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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh kinerja keuagan dan

struktur modal terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan

BEI LQ45 periode tahun 2016-2018 dengan bantuan program pengolah data

eviews, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Variable kinerja keuangan (CR) dengan nilai koefisien 0,0003 dan nilai

signifikansinya (Prob.) adalah 0,0376 (signifikansi < 0,05) sehingga

hipotesis pertama (H0 diterima). Kesimpulan yang dapat diperoleh

adalah kinerja keuaga (CR) brpengaruh positif dan signifikan terhadap

Sustainability Report (SRDI)

2. Variable struktur modal (DER) dengan nilai koefisien 0,011 dan nilai

signifikansinya adalah 0,0071 < 0.05 sehingga hipotesis kedua (H0

diterima). Kesimpulan yang dapat diperolah adalah DER berpengaruh

positif dan signifkan terhadap SRDI.

3. Variabel kinerja keuangan (CR) dan struktur modal (DER) melalui Uji

simultan (uji f statistik) dapat diketahui bahwa tingkat probabilitas (F-

statistic) sebesar 0,006127 yang lebih kecil dari α (0,05), sehingga H0

ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel CR dan

DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap SRDI tahun

2016-2018. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dan struktur

modal mempengaruhi pengungkapan sustanbility report perusahaan.

B. Saran
Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil analisis

yang telah dilaksanakan adalah:

1. Bagi Investor

Berdasarkan hasil penelitian ini, kualitas pengungkapan

Sustainability Report sudah baik sehingga investor harus lebih selektif

dalam memilih perusahaan yang akan ditanamkan modalnya. Selain itu,

bagi investor dalam melakukan investasi seyogyanya tidak hanya

mempertimbangkan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi
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keuangan perusahaan. Akan tetapi juga mempertimbangkan tanggung

jawab sosial perusahaan yang dituangkan pada Sustainability Report.

Masyarakat akan mendukung dan percaya pada perusahaan penerbit

Sustainability Report, sehingga mereka menjadi pelanggan setia yang

mampu meningkatkan kekayaan perusahaan. Dengan demikian,

mempertimbangkan laporan keuangan dan Sustainability Report, maka

dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi para investor.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan lebih memperhatikan penerapan

kegiatan tanggung jawab sosial. Selain itu, perusahaan juga diharapkan

mengungkapkan kegiatan tersebut secara sukarela dalam Sustainability

Report sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Global Reporting

Index (GRI). Hal tersebut dilakukan demi kelangsungan usaha dalam

jangka panjang dan eksistensi serta memberikan manfaat lebih luas

untuk seluruh stakeholder.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Penelitian ini menggunakan Current Ratio (CR) untuk memproksikan

kinerja keuangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat

menggunakan proksi lain, seperti Cash Ratio, Quick Ratio.

Penggunaan proksi lain diharapkan mampu menggambarkan variabel

kinerja keuangan.

b. Penelitian ini menggunakan Debt-to Equity Ratio (DER) untuk

memproksikan struktur modal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat

menggunakan proksi lain, seperti Number of Times Interest is Earned,

Book Value Pershare. Penggunaan proksi lain diharapkan mampu

menggambarkan variabel struktur modal.


