
 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh environmental disclosure 

terhadap kinerja keuangan pada top 100 perusahaan di Indonesia tahun 2016. Berdasarkan pada 

hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa environmental disclosure berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja keuangan yang diukur melalui EPS pada top 100 perusahaan di Indonesia tahun 2016. 

Semakin tinggi environmental disclosure pada perusahaan maka dapat meningkatkan kinerja 

keuangan yang diukur menggunakan EPS pada perusahaan tersebut. 

Selanjutnya, environmental disclosure berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

keuangan yang diukur melalui NPM pada top 100 perusahaan di Indonesia tahun 2016. Maka 

semakin tinggi environmental disclosure pada perusahaan akan menurunkan tingkat kinerja 

keuangan dari segi net profit margin perusahaan tersebut. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat dijadikan 

pertimbangan dalam penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu : 

- Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari top 100 perusahaan dan hanya 

menggunakan jangka waktu periode penelitian selama 1 tahun yaitu tahun 2016. 

 

- Dalam penelitian ini terdapat data outlier pada beberapa model regresi, agar data 

dalam model penelitian dapat terdistirbusi dengan normal maka data outlier harus 

dikeluarkan. Sehingga sampel penelitian dalam beberapa model menjadi berkurang. 

5.3 Saran  

1. Bagi Perusahaan 



 

 

Bagi perusahaan yang berada dalam top 100 , disarankan untuk dapat berfokus dalam 

membangun environmental disclosure agar dapat menghasilkan kinerja keuangan yang 

lebih baik. Adanya Environmental disclosure yang berada di dalam laporan tahunan akan 

menarik perhatian investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut . 

2. Bagi peneliti atau pihak lain 

- Penelitan ini hanya menggunakan variabel dependen yaitu ROA, ROE, EPS dan NPM 

dari rasio profitabilitas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah 

variabel dependen yang akan digunakan agar dapat lebih menggambarkan kinerja 

keuangan perusahaan. 

- Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah periode penelitian, karena 

dengan menggunakan periode penelitian yang lebih lama diharapkan mampu 

memberikan hasil penelitian yang lebih dalam. 

- Sampel pada penelitian ini hanya terbatas pada top 100 perusahaan di BEI, sehingga hasil 

dari penelitian ini tidak dapat digeneralisir pada perusahaan – perusahaan yang lain. 

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menggabungkan hasil penelitian dalam  

perusahaan lain agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait 

environmental disclosure. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


