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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teorik, hasil temuan dan pembahasan penulis secara umum 

dapat menyimpulkan bahwa persepsi masrakat Jakarta Utara terhadap 

program CSR PT TMMIN  sudah Positif dan puas. Masyrakat  tersebut dapat 

memanfaatkan Program CSR PT TMMIN untuk membantu mereka dalam 

kehidupan sehari – hari .  

Secara khusus penulis juga menarik kesimpulan mengenai persepsi 

masrakat Jakarta Utara terhadap program CSR PT TMMIN  sebagai berikut: 

a) Masyarakat RW 06 Kel. Sungai Bambu Jakarta utara, mepersepsikan 

bahwa  Program Corporate Sosial Responbility PT. Toyota Motor 

Manufacturng Indonesia cenderung di tanggapi dengan positif. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya responden yang mempersepsikan positif 

dari beberapa pernyataan yang diajukan oleh peneliti kepada 

responden. 

b) Dalam penelitian ini, persepsi masyrakat Jakarta utara terhadap 

program Corporate Social Responbility PT. Toyota Motor 

Manufacturng Indonesia di bidang pendidikan cenderung ditanggapi 

dengan positif . hal ini dapat dilihat  dari banyaknya responden yang 

mepersepsikan posotif dari beberapa pernyataan yang di ajukan oleh 

peneliti kepada responden. 

c)  Dalam penelitian ini, persepsi masyrakat Jakarta utara terhadap 

program Corporate Social Responbility PT. Toyota Motor 

Manufacturng Indonesia di bidang Lingkungan cenderung ditanggapi 

dengan positif . hal ini dapat dilihat  dari banyaknya responden yang 
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mepersepsikan posotif dari beberapa pernyataan yang di ajukan oleh 

peneliti kepada responden. 

d) Dalam penelitian ini, persepsi masyrakat Jakarta utara terhadap 

program Corporate Social Responbility PT. Toyota Motor 

Manufacturng Indonesia di bidang CommunityDevelopment cenderung 

ditanggapi dengan positif . hal ini dapat dilihat  dari banyaknya 

responden yang mepersepsikan posotif dari beberapa pernyataan yang 

di ajukan oleh peneliti kepada responden. 

Dari kesimpulan di atas dapat ditarik hasil peneltian ini bahwa responden atau 

Masyarakat RW 06 Kel. Sungai Bambu Jakarta Utara cukup mengetaui , 

memahami, dan menilai keberadaan proram Corporate Social Responbility 

PT. TMMIN dalam membantu kehidupan sehari – hari. Responden juga 

cenderung merasa puas dengan adanya Program CSR PT TMMIN yang sudah 

membantu kehidupan seahari – hari mereka, khususnya bagi responden RW 

06  Kel. Sungai Bambu Jakarta utara. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyrakat terhadap 

Program CSR  PT. TMMIN maka kesimpulan yang ditarik mempunyai 

implikasi dalam bidang ilmu komunikasi umumnya dan Public Relations 

khususnya serta penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian tentu akan 

memiliki dampak untuk menjadi evaluasi bagi bidang Public Relations 

khususnyaCorporate Social Responbility untuk selalu berusaha membantu 

membantu  masyarakat. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa program 

CSR PT TMMIN berjalan dengan optimal dan lancar Hasil ini tentu akan 

memiliki dampak yang positif bagi masyarakat RW 06 Kel. Sungai Bambu 

Jakarta Utara. Maka dengan hasil penelitian ini, tentu menjadi feedback yang 

baik untuk PT.TMMIN, karena Program CSR yang di laksanakanya berjalan 

dengan optimal 
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C. Rekomendasi 

Bedasarkan hasil penelitian mengenai perespi masyarakat jakata utara 

terhadap program CSR PT TMMIN. maka penulis dapat memberikan 

saran-saran ataupun rekomendasi kepada berbagai pihak sebagai 

berikut : 

1. Bagi Masyarakat Jakarta utara 

Bagi Masyarakat Jakarta Utara di harapkan dapat berperan 

serta dalam Program CSR PT TMMIn. Masyarakat juga dapat 

mendukung  program CSR PT TMMIN sabagai sarana dalam 

membantu kehidpan sehatri – hari . 

2. Bagi PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

Bagi PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia Harus tetap 

menyenggelarakan  Program – program Corporate Social 

Responbility karena penting bagi masyarakat yang 

membutuhkanya.selalu meperbarui program – program yang 

akan di laksanakanya agar hadir novasi –inovasi yang baru. 

3. Bagi mahasiswa  

Bagi mahasiswa pendidikan ilmu komunikasi hedaknya 

memahami permasalahan mengenai persepsi masyarakat 

terhadap program CSR  PT TMMIn. Penelitian ini dilakukan 

degan tujuan untuk menambah refrensi  bagi kajian keilmuan 

komunikasi terutama berkenaan dengan materi persepsi dan 

CSR. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti dapat lebih lagi mengembangkan ruang lingkup, 

mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya 
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bisa menggambarkan persepsi masyarakat seluruhnya. Pada 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam 

kembali pemenuhan kebutuhan informasi melalui kelima 

aspek pemenuhan kebutuhan informasi tersebut. 

 

 


