
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

penerapan corporate social responsibility terhadap profitabilitas perusahaan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Kondisi rata-rata penerapan corporate social responsibility pada tahun 

2003-2007 untuk perusahaan pertambangan yang menjadi unit analisis 

cenderung mengalami kenaikan. Besarnya penerapan corporate social 

responsibility yang tercermin dalam laporan tahunan (Annual Report) 

perusahaan pertambangan mengindikasikan bahwa perusahaan tidak hanya 

terpusat pada kegiatan mencari keuntungan (Profit) semata melainkan juga 

mereka memperhatikan atau peduli terhadap masalah lingkungan dan sosial 

di tempat mereka beroperasi.  

2. Profitabilitas Perusahaan 

Kondisi rata-rata tingkat rasio net profit margin (NPM) pada tahun 2003-

2007 untuk perusahaan pertambangan yang menjadi unit analisis cenderung 

mengalami kenaikan, dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami kenaikan 

dan kemudian turun di tahun 2005 dan tahun 2006. Dan pada tahun 2007, 

rata-rata NPM ketiga perusahaan kembali naik, kali ini naik secara 

signifikan yaitu naik sebesar 12%. Tinggi nilai NPM perusahaan 

pertambangan menandakan bahwa setiap penjualan perusahaan 

pertambangan untuk menghasilkan keuntungan bersih semakin baik. 

Kenaikan NPM dari perusahaan dapat diakibatkan dari tingkat laba bersih 

mereka yang naik, sementara tingkat penjualan bersih mereka yang turun. 

Laba bersih perusahaan yang naik tersebut disebabkan adanya penurunan 

biaya-biaya operasi perusahaan dalam tingkat penjualan tertentu. 



 

 

3. Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap 

Profitabilitas Perusahaan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 3 perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2003-

2007 serta didukung oleh teori-teori yang melandasi, hasil perhitungan yang 

diuraikan pada bab IV, dan dengan hipotesis awal dari penelitian ini, 

penulis menyimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

penerapan corporate social responsibility dengan tingkat profitabilitas 

perusahaan. Penerapan corporate social responsibility memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Net Profit Margin (NPM), dan kedua variabel 

tersebut memiliki keeratan hubungan yang kuat (sebesar 0,65). Dari hasil 

analisis statistik regresi secara sederhana menunjukkan bahwa penerapan 

corporate social responsibility memiliki hubungan positif dan searah (nilai 

b sebesar 0,59) dengan Net Profit Margin (NPM) perusahaan. Artinya 

semakin tinggi penerapan CSR maka semakin tinggi pula tingkat 

profitabilitas, dalam hal penelitian ini yang diukur adalah tingkat NPM. 

Serta hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan 42,25%. 

 

5.2 Saran 

Karena keterbatasan waktu, referensi dan pengetahuan yang dimiliki, 

penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan 

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

1. Saran untuk para Emiten. 

Bagi para emiten diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan 

corporate social responsibility. Dengan melihat terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pelaksanaan  perusahaan, diharapkan seluruh perusahaan 

dapat melaksanakan program CSR secara berkesinambungan karena dengan 

melakukan CSR citra perusahaan akan membaik/meningkat. Dengan citra 

yang baik akan berpengaruh pada tingkat loyalitas konsumen. Semakin 



loyal konsumen akan mendongkrak tingkat penjualan perusahaan dan pada 

akhirnya akan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan. 

2. Saran untuk Pemerintah dan Bapeppam 

Pemerintah diharapkan menerapkan aturan yang lebih jelas dan tidak 

menimbulkan simpang siur mengenai  corporate social responsibility, 

aturan yang akan dibuat haruslah dapat diterima oleh seluruh lapisan yang 

terkait, minimal, mayoritas individu maupun instansi terkait dapat 

menerima aturan yang telah atau akan dibuat oleh pemerintah. Pemerintah 

juga diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam mengsosialisasikan 

pentingnya CSR kepada unit-unit bisnis maupun masyarakat karena 

keduanya merupakan kelompok yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. 

3. Saran untuk Investor 

Investor harus mempertimbangkan keberlajutan dan tingkat profit 

perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan CSR yang berkesinambungan 

akan memiliki citra yang baik di mata konsumen. Loyalitas konsumen akan 

berpengaruh pada tingkat profit perusahaan. Dengan demikian 

keberlanjutan perusahaan yang berkomitment pada pelaksanaan CSR akan 

lebih tejaga terjaga. 

4. Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

Dikarenakan lingkup bahasan CSR masih sangatlah luas dan banyak untuk 

dipelajari, penelitian selanjutnya yang berkepentingan dengan penelitian ini 

dimasa yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya: 

a. Melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner (metode 

penelitian kualitatif).  

b. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

CSR. Dalam hal ini peneliti menemukan ide penelitian untuk peneliti 

selanjutnya mengenai CSR yang dimaksud, yaitu apakah terdapat faktor 

lain yang dapat mendorong perusahaan untuk 

menerapkan/melaksanakan tanggung jawab sosial. Faktor lain tersebut 

adalah stakeholder. 


