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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kinerja lingkungan dan 

karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan dengan Good Corporate 

Governance sebagai variabel moderasi yang diukur dengan dewan komisaris independen, 

jumlah rapat dewan komisaris dan komite audit. Dari hasil pengujian maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. 

Hal ini menunjukkan semakin tinggi kinerja lingkungan yang dilakukan suatu 

perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk mendapatkan peringkat 

PROPER yang tinggi pula. Hasil ini memperkuat teori sinyal yang menjelaskan 

bahwa dengan peringkat PROPER yang tinggi dari suatu perusahaan akan mampu 

memberikan sinyal positif bahwa perusahaan sudah melakukan kinerja lingkungannya 

dengan baik. 

2. Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini 

menunjukan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan mendorong perusahaan 

untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan dengan melakukan pengungkapan 

lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaannya. Hasil ini memperkuat teori 

slack resources yang menyatakan bahwa dengan ketersediaan sumber daya 

perusahaan yang memadai maka dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan 

untuk berinvestasi di ranah kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. 

3. Leverage memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat leverage perusahaan maka pengungkapan 

lingkungan yang dilakukan menjadi semakin banyak dan sebaliknya, semakin rendah 
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tingkat leverage perusahaan, maka pengungkapan lingkungan yang dilakukan akan 

semakin sedikit. Hasil ini tidak mendukung teori slack resources yang menyatakan 

bahwa dengan ketersediaan sumber daya perusahaan yang memadai maka dapat 

memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berinvestasi di ranah kinerja sosial 

dan lingkungan perusahaan. 

4. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka 

akan semakin banyak pengungkapan lingkungan yang dilakukan. Hasil ini 

mendukung teori sinyal yang  menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki total 

aset dan keuntungan yang besar dapat diartikan perusahaan tersebut memiliki sumber 

daya yang cukup untuk melaporkan pengungkapan lingkungan sebagai suatu sinyal 

kepada investor bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan tanggung jawab 

sosialnya. 

5. Good Corporate Governance yang diukur dengan dewan komisaris independen, 

jumlah rapat dewan komisaris dan komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh 

kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan.  

a. Dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh kinerja lingkungan 

terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris 

independen yang dimiliki perusahaan manufaktur belum memfokuskan kinerja 

lingkungan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

b. Jumlah rapat dewan komisaris tidak dapat memoderasi pengaruh kinerja 

lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini menunjukkan arti bahwa 

dengan adanya rapat yang dilakukan dewan komisaris, aktivitas kinerja lingkungan 
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perusahaan belum dijadikan prioritas perusahaan dalam upaya mendorong kinerja 

perusahaan untuk mengungkapkan pengungkapan lingkungan.  

c. Komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap 

pengungkapan lingkungan. Hasil ini menunjukkan arti bahwa komite audit 

perusahaan belum mampu menjadi sistem pengendalian manajemen yang efektif 

sehingga belum mampu mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas 

pengungkapan lingkungan. 

6. Good Corporate Governance yang diukur dengan dewan komisaris independen, 

jumlah rapat dewan komisaris dan komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh 

profitabilitas terhadap pengungkapan lingkungan.  

a. Dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas 

terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris 

independen perusahaan belum memfokuskan kinerja keuangan perusahaanya 

dalam hal ini tingkat profitabilitas sebagai alat untuk meningkatkan kinerja 

perusahan di ranah sosial dan lingkungan. 

b. Jumlah rapat dewan komisaris tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas 

terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini menunjukkan arti bahwa dengan 

adanya rapat yang dilakukan dewan komisaris belum mampu mendorong tingkat 

profitabilitas perusahaan guna mendorong kinerja perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan lingkungannya. 

c. Komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap 

pengungkapan lingkungan. Hasil ini menunjukkan arti bahwa komite audit 

perusahaan belum mampu dijadikan sistem pengendalian manajemen yang efektif 

sehingga belum mampu mendorong perusahaan untuk menaikan tingkat 

profitabilitas sehingga dapat melakukan aktivitas pengungkapan lingkungannya. 
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7. Good Corporate Governance yang diukur dengan dewan komisaris independen, 

jumlah rapat dewan komisaris dan komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh 

leverage terhadap pengungkapan lingkungan. 

a. Dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap 

pengungkapan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris 

independen perusahaan belum memfokuskan kinerja keuangan perusahaanya 

dalam hal ini tingkat leverage sebagai alat untuk meningkatkan pengungkapan 

lingkungan perusahaan. 

b. Jumlah rapat dewan komisaris tidak dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap 

pengungkapan lingkungan. Hal ini menunjukkan arti bahwa dengan adanya rapat 

yang dilakukan dewan komisaris belum mampu menekan tingkat leverage 

perusahaan guna mendorong kinerja perusahaan untuk melakukan pengungkapan 

lingkungannya. 

c. Komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap pengungkapan 

lingkungan. Hasil ini menunjukkan arti bahwa komite audit perusahaan belum 

mampu dijadikan sistem pengendalian manajemen yang efektif sehingga belum 

mampu mendorong perusahaan untuk menekan tingkat leverage sehingga dapat 

melakukan aktivitas pengungkapan lingkungannya. 

8. Good Corporate Governance yang diukur dengan dewan komisaris independen, 

jumlah rapat dewan komisaris dan komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan.  

a. Dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris 

independen yang dimiliki perusahaan manufaktur belum mampu memanfaatkan 
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total asset perusahaan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam 

hal tanggung jawab sosial perusahaan. 

b. Jumlah rapat dewan komisaris dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini menunjukkan arti bahwa semakin 

banyaknya rapat dewan komisaris yang dilakukan maka diharapkan memberikan 

pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan perusahaan terkait dengan 

tanggungjawab lingkungan perusahaan, serta sebagai sarana evaluasi kinerja 

perusahaan dalam mengelola asset perusahaan guna mendorong perusahaan 

melaporkan pengungkapan lingkungannya di laporan tahunan perusahaan. 

c. Komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan lingkungan. Hasil ini menunjukkan arti bahwa komite audit 

perusahaan belum mampu dijadikan sistem pengendalian manajemen yang efektif 

sehingga belum mampu mendorong perusahaan untuk menaikan ukuran 

perusahaan dalam hal ini total asset nya sehingga dapat melakukan aktivitas 

pengungkapan lingkungannya. 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 

Keterkaitan antara variabel kinerja lingkungan, karakteristik perusahaan, 

pengungkapan lingkungan dan Good Corporate Governance mampu memberikan 

pengetahuan ilmu akuntansi yang berhubungan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan lingkungan perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain 

itu hasil penelitian ini juga dapat memberikan kajian teoritis terhadap pengembangan 

teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini seperti teroi agensi, teori sinyal, teori 

legitimasi, teori slack resources dan teori stakeholder yang berkaitan dengan 

pengungkapan lingkungan. 
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2. Implikasi Praktis 

a. Bagi investor  

Hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam berinvestasi di 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI bahwa dalam memilih 

perusahaan maka salah satu pertimbangannya adalah memilih perusahaan yang 

mempunyai laporan pertanggungjawaban sosial yang baik dan konsisten. Hal itu 

dapat dijadikan sebagai dasar bahwa perusahaan tersebut selain mementingkan 

kinerja keuangan perusahaannya, perusahaan tersebut juga mementingkan kinerja 

lingkungannya sehingga akan muncul image yang baik di mata masyarakat sehingga 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada perusahaan sektor 

manufaktur untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi tata kelola perusahaanya 

mulai dari sistem sampai dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam tata kelola 

perusahaan untuk sama sama dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan 

melakukan pengungkapan lingkungan. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

1. Perusahaan-perusahaan populasi pada penelitian ini banyak yang tidak memiliki data 

yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga mengurangi jumlah sampel penelitian ini. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yang berkaitan dengan good corporate 

governance untuk mengukur variabel GCG. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan 

variabel lain seperti komite csr dalam dewan komisaris independen, kepemilikan 

manajemen sebagai ukuran tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan 

pengungkapan lingkungan. 


