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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan pertumbuhan perusahaan 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Barang Industri Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Pada Tahun 2013-2017. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisis dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel Profitabilitas memiliki tingkat signifikan sebesar 

0,359 berada lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Artinya Profitabilitas 

(X1) tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility 

Disclosure (Y). Dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. 

2. Secara parsial variabel Leverage memiliki tingkat signifikan sebesar 0,271   

berada lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Artinya Leverage (X2) tidak 

berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (Y). 

Dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. 

3. Secara parsial variabel Umur Perusahaan memiliki tingkat signifikan 

sebesar 0,048   berada lebih rendah dari taraf signifikan 0,05. Artinya 

Umur Perusahaan (X1.3) berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclousre (Y). Dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. 
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4. Secara parsial variabel Ukuran Perusahaan memiliki tingkat signifikan 

sebesar 0,000 berada lebih rendah dari taraf signifikan 0,05. Artinya 

Ukuran Perusahaan (X4) berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure (Y). Dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. 

5. Secara parsial variabel Pertumbuhan Perusahaan memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0,008 berada lebih rendah dari taraf signifikan 0,05. 

Artinya Pertumbuhan Perusahaan (X5) berpengaruh terhadap Corporate 

Social Responsibility Disclosure (Y). Dapat disimpulkan bahwa H5 

diterima. 

6. Secara simultan Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,000 lebih rendah dari taraf signifikan 0,05. Artinya terdapat 

pengaruh secara simultan antara Profitabilitas, Leverage, Ukuran 

Perusahaan, Umur Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility. 

7. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,322 atau 32,2%.  

Artinya bahwa pengaruh variabel Profitabilitas (X1), Leverage (X2), 

Ukuran Perusahaan (X3), Umur Perusahaan (X4) dan Pertumbuhan 

Perusahaan (X5) pada penelitian ini menjelaskan sebesar 32,2% variasi 

variabel Corporate Social Responsibility (Y).  Sedangkan sisanya 67,8% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian 

ini.  
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya lima tahun yaitu 2013-2017 

dan jumlah sampel penelitian yaitu 22 sampel pada perusahaan 

manufaktur sektor barang industri konsumsi. 

2. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan manufaktur sektor barang 

industri konsumsi saja dan dengan periode pengamata yang cukup 

relatif cukup pendek. 

5.3.    Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya dengan tema sejenis memperpanjang periode 

pengamatan sehingga pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu 

yang lebih panjang lagi dan mencoba objek yang berbeda agar 

dapat memberikan gambaran yang lebih banyak terhadap berbagai 

sektor perusahaan. 

b. Peneliti selanjutnya disarankan juga dapat menambahkan variabel 

independen untuk memperjelas faktor-faktor yang dapat 

memperluas pengungkapan CSR seperti tipe industri dan profil 

perusahaan. 



 
 

97 

c. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan juga agar dapat 

mengikuti perkembangan dan memperbaharui item-item 

pengungkapan CSR yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini 

dan dapat menambahkan variabel independen lainnya seperti tipe 

industri dan kepemilikan saham publik. 

2. Bagi Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Industri Konsumsi 

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan diharapkan lebih 

memperhatikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

kepada publik dan juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan 

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Juga dapat lebih luas lagi  

mengungkapkannya dalam laporan tahunan perusahaan. 

 


