
 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1   SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kinerja keuangan yang diukur dengan Net Profit Margin (NPM) pada perusahaan 

Sesudah menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan perusahaan 

Sebelum menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR).  

 

2. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kinerja keuangan yang diukur dengan Return On Equity (ROE) pada perusahaan 

Sesudah menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan perusahaan 

Sebelum menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR).  

 

3. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kinerja keuangan yang diukur degan Gross Profit Margin pada perusahaan Sesudah 

menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan perusahaan Sebelum 

menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR).  
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5.2 SARAN 

 

Dari permasalahan yang timbul, serta dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulis memaparkan keterbatasan penelitian dan memberikan saran sebagai berikut : 

 

1. Penelitian ini hanya menguji perbedaan kinerja keuangan dari rasio profitabilitas saja, 

sedangkan masih banyak rasio lainnya yang digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan. Oleh karena itu, untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat 

menggunakan rasio lain yang berkaitan dengan kinerja perusahaan dan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

2. Perusahaan ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang go public di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan sampel perusahaan yang lebih kompleks dan memperpanjang periode 

penelitian, sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisir untuk jenis perusahaan-

perusahaan lain dan lebih akurat. Periode penelitian yang lebih panjang akan 

memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang lebih 

mendekati kondisi sebenarnya. 

 

3. Menggunakan metode perhitungan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda 

pula, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan pemilihan 

metode perhitungan yang telah teruji sehingga hasilnya dapat lebih akurat. 

 

4. Bagi manajemen perusahaan, penulis menyarankan untuk lebih meningkatkan 

kepedulian terhadap stakeholder dan juga lingkungan sekitarnya dengan selalu 
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melakukan perusahaan Sesudah menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) 

karena dalam jangka panjang, kinerja keuangan perusahaan Sesudah menerapkan 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sebelum menerapkan Corporate Social 

Responsibility (CSR) berbeda dan perusahaan yang menerapkan CSR memiliki kinerja 

yang lebih baik dibanding dengan perusahaan yang belum menerapkan CSR. 

 

4. Bagi investor, penulis menyarankan untuk memperhatikan kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan, karena kinerja keuangan 

perusahaan Sesudah menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan 

perusahaan Sebelum menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) berbeda. 

Corporate Social Responsibility (CSR)  juga dapat meningkatkan Return On Equity 

(ROE) dan Gross Profit Margin  

 

5. Bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengambil tema yang sama agar dapat 

memperhatikan dan memperbaiki keterbatasan dalam penelitian ini.  


