
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan kendala CSR 

serta meniliti pengaruh implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

profitabilitas perusahaan yang diukur dengan return on assets (ROA). Obyek 

penelitian ini adalah PT. Telkom pada tahun 2007 sampai dengan 2013. Variabel 

independen yang digunakan adalah biaya program kemitraan dan bina lingkungan 

(PKBL), untuk variabel dependen menggunakan profitabilitas (ROA). Berdasarkan 

hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan CSR dari tahun 2007 hingga 2013 mengalami kemajuan yang 

membuat keberlanjuatn program ini terus berlangsung salah satunya dilihat 

dari  peningkatan bina mitraan dari sektor tertentu terutama bidang industri 

dan perdagangan. Selain peningkatan pinjaman dari sektor, Telkom juga dapat 

membuktikan kemajuannya dengan berbagai penghargaan yang telah di raih 

CSR Telkom.

2. Kendala yang dihadapai PT Telkom dalam kredit macet sudah ada solusi yang 

dilakukan PT Telkom atas kendala yang dihadapi, yaitu melakukan re-

scedule, artinya seluruh pinjaman di total, kemudian dihimpun melalui 

pinjaman baru dan juga melaksanakan penjadwalan ulang dalam bentuk 

perpanjangan masa pelunasan, memberikan grace period lebih panjang, serta 

memperkecil jumlah angsuran kredit. Bila sudah dua kali dilakukan re-

scedule masih macet ada pihak khusus yang menanganinya, sehingga kredit 

menjadi lancar setiap bulannya.  

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh tidak signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan. CSR memang tidak secara langsung 

berpengarugh terhadap profitabilitas perusahaa. Pada intinya konsep CSR 



bertujuan utama untuk menciptakan citra yang baik bagi perusahaan tersebut. 

Seperti pada penyataan Sembiring (2005) yang menjelaskan bahwa pada saat 

tingkat profitabilitas rendah, perusahaan berharap agar para pengguna laporan 

akan membaca “good news” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup 

sosial. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Dwijayanti dkk (2012) yang 

menjelaskan bahwa rendahnya kwalitas pengungkapan CSR menjadi 

pertimbangan investor karena laporan tahunan hanya memuat hal positif 

tentang perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya pertimbangan investor 

tersebut akan memicu keuangan perusahaan menjadi menurun dimana laba 

perusahaan akan menurun dan diikuti dengan tidak signifikannya peningkatan 

ROA perusahaan.

5.2 Saran

Saran-saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti

a. Menambah atau menggunakan sampel penelitian dari perusahaan lainnya 

agar hasil penelitian dapat menggambarkan keadaan perusahaan go public

secara keseluruhan di Indonesia.

b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi profitabilitas yang 

lainnya.

2. Bagi PT Telkom

a. Mencakup lebih luas lagi area binaan kemitraan. Memperbanyak kuota 

disetiap daerahnya. Dengan meratanya penyebaran program ini, maka

reward yang didapatkan pun akan lebih menyeluruh.

b. Dalam menangani kredit yang sudah mengarah ke Non Performing Loan

(NPL) memerlukan perhatian agar tidak menjadi lebih buruk atau 

mendatangkan kerugian besar salah satunya dengan reconditioning dengan 

cara mengurangi tingkat bunga, kredit dari pihak lain yang bunganya 



tinggi dan mengganti dengan kredit dari bank berbunga rendah, atau 

menambah modal kerja jika dirasa masih kurang.


