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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran pengungkapan 

corporate social responsibility dan kinerja keuangan perusahaan, serta seberapa 

besar pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja 

keuangan perusahaan pada sektor industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2014. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan 

pengungkapan corporate social responsibility yang dilakukan oleh 

perusahaan manufaktur di sektor industri otomotif yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2014 per perusahaan yang paling tinggi 

mengungkapkan setiap tahunnya adalah perusahaan ASII sebesar 69,088. 

Sedangkan yang paling rendah mengungkapkan setiap tahunnya adalah 

perusahaan IMAS sebesar 19,488. Sedangkan nilai rata-rata per tahun 

pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan 

manufaktur di sektor industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2014 menunjukan nilai pengungkapan corporate 

social responsibility yang masih rendah, karena rata-rata per tahun 



99 
 

 
 

pengungkapan corporate social responsibility perusahaan yang diteliti, 

semuanya masih dibawah 50%. 

 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa nilai rata-rata return on 

asset per perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di sektor 

industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 

yang paling tinggi rata-rata return on asset setiap tahunnya adalah 

perusahaan SMSM sebesar 0,18332. Sedangkan yang paling rendah rata-

rata return on asset setiap tahunnya adalah perusahaan MASA sebesar 

0,01214. Sedangkan nilai rata-rata per tahun return on asset pada 

perusahaan manufaktur di sektor industri otomotif yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2014 menunjukan nilai return on asset 

mengalami penurunan. 

 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengungkapan corporate 

social responsibility memberikan kontribusi pengaruh sebesar 47,9% 

terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur sektor industri 

otomotif yang terdaftar di BEI periode 2010 sampai 2014, sedangkan 

sisanya 52,1% merupakan besar kontribusi pengaruh dari variabel lain 

diluar model penelitian. Jadi semakin tinggi pengungkapan corporate 

social responsibility, maka semakin tinggi pula kinerja perusahaan yang 

diukur dengan return on asset 

 

. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran 

yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Manajemen Perusahaan  

Dari hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh pengungkapan 

corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Maka disarankan kepada manajemen perusahaan, agar tetap melaksanakan 

program corporate social responsibility secara continue atau 

berkesinambungan tiap tahunnya sebagai bentuk kepedulian terhadap 

tanggung jawab sosial dan lingkungan.  

2. Bagi Pihak Investor 

Investor harus mempertimbangkan keberlanjutan dan kinerja keuangan 

perusahaan. Perusahaan yang melakukan pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang berkesinambungan akan memiliki citra yang 

baik dimata konsumen. Dapat menjadi pedoman dalam menentukan 

langkah dalam berinvestasi, dengan memperhatikan pengungkapan 

aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR). 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Disarankan untuk peneniliti selanjutnya dapat mengganti atau 

menambah faktor-faktor lain yang sekiranya dapat mempengaruhi 
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kinerja keuangan perusahaan, serta tidak terpaku hanya pada faktor 

yang ada dalam penelitian ini. 

b. Disarankan untuk peneniliti selanjutnya dapat menggunakan subjek 

penelitian lain seperti menggunakan industri lain di Bursa Efek 

Indonesia atau dapat menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, serta disarankan peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dan terbaru. Hal-

hal tersebut dimaksudkan agar memberikan gambar yang luas dan 

terkini mengenai kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan. 

 

 


