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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai 

Variabel Moderating pada perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan diterima. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rimba Kusumadilaga (2010) yang 

menunjukkan hasil penelitian bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yustisia Puspaningrum (2014) yang 

menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  besar  kecilnya 

praktik CSR mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Hal ini sesuai 

dengan teori bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. 

Apabila perusahaan dapat memaksimalkan manfaat yang diterima stakeholder 

maka akan timbul kepuasan bagi stakeholder yang akan meningkatkan nilai 

perusahaan.  
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2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas (EPS) sebagai 

variabel moderating ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rimba Kusumadilaga (2010) dan Yustisia Puspaningrum 

(2014) yang menemukan bahwa variabel profitabilitas (ROA) tidak mampu 

mempengaruhi hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan. Tidak 

berpengaruhnya profitabilitas sebagai variabel moderating di dalam hubungan 

antara CSR dengan nilai perusahaan antara lain disebabkan oleh banyak 

perusahaan sub sektor telekomunikasi yang tergolong perusahaan humanis 

dan progresif. Perusahaan humanis adalah perusahaan dengan profit 

perusahaan relatif rendah namun proporsi anggaran CSRnya relatif tinggi 

sedangkan perusahaan progresif adalah perusahaan menerapkan CSR untuk 

tujuan promosi dan sekaligus pemberdayaan. Promosi dan CSR dipandang 

sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu sama lain bagi 

kemajuan perusahaan (Suharto, 2007 dalam Rimba, 2010). Perusahaan sub 

sektor telekomunikasi dapat dikatakan perusahaan humanis karena rata-rata 

nilai EPS yang dihasilkan perusahaan sub sektor telekomunikasi cenderung 

rendah (bernilai negatif) dan tidak konsisten menghasilkan EPS, bahkan ada 

yang mengalami kerugian perlembar saham tiap tahunnya, namun perusahaan 

tersebut masih tetap melakukan kegiatan CSR untuk masyarakat 

dilingkungannya. Dan perusahaan sub sektor telekomunikasi ini dapat 

dikatakan perusahaan progresif dikarenakan perusahaan yang bergerak 

dibidang ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa, maka 
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diperlukannya image dan citra positif dari konsumen (masyarakat) sehingga 

CSR inilah yang menjadi ajang promosi bagi perusahaan dan kegiatan CSR ini 

dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu sama lain 

bagi kemajuan perusahaan. 

3. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 70%. Hasil ini berarti 

bahwa 70% variabel dependen yaitu nilai perusahaan dapat dijelaskan  oleh  

CSR,  EPS  dan  interaksi antara CSR dan EPS, sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 30% dijelaskan oleh variabel lain seperti : insider ownership, kebijakan 

hutang dan ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Soliha (2002) dan 

Paranita (2007).  

6.2 Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran 

kepada pihak-pihak sebagai berikut :  

1. Bagi perusahaan dengan adanya penelitian ini agar dapat lebih memperhatikan 

anggaran terhadap pertanggungjawaban sosialnya, dimana perusahaan tidak 

lagi memikirkan bahwa kegiatan CSR ini sebagai beban yang diterimanya, 

namun kegiatan CSR ini dapat dijadikan sebagai ajang promosi untuk 

meningkatkan citra positif perusahaan yang akan meningkatkan nilai dari 

perusahaan tersebut.  

2. Bagi investor dengan adanya penelitian ini agar dalam pengambilan keputusan 

invetasinya tidak hanya terfokus pada faktor fundamental keuangan 

perusahaan, namun lebih memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti lebih 
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memilih berinvestasi pada perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan 

masyarakat disekitarnya.    

3. Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini agar lebih proaktif sebagai 

pengawas terhadap perilaku-perilaku perusahaan atas hak-haknya yang harus 

diperoleh dari perusahaan yang beroperasi disekitarnya, seperti adanya 

penerimaan beasiswa, perbaikan infrastruktur, menjadi sponsor untuk setiap 

kegiatan masyarakat, mendukung pengembangan industri lokal, dll.    

4. Bagi lembaga-lembaga pembuat peraturan dengan adanya penelitian ini agar 

dapat meningkatkan kualitas standar dan peraturan-peraturan yang sudah ada, 

serta melakukan tindakan yang tegas bagi perusahaan yang terbukti telah 

melakukan pelanggaran, terutama dalam pelanggaran yang terkait dengan 

lingkungan tempat operasional perusahaan berjalan. 

 

 


