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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Hasil pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi 

dan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa model regresi berditribusi normal, 

tidak ditemukan korelasi antar variabel independen, tidak terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan periode sebelumnya serta 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

terhadap 22 perusahaan sampel dari tahun 2014 – 2017  dalam penelitian ini serta 

sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil uji t untuk variabel CSR discosure diperoleh nilai signifikansi 0,000 

dan nilai t hitung 4,039. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan 

hasil penelitian, variabel perputaran piutang berpengaruh positif signifikan 

terhadap Return On Assets (ROA) secara parsial.Dengan demikian 

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa CSR disclosure berpengaruh 

positif terhadap Return On Assets, diterima. 

2. Hasil uji t untuk variabel Return On Assets diperoleh nilai signifikansi 0,00 

dan nilai t hitung 5,269. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif signifikan antara Return On Assets terhadap pertumbuhan 

prusahaan secara parsial. Dengan demikian variabel Return On Assets 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan perusahaan. Maka hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa Return On Assets berpengaruh positif  

terhadap pertumbuhan perusahaan, diterima. 

3. Hasil uji t untuk variabel CSR disclosure diperoleh nilai signifikansi 0,373 
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dan nilai t hitung -0,896. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh negative tidak signifikan antara CSR disclosure terhadap 

pertumbuhan perusahaan secara parsial. Dengan demikian variabel CSR 

disclosure berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan perusahaan. Maka 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa CSR disclosure berpengaruh 

negatif  terhadap pertumbuhan perusahaan, ditolak. 

4. Variabel return on asset tidak bissa memoderasi hubungan antara CSR 

disclosure dengan pertumbuhan perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

perhitungan uji t, diperoleh nilai signifikansi 0,07 dan nilai t hitung -1,835. 

Pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang 

tidak signifikan antara Return on asset terhadap hubungan CSR disclosure 

dengan pertumbuhan perusahaan secara parsial. Maka hipotesis keempat 

yang menyatakan bahwa CSR disclosure berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan perusahaan dengan dimoderasi oleh profitabilitas, ditolak. 

5.2 Keterbatasan 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang sekaligus dapat 

menjadi arah dan masukan bagi penelitian yang akan datang, diantaranya : 

1. Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan perbankan, 

dengan pengambilan satu sektor perusahaan sebagai sampel penelitian, 

penelitian ini tidak akan dapat mencerminkan reaksi dari pasar modal secara 

keseluruhan. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan ROA sebagai proksi atas penilaian 

profitabilitas perusahaan, sehingga hasil penelitian ini belum mencerminkan 

pengaruh pengungkapan CSR terhadap profitabilitas perusahaan sepenuhnya. 

3. Penentuan indeks pengungkapan CSR dan penilaian indicator pengungkapan 
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CSR bersifat subyektif. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan baku yang 

dapat dijadikan acuan, sehingga penentuan indeks untuk dijadikan indicator 

dalam kategori yang sama dapat berbeda dalam setiap penelitian. Dan penilaian 

item pengungkapan CSR juga dinilai dari pandangan masing-masing peneliti, 

sehingga setiap penelitian akan memperoleh hasil yang berbeda.  

5.3 Saran 

5.3.1. Saran Untuk perusahaan perbankan 

1. Walaupun perusahaan perbankan kegiatan operasionalnya tidak memiliki 

dampak negative yang signifikan seperti perusahaan dari sektor lain, 

namun perusahaan perbankan perlu meningkatkan Corporate Social 

Responsibility sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang, 

maupun kepedulian terhadap sosial dan lingkungan. 

2. Perusahaan perbankan sebaiknya melakukan aktivitas CSR meskipun 

kegiatan operasionalnya tidak memiliki dampak negatif yang signifikan 

seperti perusahaan dari sektor lain, perusahaan perbankan perlu 

meningkatkan aktifitas CSR sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-

undang maupun kepedulian terhadap social lingkungan. 

5.3.2. Saran untuk Investor 

1. Pengungkapan CSR seharusnya dapat menjadi pertimbangan investor 

sebelum berinvestasi, karena di dalamnya mengandung informasi sosial 

yang telah dilakukan perusahaan. 

5.3.3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah sampel penelitian dan 

melibatkan juga sektor industri yang lain agar dapat mencerminkan reaksi 

dari pasar modal secara keseluruhan. 
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2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan rasio lain sebagai proksi 

perhitungan profitabilitas dan proksi pertumbuhan perusahaan. 

 


