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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Audit Lingkungan dan 

Regulasi Pemerintah terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

(CSR). Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel Audit Lingkungan memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,006, dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap Pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Hal ini  mendukung H1 yang menyatakan bahwa 

Audit Lingkungan berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

2. Secara parsial variabel Regulasi Pemerintah memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap Pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Hal ini mendukung H2 yang menyatakan bahwa 

Regulasi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

3. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjuste R square 0,587 atau 

58,%. Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 61,1% dari Audit 

Lingkungan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pelaksanaan Corporate 
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Social Responsibility (CSR). Sedangkan sisanya 41,3% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

B. Keterbatasan 

1. Jumlah sampel yang menjadi objek penelitian ini masih terlalu sedikit 

dibandingkan dengan jumlah populasi, sehingga gambaran hasil penelitian 

ini tidak mereperentasikan keadaan secara umun. Sedikitnya jumlah sampel 

yang menjadi objek dalam penelitian ini sebabkan karena keterbatasan dana 

untuk melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak. 

2. Rentang periode pengamatan dalam pengamatan dalam penelitian ini terlalu 

singkat sehingga penelitian yang telah dilakukan belum memberikan 

gambaran yang maksimal. Hal ini juga disebabkan karena keterbatasan dana 

dalam penelitian. 

3. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat sedikit 

sehingga tidak bisa menggambarkan keadaan secara keseluruan. 

C. Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel 

perusahaan, supaya hasil dalam penelitian ini lebih maksimal.   

2. Menambah variabel penelitian yang mampu mempengaruhi Pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility (CSR).  

 

 


