakin tinggi pula tekanan pengungkapan yang di lakukan 

perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya di harapkan untuk dapat memberikan 

kebaruan terhadap penelitian supaya semakin banyak ilmu dan 

pengetahuan baru yang di dapatkan, selain itu di harapkan untuk 

mengerti akan variabel independen yang di gunakan dan menambah 

sample penelitian, sehingga bisa menambah pengetahuan faktor- 

faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. 

 

 

 

 


