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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian 

tentang “Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure 

terhadap Economic Performance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2017”, maka kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa environmental 

performance memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

economic performance. Artinya tinggi atau rendahnya environmental 

performance akan memengaruhi besar atau kecilnya tingkat economic 

performance perusahaan. Apabila environmental performance 

meningkat, maka economic performance juga akan meningkat. Begitu 

pula jika environmental performance mengalami penurunan, maka 

economic performance juga akan mengalami penurunan. 

2. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa environmental 

disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap economic 

performance. Artinya besar atau kecilnya tingkat environmental 

disclosure tidak akan memengaruhi besar atau kecilnya tingkat 

economic performance.  
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3. Hasil hipotesis membuktikan bahwa environmental performance dan 

environmental disclosure secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap economic performance. Artinya tinggi atau 

rendahnya environmental performance dan environmental disclosure 

akan memengaruhi besar atau kecilnya tingkat economic performance 

perusahaan.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka implikasi yang 

diperoleh dari hasil hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

environmental performance terhadap economic performance. Artinya 

semakin besar peran perusahaan di dalam kegiatan lingkungan, maka 

semakin baik pula pencitraan perusahaan bagi para pemangku 

kepentingan. Dengan adanya pencitraan positif tersebut, maka akan 

dapat menarik perhatian dari para pemangku kepentingan maupun 

masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan. Kinerja lingkungan 

perusahaan yang meningkat akan menyebabkan kinerja ekonomi 

perusahaan tersebut semakin baik. Dampaknya adalah pasar akan 

merespon secara positif melalui fluktuasi harga saham yang diikuti oleh 

meningkatnya return saham perusahaan yang secara relatif merupakan 

cerminan pencapaian kinerja ekonomi. 
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2. Pada penelitian ini environmental disclosure tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap economic performance. Pengungkapan 

lingkungan yang sedikit atau tidak dilakukan oleh perusahaan mampu 

menyebabkan para pengguna laporan perusahaan tidak memperoleh 

informasi yang cukup. Hal tersebut akan menyebabkan stakeholders 

sulit untuk menentukan keputusannya. Kurang tersedianya informasi 

yang cukup mampu memengaruhi citra perusahaan sehingga para 

pengguna laporan tersebut akan berpikir ulang ketika hendak 

berinvestasi pada perusahaan, dan hal tersebut tentunya akan 

berdampak kepada kinerja ekonomi perusahaan. 

 

C. Saran  

Berdasarkan implikasi yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan 

saran yang dapat menjadi masukan yang bermanfaat, antara lain : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya sebaiknya mampu mengambil sampel perusahaan 

secara global. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut 

memiliki fokus yang lebih baik terhadap isu lingkungan sehingga 

diharapkan penelitian selanjutnya akan menunjukan hasil yang lebih 

berpengaruh. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan atau 

kontribusi konstruktif dalam menciptakan pengendalian lingkungan yang 
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lebih baik, serta memberikan informasi dalam membuat kebijakan-

kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja ekonomi 

perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan perhatiannya 

mengenai dampak lingkungan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, 

perusahaan hendaknya tidak mengesampingkan aspek-aspek pengandalian 

lingkungan, bahkan perusahaan sebaiknya mampu meningkatkan 

pengendalian kegiatan usaha yang dilakukan terhadap dampak lingkungan 

menjadi lebih baik lagi setiap tahunnya. 

3. Bagi Masyarakat 

Melalui laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan, masyarakat mampu 

memeroleh informasi yang mereka butuhkan dalam menetapkan 

kepututsan. Diharapkan bagi para pengguna laporan tersebut, sebaiknya 

mampu memerhatikan aspek-aspek lingkungan yang dilakukan oleh 

perusahaan dikarenakan isu lingkungan kini telah mnejadi hal yang sangat 

sensitif untuk kemudian menjadi perhatian kita bersama. 

4. Bagi Organisasi Lingkungan 

Mengingat masih minimnya penelitian terkait kinerja lingkungan 

perusahaan, diharapkan kepada organisasi-organisasi yang bergerak di 

bidang lingkungan untuk terus melakukan research mengenai hal tersebut. 

Tujuannya adalah agar tercipta suatu indikator yang baku terkait dengan 

pengungkapan lingkungan dalam laporan perushaaan. 
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5. Bagi Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi Program Studi 

Pendidikan Ekonomi dalam melakukan pembelajaran terkait dengan mata 

kuliah yang berhubungan dengan isu-isu yang diangkat dalam penelitian 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


