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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Kinerja

Lingkungan terhadap Return On Assets dan Nilai Perusahaan dengan Metode

Tobin’s Q Sebagai Variabel Moderating pada perusahaan syariah kelompok

Indeks SRI-Kehati selama periode 2010 sampai dengan tahun 2014 yang telah

dilakukan dan berdasarkan data-data yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Perkembangan peringkat kinerja lingkungan pada perusahaan syariah

kelompok Indeks SRI-Kehati yang terdaftar di PROPER tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014, banyak perusahaan yang sudah sadar akan pentingnya

lingkungan di sekitar eksternal perusahaan. Dari keseluruhan perusahaan yang

diteliti terlihat bahwa perusahaan-perusahaan syariah tersebut mendapatkan

medali hijau. Selama 5 tahun berturut–turut perusahaan yang terdaftar ini

terlihat berkembang karena, perusahaan-perusahaan tersebut sudah paham akan

pentingnya lingkungan bagi pihak eksternal dan pihak internal. Perkembangan

Return On Assets pada tahun 2010 sampai 2014 hanya ada beberapa

perusahaan yang terlihat signifikan atas perkembangan Return On Assets.

Perusahaan PT Gajah Tunggal, Tbk terlihat sangat signifikan pada pengelolaan

laba secara 5 (lima) tahun berturut–turut jika dibandingkan dengan perusahaan

lain. Dari data yang telah diolah bahwa Return On assets pada sampel

penelitian yang saya lakukan masih banyak perusahaan yang masih belum
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stabil akan pengelolaan labanya. Perkembangan Nilai Perusahaan pada tahun

2010 sampai tahun 2014 terlihat ada beberapa perusahaan yang mengalami

nilai perusahaan yang sangat signifikan. Ini menunjukan bahwa kenaikan laba

dapat menaikan harga saham yang tinggi. Dari kenaikan laba tersebut, tentunya

investor akan tertarik untuk membeli saham. Kinerja Lingkungan sangat

berpengaruh pada Nilai Perusahaan. Semakin tinggi Nilai Perusahaan maka

akan menciptakan Nilai Perusahaan yang Baik. Dalam penelitian ini kinerja

lingkungan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dalam

meningkatkan laba perusahaan.

2. Kinerja Lingkungan sangat berpengaruh pada Return On Assets. Semakin

tinggi Return On Assets maka akan menghasilkan laba perusahaan yang tinggi.

Dalam penelitian ini kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap Return

On Asset dalam meningkatkan laba perusahaan.

3. Nilai perusahaan sebagai variabel moderating kinerja lingkungan terhadap

Return On Assets. Dilihat dari nilai koefisien determinasi pengaruh antara

variabel kinerja lingkungan terhadap Return On Assets sebesar 5,4% dan

diperkuat oleh nilai perusahaan, nilai koefisien determinasi menjadi meningkat

sebesar 14,5%.
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5.2 Saran

1. Berdasarkan simpulan hasil penelitian, perkembangan peringkat kinerja

lingkungan yang diperoleh oleh setiap perusahaan rata-rata mendapatkan

peringkat medali hijau dengan skor 4, akan tetapi masih terdapat perusahaan

yang mendapatkan peringkat mendali biru dengan skor 3, untuk itu perusahaan

harus meningkatkan program-program Corporate Sosial Responsibility (CSR)

yang terkait dengan kinerja lingkungan dengan baik, agar perusahaan yang

belum baik dapat mencapai hasil yang memuaskan. Perkembangan Return On

Assets setiap perusahaan masih banyak terdapat perusahaan yang belum dapat

memaksimalkan perolehan labanya, Perusahaan seharusnya meningkatkan

kinerja perusahaan tiap tahunnya agar mampu bersaing dalam memperoleh

kepercayaan dari investor sehingga memudahkan untuk memperoleh modal

dari luar perusahaan. Semakin baik kinerja perusahaan tersebut salah satunya

dapat tercermin dari semakin besarnya nilai ROA, sehingga perusahaan perlu

meningkatkan nilai ROA untuk mendapatkan kepercayaan dari para investor.

Perkembangan nilai perusahaan dari setiap perusahaan sudah baik , untuk itu

perusahaan harus lebih meningkatkan semua program untuk pencapaian kinerja

perusahaan antara lain kinerja keuangan salah satunya kinerja keuangan

Return On Assets, karena jika profitabilitas atau laba tinggi maka demikian

nilai perusahaan juga tinggi.

2. Besarnya pengaruh kinerja lingkungan terhadap Return On Assets perhitungan

secara kuantitatif berpengaruh secara signifikan. Dalam hal ini perusahaan

seharusnya lebih memperhatikan lingkungan sekitar ekternal agar dapat
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meningkatkan harga saham dalam mencapai nilai perusahaan yang baik, dan

menarik investor untuk menaruh sahamnya pada perusahaan dengan harga

yang tinggi.

3. Nilai perusahaan yang baik akan menarik para investor untuk menanamkan

modalnya pada perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan keputusan

investasi yang akan diambil, guna para investor untuk memberikan signal

positif. Diharapkan para investor memperhatikan faktor-faktor lain sebelum

berinvestasi yang sangat berpengaruh pada nilai perusahaan. Karena dapat

bermanfaat bagi pihak manajemen dan investor sebagai dasar pengambilan

keputusan.
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