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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada Bab IV, maka ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat pengungkapan CSR di dalam laporan keuangan berpengaruh secara 

signifikan pada nilai perusahaan yang diproksikan dengan  Economic Value 

Added  (EVA). Hasil ini terlihat dari hasil pengujian statistik t dengan nilai t 

sebesar 2.556 dan tingkat signifikansi sebesar 0.013 atau  dibawah 0.05. 

2. Tingkat pengungkapan CSR di dalam laporan keuangan berpengaruh secara 

signifikan pada nilai perusahaan yang diproksikan dengan Market Value Added  

(MVA). Hasil ini terlihat dari hasil pengujian statistik t dengan nilai t sebesar 

3.816 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 atau dibawah 0.05. 

   

B. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat berbagai keterbatasan yaitu: 

1. Objek yang digunakan di dalam penelitian ini hanya perusahaan yang tercatat di 

review kedua Kompas 100 di tahun 2010.  
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2. Data yang digunakan  hanya data laporan tahunan dan keuangan perusahaan 

selama satu tahun yaitu tahun 2009. 

3. Alat ukur untuk pelaksanaan CSR menggunakan indeks pengungkapan CSR yang 

terdapat di dalam laporan tahunan sehingga data penelitian terkait pengungkapan 

CSR sangat bergantung dengan laporan tahunan. 

4. Dari hasil pengujian kualitas data, terlihat model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas atau hanya mendekati asumsi normalitas. 

5. Kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi dari variabel 

dependen, EVA dan MVA, hanya sebesar 9% dan 18.3%. 

 

C. Saran 

Saran untuk keterbatasan penelitian ialah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indeks lain seperti LQ 45 agar hasil 

penelitian dapat lebih digeneralisasi atau mewakili populasi. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data lebih dari satu tahun agar 

hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi atau mewakili populasi. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan alat ukur untuk pengungkapan 

CSR lain misalnya dengan menggunakan standar rating yang dilakukan oleh 

organisasi ahli CSR. Saran ini diajukan melihat kesadaran pengungkapan CSR 

perusahaan di dalam laporan tahunan (annual report) masih minim. Selain itu, 

terdapat beberapa perusahaan yang tidak menyerahkan laporan tahunan di Bursa 
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Efek Indonesia hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Bapepam sehingga 

dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

4. Penelitian selanjutnya disarankan menambah data penelitian agar dapat 

memenuhi asumsi normalitas. 

5. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen lain yang 

memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai perusahaan seperti opini audit 

dan Good Corporate Governance (GCG). 

 

 

 

 

 

 




