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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap 

corporate social responsibility, namun pada saat ini biaya corporate social 

responsibility masih bersifat sukarela, belum ada peraturan yang menetapkan 

besarnya biaya corporate social responsibility yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dalam 

penelitian ini, maka penulis akan mengajukan saran kepada berbagai pihak 

mengenai penelitian yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas terhadap 

corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur dan jasa yang 

terdaftar di BEI, yang diantaranya yaitu: 

1. Bagi Pemerintah 

Pada perusahaan manufaktur dan jasa dana untuk program corporate social 

responsibility dari keuntungan yang diperoleh perusahaan, menunjukkan 

bahwa rata – rata dana untuk program corporate social responsibility dari 

keuntungan yang diperoleh perusahaan kurang dari 1 %, hal tersebut terjadi 

karena besarnya dana untuk program corporate social responsibility masih 

bersifat sukarela. Pada tahun 2015 ada RUU mengenai Tanggungjawab Sosial 

bahwa “besaran dana corporate social responsibility yang harus diberikan 

perusahaan harus mencapai 2 persen, 2,5 persen, atau 3 persen dari 

keuntungan”, Sehingga diharapkan RUU mengenai Tanggungjawab Sosial 

tersebut dapat ditetapkan menjadi Undang – Undang oleh pemerintah, dengan 

tujuan perusahaan dapat bertanggung jawab atas dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh operasi perusahaan. 
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2. Bagi Perusahaan 

Bagi seluruh perusahaan diharapkan memberikan dana untuk program 

corporate social responsibility sesuai dengan keuntungan yang diperoleh, 

dengan tujuan untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga 

dapat mengatasi pencemaran lingkungan dan diharapkan tingkat kesehatan 

masyarakat akan lebih baik. Dan diharapkan seluruh perusahaan 

mengungkapkan biaya corporate social responsibility, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan biaya corporate social responsibility yang 

dikeluarkan dengan program corporate social responsibility yang dilakukan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan janga waktu yang 

lebih panjang. Serta diharapkan dapat menambahkan variabel atau mengubah 

variabel independen menjadi likuiditas dan solvabilitas dengan variabel 

intervening profitabilitas. 

 


