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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung dengan 

yang diperoleh dari hasil penelitian dan kemudian dianalisa bagaimana pengaruh 

penerapan Corporate Social Responsibility terhadap profitabilitas perusahaan seperti 

yang telah dibahas pada Bab IV maka penulis mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Pengaruh antara biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan dengan profitabilitas 

perusahaan. 

Pengaruh biaya CSR terhadap profitabilitas perusahaan berdasarkan koefisien 

determinasi diperoleh oleh nilai sebesar 27.8% dan sisanya 72.2% 

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

diperoleh thitung sebesar 2.908 dan nilai ttabel 1.717 dengan tingkat kekeliruan 

5%. Ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari pada ttabel. Maka Ho 

ditolak yaitu biaya CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

2. Hubungan antara biaya CSR dengan profitabilitas perusahaan 

Hubungan antara biaya CSR dengan profitabilitas perusahaan berdasarkan uji 

korelasi Pearson diperoleh 0.527. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi nya 

signifikan dan termasuk kriteria sedang. Artinya apabila program-program 
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CSR perusahaan diimplementasikan dengan baik dan disertai dengan biaya 

yang memadai diindikasikan adanya peningkatan pada profitabilitas 

perusahaan. 

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. Oleh karena itu, 

penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, 

antara lain : 

1. Saran bagi perusahaan yang diteliti 

Agar pelaksanaan CSR oleh perusahaan terus ditingkatkan karena dengan 

melaksanakan kegiatn CSR tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat luas akan 

tetapi akan bermanfaat bagi keberlangsungan perusahaan dan juga diharapkan 

menjadi faktor yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

2. Saran bagi pemerintah 

Pemerintah diharapkan terus mendukung upaya pelaksanaan CSR oleh 

perusahaan berbentuk perusahaan terbuka dan lainnya. Dukungan pemerintah 

antara lain dapat berupa penetapan kebijakan sebagai standar pelaksanaan 

CSR oleh perusahaan-perusahaan agar lebih terarah sehingga memotivasi 

perusahaan untuk melaksanakannya selain itu pemerintah juga hendaknya 
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memberikan penghargaan kepada para perusahaan yang rutin melaksanakan 

kegiatan CSR nya . Pemerintah juga diharapkan dapat lebih berperan aktif 

dalam mensosialisasikan pentingnya kegiatan CSR kepada perusahaan 

maupun masyarakat karena kedua nya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya 

Penelitian CSR selanjutnya yang berkepentingan dengan penelitian ini di 

masa yang akan datang dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dan 

kelemahan yang ada dalam penelitian CSR ini diantaranya adalah karena 

penelitian ini hanya berdasarkan sampel beberapa perusahaan yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia maka penelitian ini belum dapat dijadikan tolak ukur 

bahwa semua perusahaan yang sejenis akan memberikan hasil yang sama. 

Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian 

di beberapa kelompok perusahaan lain. Disamping itu peneliti dapat 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah terdapat faktor lain yang 

dapat dipengaruhi oleh biaya CSR. 


