
 

 
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah di uji tentang tekanan 

lingkungan, karyawan, ukuran perusahaan dan leverage terhadap kualitas 

laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2019, 

maka hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dapat di simpulkan 

sebagai berikut : 

1. Lingkungan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan. 

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak sensitif terhadap 

lingkungan pun sudah mulai dipengaruhi oleh tindakan perusahaan dan 

mereka juga mempunyai klaim legitimasi terhadap perusahaan dalam 

kaitannya dengan konsep agensi dan kepemilikan. 

2. Tekanan karyawan berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas 

laporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan karyawan di Indonesia 

cenderung melihat tanggung jawab sosial dan laporan keberlanjutan 

sebagai sesuatu yang merugikan perusahaan dan mengurangi nilai 

perusahaan sehingga dapat mengurangi gaji mereka.  

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total aset yang dimiliki 

perusahaan tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 
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mengungkapkan sustainability report secara lebih tinggi atau lebih 

rendah. 

4. Leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 

memiliki kecenderungan menggunakan uangnya untuk membayar 

hutang dibandingkan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat 

sukarela. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan 

saran, sebagai berikut :  

1. Perusahaan sebaiknya memberikan tekanan yang lebih tinggi terhadap 

industri sensitif lingkungan agar lebih memperhatikan kegiatan tanggung 

jawab sosial perusahaan dalam bentuk laporan keberlanjutan yang 

berkualitas. 

2. Perusahaan sebaiknya mensosialisasikan praktik laporan keberlanjutan 

dengan baik kepada karyawan sehingga mendorong karyawan cenderung 

tidak menganggap tanggung jawab sosial dapat menambah beban 

perusahaan. 

3. Perusahaan besar sebaiknya memiliki dorongan yang lebih besar untuk 

mengungkapan laporan keberlanjutan sehingga niai total aset yang 

dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 

mengungkapan laporan keberlanjutan yang berkualitas.  
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4. Perusahaan sebaiknya dapat mengalokasikan asetnya dengan baik untuk 

membayar hutang serta mengungkapkan informasi sosialnya yakni 

laporan keberlanjutan sehingga besar kecilnya  rasio leverage dapat 

mempengaruhi pengungkapan kualitas laporan keberlanjutan. 
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