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BAB V 

Penutup 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan diatas dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Hasil pengukuran kinerja sosial yang diukur dari sisi perusahaan memiliki 

indeks kepuasan sebesar 63,63. Sedangkan hasil pengukuran kinerja 

sosial yang diukur dari sisi karyawan memiliki indeks kepuasan sebesar 

61,16. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja tanggungjawab sosial secara 

keseluruhan dari sisi perusahaan dan karyawan diperoleh indeks kepuasan 

sebesar 62,39. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan kinerja corporate 

social responsibility untuk karyawan oleh PT Sandang Asia Maju Abadi 

berada pada kategori  kurang baik. 

2. Hasil pengukuran kinerja CSR pada dimensi Kesejahteraan karyawan 

diperoleh indeks kepuasan sebesar 56,49 berada pada kategori kurang 

baik.  

3. Hasil pengukuran kinerja CSR pada dimensi Kesehatan dan keselamatan 

kerja diperoleh indeks kepuasan rata-rata 71,66  berada pada kategori baik. 

4. Hasil pengukuran kinerja CSR pada dimensi pelatihan dan pengembangan 

karyawan dengan indeks kepuasan rata-rata 63,25 berada pada kategori 

kurang baik. 
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5. Hasil pengukuran kinerja CSR pada dimensi manajemen sumber daya 

manusia dengan indeks kepuasan rata-rata 59,55 berada pada kategori 

kurang baik. 

6. Hasil pengukuran kinerja CSR pada dimensi etika bisnia dengan indeks 

kepuasan rata-rata 74,72 berada pada kategori baik. 

 

5.2 Saran Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti mengemukakan 

saran kepada PT Sandang Asia Maju Abadi, yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan sebaiknya melakukan sosialisasi terkait tanggungjawab sosial dan 

program-program yang akan dilaksanakan. karena sebagian besar karyawan 

mengetahui program tanggungjawab sosial dari pihak luar.  

2. Perusahaan sebaiknya lebih banyak memberikan perhatian program yang 

berorientasi pada manajemen sumber daya manusia dan kesejahteraan 

karyawan karena diberbagai dimensi yang telah diukur kinerja CSR yang 

memperoleh skor sedikit diantara dimensi lainnya dengan kategori kurang baik. 

3. Pada dimensi tanggugjawab sosial yang masuk dalam kategori baik, perlu 

dipertahankan atau terus ditingkatkan. 

 

 

 



131 
 

 

5.3 Keterbatasan 

Harapan untuk penelitian yang akan mendatang yaitu melakukan 

penelitian pada perusahaan-perusahaan yang telah go public, karena adanya 

kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang go public untuk melakukan 

tanggungjawab sosial meskipun tidak berkaitan dengan sumber daya alam. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


