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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Dewan  Komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019. 

2. Variabel Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019. 

3. Variabel Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019. 

4. Variabel Komite Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pengungkapan lingkungan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2016-2019. 

5. Variabel Size Perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019. 
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B. Keterbatasan 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak dapat terlepas dari keterbatasan yang 

masih memerlukan pengembangan serta perbaikan pada penelitian yang mungkin 

dilakukan berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sebagai sampel penelitian. Dimana peneliti hanya diperoleh 8 

(delapan) perusahaan pertmabangan logam dan mineral data penelitian rentan hanya 

4 (empat) tahu sehingga sampel yang diperoleh 32 data penelitian. 

2. Penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh  lebih relatif sedikit dan jumlah tahun 

penelitian hanya 4 tahun. 

3. Penilaian dalam pengungkapan lingkungan cenderung bersifat subjektif dikarenakan 

tidak terdapat standar baku yang menerangkan setiap item dari jenis pengungkapan 

lingkungan. 

4. Penelitian diharapkan dapat melakukan periode pengamatan yang lebih lama, 

sehingga dapat menambah variabel-variabel lain sehingga dapat dapat mempengaruhi 

pengungkapan lingkungan. 

 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil dari berbagai hal yang berkaitan dengan keterbatasan simpulan dari 

penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain 

: 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat Menambah beberapa variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi pengungkapan lingkungan., seperti kinerja keuangan, Umur 

perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial. sehingga dapat 
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melihat apa saja yang mempengaruhi perusahaan melakukan pengungkapan 

lingkungan. 

2. Penelitian  selanjutnya dapat memperpanjang periode peneliti, sehingga hasil yang 

diperoleh lebih berkualitas sehingga dapat mempengaruhi perusahaan melakukan 

pengungkapan lingkungan. 

3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel yang diambil, tidak hanya di 

perusahaan pertambangan tetapi juga pada perusahaan perusahaan sektor lain seperti 

perusahaan manufaktur, properti, Minyak dan gas, perhutanan, Sehingga dapat 

melihat perbedaan antara perusahaan pertambangan dengan sektor lainnya. 

 


