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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja corporate 

social responsibility terhadap risiko bisnis, risiko keuangan, dan risiko pasar 

perusahaan. Hasil penelitian ini adalah pertama, Indeks kinerja aktivitas CSR 

berpengaruh negatif terhadap risiko bisnis perusahaan tapi secara statistik tidak 

signifikan. Sehingga semakin baik kinerja CSR yang dilakukan perusahaan, 

semakin rendah risiko bisnis perusahaan;  

Kedua, Indeks kinerja aktivitas CSR berpengaruh positif terhadap risiko 

keuangan perusahaan tapi secara statistik tidak signifikan. kinerja CSR merupakan 

investasi jangka panjang dan dalam jangka pendek kinerja CSR merupakan biaya 

investasi yang dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan;  

Ketiga, Indeks kinerja aktivitas CSR berpengaruh positif terhadap risiko 

pasar perusahaan tapi secara statistik tidak signifikan. Ketika investor 

menganggap bahwa kinerja CSR merupakan suatu biaya yang dapat merusak nilai 

stockholder, maka investor ragu-ragu untuk berinvestasi. Sehingga dapat 

meningkatkan risiko pasar perusahaan.  

Keempat, Indeks kinerja aktivitas CSR berpengaruh positif terhadap risiko 

bisnis, risiko keuangan, dan risiko pasar perusahaan secara keseluruhan tapi secara 

statistik tidak signifikan.  
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5.2. Implikasi Hasil Penelitian  

Implikasi hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap: 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini membawa bukti empiris bahwa kinerja 

aktivitas CSR dalam jangka pendek merupakan biaya investasi yang 

dapat meningkatkan risiko perusahaan. Untuk itu, diharapkan 

penemuan ini dapat menambah literatur terkait pengaruh kinerja CSR 

terhadap risiko perusahaan.  

2. Implikasi Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi 

perusahaan agar tetap meningkatkan kinerja CSRnya, sebab dalam 

jangka panjang banyak manfaat ekonomik yang diperoleh dari 

aktivitas CSR. Selain itu, diharapkan pula agar perusahaan 

meningkatkan pelaporan aktivitas CSRnya, sebab investor 

mempertimbangkan aktivitas CSR perusahaan dalam berinvestasi dan 

pelaporan aktivitas CSR semakin banyak digunakan oleh stakeholder 

lainnya.   

3. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas CSR 

menurunkan risiko bisnis perusahaan secara tidak signifikan. Oleh 

karena itu perusahaan diharapkan untuk terus meningkatkan aktivitas 

CSRnya.  
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5.3. Keterbatasan dan Saran  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menimbulkan hambatan 

terhadap hasil penelitian seperti  

1. Periode penelitian ini yaitu tahun 2008-2010 (3 tahun), sehingga manfaat 

jangka panjang dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan 

belum dapat diketahui. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk 

memperpanjang menjadi beberapa periode dari tahun 2008 hingga yang 

terkini agar dapat memprediksi hasil penelitian dalam jangka panjang. 

2. Sampel yang digunakan dibatasi pada emiten industri manufaktur. 

Konsekuensi dari pembatasan tersebut adalah kesimpulan tentang 

keterkaitan kinerja dari aktivitas CSR terhadap risiko perusahaan hanya 

terbatas pada industri manufaktur dan mungkin saja tidak 

mempresentasikan dampak kinerja CSR terhadap risiko perusahaan dari 

seluruh emiten yang tercatat di BEI. Penelitian selanjutnya perlu 

mempertimbangkan untuk memperluas sampel penelitian yang tidak 

hanya terbatas dari emiten-emiten industri manufaktur. 
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