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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan  

Berlandaskan dengan pembahasan yang dikerjakan dalam penelitian ini, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Dalam Financial Inclusion, faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap 

Sustainability Banking Index adalah Ukuran Organisasi, Pembukaan 

Pengembangan, Kepemilikan Penawaran yang Tidak Dikenal, dan Pembayaran 

Utama. Ukuran variabel perusahaan yang disurvei dari peningkatan sumber daya 

lengkap perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan akan memiliki kekayaan 

yang sangat besar, sehingga dapat menawarkan lebih banyak untuk kegiatan sosial, 

moneter, dan alami. Variabel Peluang Pertumbuhan yang memiliki peluang 

pengembangan tinggi diandalkan untuk memberikan manfaat yang tinggi di 

kemudian hari, wajar jika manfaatnya akan lebih tiada henti (superior grade), 

sehingga financial backer akan tertarik untuk memasukkan sumber daya ke dalam 

organisasi. Ukuran variabel pendukung keuangan asing dalam organisasi akan 

mendesak eksekutif untuk fokus pada keinginan mitra sehingga organisasi 

bertanggung jawab untuk latihan bisnis yang mempengaruhi perspektif sosial dan 

iklim umum. Variabel kompensasi dapat mempengaruhi  CEO dan juga akan 

mempengaruhi navigasi CEO. Kompensasi juga menjadi pertimbangan bagi 



 

2 

 

Pimpinan dalam menjalankan tanggung jawabnya, mereka merasa senang jika gaji 

dan upah yang diberikan sesuai dengan kerja mereka. 

b. Pada Corporate Social Responsibility, variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap Sustainability Banking Index adalah Usia Perusahaan dan Total Biaya 

Tanggung Jawab Sosial. Variabel umur organisasi menunjukkan kemampuan 

organisasi untuk menghadapi kesulitan dunia usaha, semakin luas organisasi 

bekerja, maka secara alami organisasi dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang 

luar biasa dan mendapatkan pengakuan publik. Sebuah organisasi besar akan 

secara konsisten berusaha untuk bekerja pada organisasi yang luar biasa yang 

bermanfaat bagi lingkungan sosialnya. TOTCSR dinilai berpengaruh karena biaya 

CSR yang diukur menggunakan biaya kesejahteraan karyawan dan biaya 

komunitas berpotensi meningkatkan perusahaan dalam melakukan pengungkapan 

Sustainability Report 

c. Pada Green Banking, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Sustainability 

Banking Index adalah regulasi Green Banking, Biaya Program Reuse dan Biaya 

Program Reduce. penerapan bank hijau di perbankan pun dirasa lebih terarah jika 

dibarengi dengan peraturan tertentu yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman 

pelaksanaan. Bank yang benar-benar ramah lingkungan adalah Bank yang dapat 

mengurangi jejak karbon mereka dengan membangun cabang yang lebih efisien. 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan dengan penelitian ini, yaitu: 
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a. Diharapkan bagi Bank Asing untuk mengkaji ulang tentang Variabel Leverage, 

Profitabilitas, Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Saham Pemerintah, 

Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Direktur Perempuan dan Biaya 

Program Recycle agar dapat bersaing secara sehat dan mampu memperbaiki 

perannya dalam pertumbuhan ekonomi negara sehingga dapat berkontribusi 

terhadap Sustainability Banking Index. 

b. Penelitan ini hanya dilakukan pada Bank Asing di Indonesia, sehingga bagi 

peneliti selanjutnya dapat meneliti objek penelitian dengan variabel yang berbeda 

jika pencarian masih dengan objek yang sama, atau dengan mencari dengan objek 

yang berbeda dengan variabel penelitian yang sama. 

c. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian dengan teknik analisis selain 

teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

 


