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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan 

pada Bab 4 (empat), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Berdasarkan hasil perhitungan mengenai pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR) perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 masih sangat rendah, 

karena nilai rata-ratanya masih dibawah 50%, yaitu sebesar 16,65%. Besarnya 

tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terbesar 

diungkapkan oleh PT. Kalbe Farma Tbk, yaitu sebesar 56,41%. Sedangkan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terendah diungkapkan 

oleh PT. Cahaya Kalbar Tbk, yaitu sebesar 1,28%.  

2. Profitabilitas 

Profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2012 ditunjukan oleh Return on Asset (ROA). Kondisi rata-rata 

Return on Asset (ROA)  perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012 masih sangat rendah, yaitu sebesar 6,54%. 
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Perusahaan yang memiliki Return on Asset (ROA) tertinggi adalah PT. Multi 

Bintang Indonesia Tbk, yaitu sebesar 39,36%. Sedangkan Perusahaan yang 

memiliki Return on Asset (ROA) terendah adalah PT. Davomas Abadi Tbk, 

yaitu sebesar -103,39%. 

3. Harga Saham 

Tingkat harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 menunjukan perubahan yang positif, yaitu 

sebesar 2,58%. Perubahan harga saham terbesar diperoleh PT. Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Company Tbk, yaitu sebesar 27,02% sedangkan 

perubahan harga saham terendah diperoleh PT. Nusantara Inti Corpora Tbk, 

yaitu sebesar -7,59%. 

4. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Profitabilitas 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 79 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pengungkapan corporate social responsibility (CSR) 

memiliki pengaruh sebesar 5% terhadap profitabilitas yang diukur dengan 

Return on Asset (ROA) yang diperoleh dari annual report. 

5. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Harga Saham.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 79 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pengungkapan corporate social responsibility (CSR) 

memiliki pengaruh sebesar 6,2% terhadap harga saham yang diukur dengan 

perbandingan harga saham 5 hari sebelum pengungkapan CSR dan 5 hari 

setelah pengungkapan CSR berdasarkan data perdagangan saham harian yang 

diperoleh melalui Pojok Bursa Universitas Widyatama Bandung. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pengungkapan corporate social 

responsibility terhadap profitabilitas dan harga saham, maka saran yang mungkin 

berguna bagi pembaca maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Saran-saran 

tersebut adalah : 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Corporate social responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab 

perusahaan terjadap pihak internal dan ekstenal perusahaan karena adanya 

keterkaitan hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan 

corporate social responsibility akan menumbuhkan citra atau image bagi 

perusahaan. Maka dari itu penulis menyarankan agar setiap perusahaan untuk 

melaksanakan kegiatan CSR secara continue atau berkesinambungan tiap 

tahunnya dan meningkatkan item-item pengungkapan CSR, mengingat 

dengan mengungkapkan aktivitas CSR,  masyarakat atau konsumen sebagai 
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pihak eksternal dapat mengetahui seberapa besar tanggung jawab perusahaan 

kepada mereka, sehingga citra perusahaan di masyarakat menjadi baik, secara 

tidak langsung hal tersebut dapat menarik konsumen untuk menggunakan 

produk perusahaan yang akan berimbas pada meningkatnya laba perusahaan. 

Dengan meningkatnya laba maka hal tersebut akan menarik investor untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. 

2. Bagi Pihak Investor 

Bagi para investor, diharapkan tidak hanya berorientasi pada laba (financial)  

perusahaan semata, tetapi lebih memperhatikan faktor-faktor yang sekiranya 

dapat memberikan value added bagi perusahaan, seperti kontribusi 

perusahaan di factor sosial dan lingkungan. Dalam hal ini corporate social 

responsibility merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan akan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar, hal tersebut secara tidak 

langsung akan berimbas pada citra dan image perusahaan di masyarakat yang 

dapat menciptakan costumer loyalty yang akhirnya akan membantu 

operasional jangka panjang perusahaan, yang akhirnya akan berimbas pula 

pada laba perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

Corporate Social Responsibility selain profitabilitas dan tingkat harga saham 

perusahaan seperti, deviden, atau pengukuran kinerja perusahaan lainnya. 
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Peneliti lain juga dapat melakukan penelitian dengan objek lain seperti 

perusahaan pertambangan dan perbankan. 

  

 


