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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini akan membahas simpulan dari hasil penelitian dan saran bagi perusahaan 

serta bagi peneliti. 

 

5.1  Simpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan dengan judul “ pengaruh 

Corporate Social Responsibility terhadap profitabilitas perusahaan” maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan dapat dilihat dari nilai sig nya sebesar 0.000. Besarnya pengaruh 

Corporate Social Responsibility sebesar 47.1% dan sisanya 52.9%  dipengaruhi 

oleh faktor lainnya. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, PT.DI telah menerapkan CSR mulai dari 

memperhatikan kesejahteraan para karyawan perusahaan dan memberikan 

pelatihan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memperhatikan lingkungan 

sekitar perusahaan dengan memberikan bantuan-bantuan, memberi sembako 

murah, program penghijauan, dll. Dampak dari memberikan perhatiaan terhadap 

karyawan membuat kinerja perusahaan membaik sehingga dapat meningkatkan 

profit, citra perusahaan dimata masyarakat menjadi baik karena tidak hanya fokus 

memperoleh laba namun mempedulikan masyarakat. Sehingga investor yang 

peduli terhadap lingkungan pun datang mebuat ingin menanamkan modalnya 
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untuk perusahaan, efeknya perusahaan bisa mengembangkan produksi menjadi 

lebih baik, efeknya profit perusahaan meningkat. 

 

5.2 Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan, maka peneliti akan mencoba 

memberikan saran untuk dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak – pihak 

yang berkepentingan, yaitu: 

• Bagi pihak perusahaan 

Bagi perusahaan disarankan agar tetap menjalankan dan  mempertahankan 

penerapan Corporate Social Responsibility dikarenakan CSR memberikan 

dampak positif bagi perusahaan dalam peningkatan laba meskipun dana yang 

digunakan untuk CSR masih kecil. Jika perusahaan mendapatkan  profit yang 

lebih besar sebaiknya digunakan sebagian untuk CSR agar banyak investor yang 

datang karena melihat perusahaan sangat peduli terhadap masyarakat dan 

lingkungan dan citra perusahaan di mata masyarakat baik. 

• Bagi peneliti 

Mengingat keterbatasan waktu dan data dalam menyusun skripsi ini, maka bagi 

peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengambil topik yang sama disarankan 

agar: 

• Memperluas dan menambah jumlah sampel atau responden yang akan diteliti 

dan melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi. 

• Melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. 
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• Sebaiknya dilakukan perhitungan ROA, ROI agar bisa dilihat secara langsung 

apa dampak Corporate Social Responsibility terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


