BAB V

PENUTUP

5.1

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan CSR dengan kinerja
keuangan perusahaan yang go public pada tahun 2008 sampai 2011. Kinerja
keuangan yang digunakan pada penelitian ini ialah Profitabilitas, Likuiditas, Nilai
Pasar, dan Risk firm. Dalam penelitian ini menggunakan dua puluh satu sampel
(perusahaan) go public dan memiliki modal sendiri perusahaan selama periode
penelitian yang bernilai positif. Pada dua puluh satu sampel (perusahaan) tersebut
terdapat lima kategori yang ditetapkan oleh PROPER yaitu yaitu pada tahun 2010
dan 2011 terdapat satu perusahaan berkategorikan Emas, sembilan perusahaan
berkategori Hijau, dan sebelas perusahaanberkategorikan Biru. Pada tahun 2008
dan 2009 ada satu perusahaan berkategorikan Emas, limaperusahaan berkategori
Hijau, tigabelas perusahaan berkategorikan Biru, satu perusahaan berkategorikan
Merah, dan satu perusahaan berkategorikan Hitam.
Hasil

dari

pengujiananalisisdeskriprtif

menunjukkan

bahwa

pada

perusahaan yang berkategori Emas dan Hijau memang memiliki kinerja yang
lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang berkategorikan Biru, Merah, dan
Hitam.Hasil tersebut dapat terlihat dari nilai rasio profitabilitas, rasio likuiditas,
dan nilai pasar perusahaan dengan kategori Emas dan Hijau yang memiliki nilai
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rasio lebih tinggi daripada rasio perusahaan dengan kategori Biru, Merah dan
Hitam.
Hasil pengujian pada korelasi Kendalls Tau-b dan Spearman rank
menunjukkan bahwa ada hubungan CSR dengan kinerja keuangan pada
perusahaan go public. Hal ini mendukung hipotesis pada penelitian yang terbukti
bahwa rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan nilai pasar berhubungan positif
sertariskfirmyang bernilai negatif tetapi tidak signifikan, sehingga H0 ditolak atau
Ha diterima.
5.2

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian tentang hubungan corporate social
responsibility dengan kinerja keuangan perusahaan go public ini terdapat beberapa
keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasanketerbatasan tersebut sebagai berikut :
1. Dalam penelitian ini hanya digunakan selama 4 tahun yaitu pada tahun 2008
sampai 2011.
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 21 perusahaan.
3. Dalam penelitian hanya menggunakan 4 variabel yakni Profitabilitas (ROA,
ROE, NPM), Likuiditas (rasio lancar), Nilai Pasar (Tobins Q), Risk firm (Std.
Return).
4. Dalam penelitian ini masih terdapat saham yang tidak aktif diperdagangkan
sehingga menghasilkan return saham bernilai nol.
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5.3

Saran

Peneliti menyadari bahwa dari hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas
terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna. Sehingga peneliti menyarankan
kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian, yaitu
sebagai berikut :
a.

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperpanjang periode
penelitian serta menentukan perusahaan yang memiliki kelengkapan data
PROPER maupun Laporan Keuangan.

b.

Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk memperbanyak jumlah sampel
(perusahaan).

c.

Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menambah jumlah variabel
lainseperti Sales Growth (SGRI), Aset Turnover (ATO), dan Market to
Book Ratio.

d.

Peneliti selanjutnya diharapkan mendapatkan perusahaan yang memiliki
saham yang aktif untuk diperdagangkan.
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