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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1) Kriteria perusahaan berpegaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama umur 

perusahaan akan menjadikan perusahaan lebih terbuka untuk dapat 

melakukan pengungkapan emisi karbon dan dapat mengurangi penggunaan 

emisi karbon. 

2) Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya 

pengawasan perusahaan terhadap manajemen laba dalam melakukan 

pengungkapan emisi karbon 

3) Kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi kriteria perusahaan 

terhadap pengungkapan emisi karbon, hal ini dapat disimpulkan kepemilikan 

institusional tidak dapat lebih efisien memanfaatkan aktiva perusahaan dan 

diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan 

yang dilakukan oleh manajemen. 

4) Kepemilikan institusional mampu memoderasi manajemen laba terhadap 

pengungkapan emisi karbon, hal ini menujukkan manajemen laba telah 

membuat laporan keuangan dengan baik, serta telah melakukan 
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pengungkapan emisi karbon yang terdapat di perusahaan dengan baik. 

Adanya laporan yang baik tentu akan menarik perhatian para investor 

dikarenakan dinilai memiliki kinerja yang baik. 

 Saran 

1) Sebaiknya dengan umur perusahaan yang telah lama berdiri dapat 

memperhatikan lingkungan perusahaan agar dapat memberikan citra yang 

baik terhadap masyarakat serta memberikan nilai positif bagi perusahaan. 

2) Sebaiknya dengan adanya manajemen laba yang baik dapat memberikan 

suatu hal yang baik dalam menentukan keputusan perusahaan 

3) Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan diharapkan dapat 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengawasan serta pengungkapan 

terhadapa emisi karbon. 

4) Sebaiknya dengan adanya kepemilikan institusional serta manajemen laba 

diharapkan dapat menentukan kebijakan dan tanggung jawab perusahan 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility salah satunya dengan 

pengungkapan emisi karbon. 

 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa peneliti ini mempunyai beberapa keterbatasan 

penelitian.beberapa keterbatasa penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Jumlah sampel penelitian dalam penelitian ini masih sangat terbatas. 

2) Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen manajemen laba, 

karateristik perusahaan, pengungkapan emisi dan kepemilikan institusional. 
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3) Sampel yang di pilih berdasarkan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2016-2020. 

4) Variabel penelitiannya masih terbatas perlu ditambahkan dengan referensi 

yang diperluas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


