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BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh dari kinerja lingkungan dan pengungkapan corporate social responsbility 

terhada kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor pertanian dan 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020 maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut ini: 

1. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan manufaktur sub sektor pertanian dan pertambangan di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Pengungkapan corporate social responsbility berkorelasi negatif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan manufaktur sub sektor pertanian dan 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

3. Kinerja lingkungan dan pengungkapan corporate social responsbility 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

manufaktur sub sektor pertanian dan pertambangan di Bursa Efek 

Indonesia. 

B. Implikasi 

Adapun implikasi atau dampak dari adanya penelitian ini diharapkan 

mampu untuk memberikan tambahan informasi dan pertimbangan dalam 

menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara lebih terperinci mengenai 
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faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara instrinsik maupun 

ekstrinsik. 

1. Perusahaan perlu andil dan aktif berperan serta dalam menjaga dan 

meningkatkan kelestarian serta kelangsungan ekosistem lingkungan sekitar, 

sehingga selain mencapai tujuan usaha, perusahaan juga dapat memberikan 

dampak positif terhadap lingkungan sosial. 

2. Perusahaan perlu untuk senantiasa memperhatikan pengimplementasian 

CSR secara komprehensif, sehingga ketika perusahaan berhasil mencapai 

tujuannya perusahaan juga memberikan dampak positif terhadap 

lingkungan sosial di sekitarnya. 

3. Perusahaan senantiasa perlu untuk menyajikan laporan keuangan relevan 

supaya pihak yang berkepentingan tidak keliru dalam melakukan 

pengambilan keputusan. 

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian 

Adapun keterbatasan dan saran yang bisa dipertimbangkan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian ini mendekati tahun 

penerbitan laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan perusahaan 

menjadi kurang lengkap dan berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel yang berhubungan dengan 

aspek lingkungan dan sosial perusahaan yang notabene tidak terlalu 

berdampak signifikan terhadap penilaian perusahaan yang didasarkan pada 

aspek yang bersifat material. Oleh sebab itu, pada penelitian selanjutnya 
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diharapkan menggunakan variabel yang bersifat material yang secara 

langsung dapat mempengaruhi nilai perusahaan, seperti variabel yang 

berhubungan dengan peningkatan penjualan maupun kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas). 

3. Pada penelitian ini juga hanya digunakan data yang bersifat sekunder (data 

hasil olahan) yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sehingga 

rentan terhadap proses manipulatif dari pihak pembuat data. Oleh sebab itu, 

penggunaan data non sekunder juga dipandang mampu untuk melengkapi 

dan memperkuat hasil penelitian secara lebih objektif. 
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