
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung dengan 

data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kemudian dianalisa bagaimana 

pengaruh biaya CSR terhadap profitabilitas perusahaan seperti yang telah dibahas 

pada Bab IV, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hubungan antara 

biaya CSR dengan profitabilitas perusahaan berdasarkan uji korelasi Rank 

Spearman diperoleh nilai 0,484 hal ini menunjukkan bahwa korelasinya cukup 

berarti dan positif. Artinya apabila program-program CSR perusahaan 

diimplementasikan dengan baik dan disertai dengan biaya yang memadai, 

diindikasikan adanya peningkatan pada profitabilitas perusahaan. Sedangkan 

pengaruh biaya CSR terhadap profitabilitas perusahaan berdasarkan koefisien 

determinasi diperoleh nilai sebesar 23.50%, dan sisanya sebesar 76.50% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur. Dalam perhitungan uji statistik t, 

diperoleh nilai thitung sebesar 3.031 dan nilai ttabel sebesar 2.042 dengan tingkat 

kekeliruan 5%. Ini menunjukan bahwa nilai thitung lebih besar daripada nilai ttabel, 

maka H0 ditolak yaitu biaya CSR memliki pengaruh yang signifikan profitabilitas 

perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Mengingat keterlibatan waktu, dana, dan referensi, penulis menyadari 

bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan 

dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

 

 



 

 

1. Saran bagi PT PLN (Persero) 

Agar pelaksanaan CSR oleh perusahaan terus ditingkatkan dengan bentuk-

bentuk aktivitas yang dinilai lebih lagi memberi nilai tambah bagi stakeholder 

maupun bagi PT PLN (Persero) sendiri khususnya pada kinerja keuangan 

perusahaan. 

2. Saran bagi Pemerintah Republik Indonesia 

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan pada dasarnya sejalan dengan upaya 

pencapaian sustainable development dalam perwujudan kesejahteraan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah terus 

mendukung upaya pelaksanaan CSR oleh perusahaan berbentuk PT dan 

lainnya. Dukungan pemerintah antara lain dapat berupa penetapan kebijakan 

sebagai standar pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan agar 

implementasi CSR di Indonesia lebih terarah, sehingga akan memotivasi 

perusahaan-perusahaan untuk melakukannya. Pada akhirnya, pelaksanaan 

CSR akan membantu pemerintah dalam perwujudan pembangunan yang 

berkelanjutan.    

3. Saran bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini di masa yang akan 

datang, apabila ingin meneliti lebih lanjut diharapkan memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya adalah 

karena penelitian ini hanya berdasarkan studi pada PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten, maka penelitian ini belum dapat dijadikan 

tolak ukur bahwa semua perusahaan yang sejenis akan memberikan hasil yang 

sama. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan 

penelitian di beberapa perusahaan lainnya. Selain itu juga disarankan agar 

waktu penelitian dapat lebih panjang lagi sehingga semakin mencerminkan 

gambaran yang sebenarnya.   

 

 

 

 


