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BAB V  

Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini menguji pengaruh CSR Internal, CSR Eksternal terhadap 

Kinerja Perusahaan dengan Motivasi Karyawan sebagai variabel mediasi. Pada 

penelitian ini Motivasi Karyawan sebagai mediator hubungan antara CSR Internal 

dan CSR Eksternal terhadap Kinerja Perusahaan, berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di Kota Semarang 

ditemukan hasil: 

1. CSR Internal berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja 

Perusahaan dengan Motivasi Karyawan sebagai variabel intervening. 

2. CSR Eksternal berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja 

Perusahaan dengan Motivasi Karyawan sebagai Variabel intervening. 

5.2. Saran dan Keterbatasan 

5.2.1. Saran 

 Berikutnya saran bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya: 

1. Pada CSR Internal tempat kerja, perlu diperhatikan dengan 

meningkatkan keamanan lingkungan perusahaan, memperhatikan 

kebersihan lingkungan tempat kerja agar karyawan lebih merasa 

nyaman saat bekerja. 

2. Pada CSR Eksternal kontribusi terhadap masyarakat lokal, perlu 

diintensifkan kontribusi dalam kegiatan masyarakat(olahraga, budaya 
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daerah), berdonasi amal dalam pembangunan lingkungan sekitar 

perusahaan(pembangungan jalan, taman). 

3. Kinerja perusahaan perlu mempertahankan CSR Internal dan 

Eksternalnya agar reputasi perusahaan meningkat, serta memperluas 

pasar perusahaan dengan bersponsor terhadap kegiatan-kegiatan 

masyarakat. 

4. Bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan tidak terbatas pada 

perusahaan sektor manufaktur, perusahaan besar-sedang, dan di Kota 

Semarang saja. Perusahaan selain sector manufaktur, perusahaan skala 

kecil, dan perusahaan di luar Kota Semarang sangat rekomendasikan. 

5. Penambahan jumlah sampel penelitian sangat rekomendasikan. 

Semakin banyak sampel yang digunakan akan semakin mendukung 

metode analisis penelitian ini dengan sempurna. 

5.2.2. Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini, masih terdapat keterbatasan yang dihadapi 

antara lain: 

1. Sedikitnya sampel yang diperoleh dalam penelitian ini berdampak pada 

kecilnya nilai Degree of Freedom, sehingga dibutuhkan sampel lebih 

besar pada penelitian selanjutnya.  

2. Variabel CSR Internal dalam penelitian ini memiliki dimensi tempat 

kerja, training karyawan, dan pendapatan, dimensi yang tidak dapat 

mewakili variabel CSR Internal adalah dimensi traning karyawan. 
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3. Variabel CSR Eksternal dalam penelitian ini memiliki dimensi  

penanganan terhadap pelanggan, mitra bisnis, dan kontribusi terhadap 

masyarakat lokal, dimensi yang tidak dapat mewakili variabel CSR 

Eksternal adalah penanganan terhadap pelanggan dan mitra bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


