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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta 

tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:  

1. Biaya lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan. Pada 

hasil regresi tersebut biaya lingkungan memiliki arah negatif terhadap kinerja 

lingkungan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk usaha pengelolaan lingkungan, maka kinerja lingkungan 

yang didapat akan semakin rendah, dalam hal ini berarti peringkat kinerja 

lingkungan yang didapat semakin baik. Biaya lingkungan yang dikeluarkan 

oleh perusahaan digunakan untuk pengelolaan lingkungan maupun pebaikan 

lingkungan. Semakin tinggi nilai biaya lingkungan yang dikeluarkan 

perusahaan, peringkat kinerja lingkungan yang didapat akan semakin baik. 

Perusahaan yang menaikkan maupun memperhatikan pengelolaan biaya 

lingkungannya berarti memperdulikan kinerja perusahaan dalam lingkungan. 

2. CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan. Hasil regresi 

menunjukkan pengaruh yang negatif. Perusahaan yang semakin terbuka 

mengungkapkan kegiatan CSR yang diberikan untuk lingkungan akan 

mendapat nilai peringkat PROPER yang semakin rendah, dalam penelitian ini 

berarti semakin baik. Aktivitas CSR perusahaan yang ditujukan bagi 
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3. lingkungan hidup masyarakat sekitar akan mendukung adanya kenaikan 

peringkat kinerja lingkungan yang didapat. 

4. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rasio ROA tidak berpengaruh 

terhadap kinerja lingkungan yang didapat oleh perusahaan. Dari hasil regresi 

menunjukkan nilai P-value yang jauh di standar signifikansi (0,05), yaitu 

sebesar 0,8. Selain itu dilihat dari beberapa laporan tahunan perusahaan, 

dinyatakan ROA cenderung rendah karena tingginya pembelian aset yang 

dilakukan sepanjang tahun penelitian sehingga pengaruh penambahan aset 

tersebut kemungkinan belum dapat dilhat dampaknya bagi profitabilitas 

perusahaan. 

 

B. Implikasi  

       Hasil Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa biaya lingkungan 

dan CSR mempengaruhi kinerja lingkungan Perusahaan, namun profitabilitas 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Implikasi yang terjadi pada masing 

masing variabel dependen dan independen adalah sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan hasil regresi, biaya lingkungan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja lingkungan. Isu lingkungan menjadi perhatian saat ini, karena itu 

perusahaan diharapkan dapat semakin terbuka di dalam melaporkan biaya 

lingkungan yang dikeluarkan. Karena melihat dari sampel penelitian yang 

tidak terlalu banyak, menandakan belum semua perusahaan melihat biaya 

lingkungan sebagai suatu hal yang penting untuk dilaporkan. Padahal, dari 

hasil penelitian menunjukkan, biaya lingkungan dapat menaikkan kinerja 
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lingkungan perusahaan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan 

perusahaan ke depannya. 

2. Kegiatan CSR yang diungkapkan berkaitan dengan lingkungan berpengaruh 

terhadap kinerja lingkungan. Hal ini menunjukkan semakin terbukanya 

perusahaan terhadap kegiatannya pada lingkungan, dapat menaikkan reputasi 

perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Dalam penelitian ini masih ada 

beberapa perusahaan, bahkan dalam skala besar yang tidak terbuka dalam 

menyampaikan kegiatan CSR yang dilakukan bagi lingkungan sekitar 

perusahaan. 

3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan dari hasil 

penelitian ini. Rasio yang digunakan adalah ROA, maka ada kemungkinan hal 

ini tidak berpengaruh karena aset yang digunakan masih belum memberikan 

dampak dalam jangka pendek. Hubungan antara kinerja keuangan dan kinerja 

lingkungan masih terus memberikan hasil yang berbeda-beda karena itu 

perusahaan disarankan tetap memperhatikan mengenai pengaruh kinerja 

keuangan dan kinerja lingkungan ini sehingga mendapat bukti yang lebih kuat. 

 

C. Saran  

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memiliki 

beberapa keterbatasan, dan saran yang peneliti sarankan antara lain: 

1. Untuk perusahaan sebaiknya terus memperhatikan mengenai pengelolaan 

lingkungan melalui akuntansi lingkungan. Karena hal ini dapat bermanfaat 

untuk kinerja perusahaan ke depannya. 
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2. Untuk penelitian berikutnya disarankan untuk menambah sampel penelitian 

yang ada. 

3. Untuk variabel CSR disarankan untuk penelitian berikutnya melihat dari sisi 

keterbukaan perusahaan terhadap pengelolaan limbah. 

4. Untuk variabel profitabilitas disarankan untuk menggunakan rasio 

profitabilitas yang lain, untuk melihat hubungan kinerja keuangan dengan 

kinerja lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


