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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis, 

berikut kesimpulan yang ditarik penulis guna menjawab identifikasi masalah yang 

telah dikemukakan sebelumnya. 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis pada tingkat signifikansi 5%, ditemukan 

bahwa 700,0=ρ , maka terdapat korelasi yang kuat antara laba per lembar 

saham dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial pada PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom), PT Astra International, Tbk dan 

PT United Tractors, Tbk 

2. Nilai koefisien determinasi (Kd) sebesar 49% menunjukkan bahwa laba 

berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial 

pada laporan tahunan 2005, 2006, dan 2007 perusahaan-perusahaan 

tersebut. Perubahan laba, akan mempengaruhi pelaksanaan tanggung 

jawab sosial perusahaan sebesar 49%. Nilai koefisien residu (Kr) sebesar 

51% menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain akan mempengaruhi 

perubahan pelaksanaan tanggung jawab sosial sebesar 51%. Faktor-faktor 

lain ini misalnya karakteristik perusahaan, leverage, public ownership atau 

faktor-faktor lain yang belum diteliti oleh peneliti lainnya. 

 

5.2 Saran 

 Pada bagian akhir skripsi ini, penulis bermaksud mengajukan beberapa 

saran yang berkaitan dengan penelitia ini. Saran-saran tersebut adalah: 

a. Saran Untuk Emiten. 

Bagi para emiten diharapkan untuk lebih transparan dalam pelaksanaan 

tanggung jawab sosial. Diharapkan juga, program-program CSR yang 

dilaksanakan oleh perusahaan tidak hanya yang bersifat insidental, 
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melainkan sebuah program yang dapat dilakukan secara 

berkesinambungan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup 

masayarakat. Selain itu, diharapkan perusahaan juga mampu memandang 

CSR tidak hanya sebagai cost center belaka, melainkan merupakan salah 

satu kewajiban perusahaan sebagai bagian dari good citizenship. 

b. Saran untuk pemerintah dan Bapepam. 

Adanya suatu aturan serta panduan yang jelas mengenai penyusunan atau 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruk 

stakeholdernya. Sehingga terdapat suatu standar yang jelas sebagai tolok 

ukur untuk menilai sejauh apa emiten telah melaksanakan tanggung jawab 

sosial. Selain itu, untuk item-item pengungkapan yang bersifat krusial, 

seperti tema lingkungan, hendaknya diperlakukan sebagai pengungkapan 

yang bersifat voluntary melainkan bersifat mandatory. Hal ini dilakukan 

untuk mencegah kemungkinan  terjadinya perusakan lingkungan oleh 

perusahaan.  

c. Saran Untuk peneliti selanjutnya: 

Penelitian selanjutnya yang berkepentingan dengan penelitian ini dimasa 

yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan 

yang ada dalam penelitian ini diantaranya : 

1. Peneliti dapat melakukan penelitian lebih lanjut terdapat pengaruh lain 

yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. 

2. Melakukan penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan selain 

sampel perusahaan yang dipakai penulis untuk diteliti dan 

menggunakan data-data yang lebih akurat. 

3. Melengkapi dan menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan. 

Nilai koefisisen residu yang tinggi (Kr=51%) menunjukkan bahwa 

selain laba, masih ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi 

pelaksanaan tanggung jawab sosial. Diharapkan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel-variabel lain 

yang mungkin ikut berpengaruh terhadap tingkat pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perusahaan, seperti leverage, karakteristik, 
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public ownership atau faktor-faktor lainnya yang belum diteliti oleh 

peneliti sebelumnya. 

 

 

 


