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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan menggunakan latar 

belakang, landasan teori, kerangka pemikiran, serta hipotesis mengenai pengaruh 

biaya Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas perusahaan yang 

diukur dengan menggunakan Net Profit Margin (NPM) maka diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Analisis pengaruh biaya Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

profitabilitas perusahaan yang diukur dengan menggunakan Net Profit Margin 

(NPM), memberikan hasil bahwa biaya Corporate Social Responsibility yang 

dikeluarkan perusahaan sub sektor telekomunikasi  berpengaruh sebesar 16,9% 

terhadap tingkat profitabilitas perusahaan yang diukur dengan menggunakan 

Net Profit Margin. Dari hasil analisis juga diperoleh hasil t hitung (2.118) > t 

tabel (1.7822) dan  nilai signifkansi (0.046 < 0.05) serta diperoleh koefisien 

korelasi sebesar 0,412 yang menunjukkan tingkat hubungan yang agak rendah. 

Juga dari presentase biaya Corporate Social Responsibility terhadap laba 

perusahaan, hanya terdapat beberapa perusahaan sub sektor telekomunikasi 

selama tahun 2012-2014 yang mematuhi peraturan Keputusan Menteri Negara 

Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 untuk menyisihkan 3% 

laba untuk aktivitas Corporate Social Responsibility. 
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Dari hasil penelitian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa biaya 

Corporate Social Responsibility yang dikeluarkan perusahaan sub sektor 

telekomunikasi berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan yang diukur 

dengan menggunakan Net Profit Margin pada angka sebesar 16,9%. Namun, 

berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji korelasi, didapat angka 0,412 yang 

menunjukkan tingkat hubungan antara biaya Corporate Social Responsibility dan 

profitabilitas perusahaan yang diukur dengan menggunakan Net Profit Margin adalah 

agak rendah. Dengan kata lain biaya Corporate Social Responsibility yang 

dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sub sektor telekomunikasi tidak terlalu 

berhubungan dengan nilai profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan itu sendiri. 

Berdasarkan hasil ini dan hasil uji hipotesis serta nilai signifikansi yang diperoleh 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima yang berarti biaya Corporate Social 

Responsibility yang dikeluarkan perusahaan sub sektor telekomunikasi berpengaruh 

namun secara tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan yang diukur 

dengan menggunakan Net Profit Margin, dan hubungan antara kedua variabel berada 

di tingkat agak rendah. Hal ini disebabkan karena pengeluaran untuk biaya Corporate 

Social Responsibility saat ini sudah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh 

setiap perusahaan tanpa terkecuali. Sehingga perusahaan mengeluarkan biaya 

Corporate Social Responsibility karena terikat dengan peraturan dan bukan semata 

hanya untuk memperbaiki citra demi meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan. 

Selain itu, faktor lain yang bisa dianggap lebih kuat dalam menarik pelanggan untuk 

membeli jasa telekomunikasi adalah melalui strategi perang tarif yang dianggap lebih 
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efektif, bukan melalui kegiatan Corporate Social Responsibility yang dilakukan 

perusahaan masing-masing. 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran antara lain: 

1. Melihat hasil penelitian yang menunjukan pengaruh yang tidak signifikan 

antara biaya Corporate Social Responsibility yang dikeluarkan perusahaan sub 

sektor telekomunikasi terhadap tingkat profitabilitas perusahaan yang diukur 

dengan menggunakan Net Profit Margin, metode pengukuran yang peneliti 

lakukan seharusnya bisa diaplikasikan oleh perusahaan, pemerintah, atau 

lembaga penilai lainnya untuk lebih menggalakkan aktivitas Corporate Social 

Responsibility dengan menyisihkan laba yang seharusnya bisa lebih 

memberikan manfaat kepada masyarakat. 

2. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa belum semua perusahaan 

sub sektor telekomunikasi yang mematuhi peraturan Keputusan Menteri 

Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 yang mana 

perusahaan harus menyisihkan 3% laba untuk aktivitas Corporate Social 

Responsibility, pemerintah dapat melakukan gerakan untuk lebih memperketat 

penegakkan peraturan tersebut agar ke depannya dapat lebih dipatuhi oleh 

perusahaan, misalnya dengan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 

perusahaan yang melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility yang 

paling signifikan serta memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang 
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tidak menyisihkan labanya untuik biaya Corporate Social Responsibility 

sesuai peraturan. (Reward & Punishment) 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan 

skripsi ini sebagai referensi dengan perbedaan: 

a. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan sampel perusahaan 

sektor lain yang memiliki lebih banyak anggota. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel data dengan 

jangka waktu yang lebih lama. 

c. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

menggunakan pendekatan kualitatif, seperti bagaimana biaya 

Corporate Social Responsibility mempengaruhi reputasi perusahaan 

dan kepuasan pelanggan. 


