
 
 

81 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penerapan Corporate 

Social Responsibiliti (CSR) pada peningkatan profitabilitas yang diukur dengan 

Return On Assets (ROA), nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q dan 

Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR). Objek penelitian ini adalah 

PT. Adhi Karya Tbk pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Variabel independen 

yang digunakan adalah penerapan Corporate Social Responsibiliti (CSR), dan 

untuk variabel dependen yang digunakan adalah tingkat profitabilitas, nilai 

perusahaan dan likuiditas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:  

1. Peranan CSR terhadap Profitabilitas  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Adhi Karya Tbk pada 

tahun 2012 -2015, penulis menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara pengungkapan CSR dengan profitabilitas perusahaan yang 

diukur dengan ROA. Sehingga dapat dikatakan bahwa peranan CSR pada 

perusahaan akan memiliki peranan terhadap peningkatan profitabilitas 

perusahaan. 

2. Peranan CSR terhadap Nilai Perusahaan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan CSR sebagai variabel independen tidak 

dapat secara langsung mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini diakibatkan karena 

kualitas pengungkapan CSR pada perusahaan masih rendah, dan bentuk 
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perusahaan menjadi faktor CSR tidak berperan terhadap peningkatan nilai 

perusahaan.  Dengan demikian kualitas pengungkapan CSR di dalam perusahaan 

menjadi faktor yang menyebabkan praktik CSR tidak berperan terhadap nilai 

perusahaan.  

3. Peranan CSR terhadap Likuiditas 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh dan signifikan 

terhadap Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio. Apabila perusahaan 

memiliki dana untuk melakukan CSR tentunya perusahaan juga telah 

mempertimbangkan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, di mana 

kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus segera dilunasi oleh 

perusahaan. Semakin tinggi current ratio (CR) menunjukkan semakin tinggi 

kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan 

dengan likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan yang 

lain bahwa mereka lebih baik daripada perusahaan lain dengan melakukan 

kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Sinyal tersebut dilakukan 

dengan cara memberikan informasi yang lebih luas tentang tanggung jawab sosial 

dan lingkungan yang mereka lakukan. 

6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagi Perusahaan : 

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa  penerapan  Corporate Social 

Responsibility (CSR) dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, disarankan 
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agar dimasa yang akan datang dapat meningkatkan intensitas program CSR  

dimaksudkan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan pada  PT Adhi Karya 

Tbk  sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan di masa yang akan datang. 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah obyek penelitian dan 

sebaiknya menggunakan rujukan yang terbaru serta variabel penelitian yang 

digunakan sebaiknya lebih banyak dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik. 

2. Penelitian selanjutnya memperpanjang periode pengamatan sehingga 

pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang dan penelitian 

selanjutnya dapat mengganti atau menambah proksi profitabilitas, misalkan 

NPM, PER dan tidak hanya menggunakan ROA. 

3. Item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan hendaknya 

senantiasa di perbaharui sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. 

4. Pada saat penelitian, mungkin melewatkan beberapa informasi di dalam 

laporan tahunan perusahaan yang seharusnya ikut dimasukkan dalam 

perhitungan pengungkapan tanggung jawab soaial perusahaan.  

 

 

 


