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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa 

mengenai pengaruh CSR terhadap efektivitas perusahaan yang berkondisi bangkrut 

dengan reputasi CSR yang baik, bangkrut dengan tidak memiliki CSR dan tidak 

bangkrut dengan reputasitasi CSR yang baik serta tidak bangkrut namun memiliki 

CSR yang buruk menurut jenis kelamin, usia, pendidikan akuntansi sosial dan 

lingkungan serta pengalaman kerja. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada 

bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini antaralain:  

1. Hipotesis pertama yaitu terdapat perbedaan persepsi mahasiswa mengenai 

pentingnya CSR terhadap efektivitas perusahaan menurut jenis kelamin pada 

kondisi 4 kondisi yaitu bangkrut dengan CSR baik (1a), bangkrut namun tidak 

memiliki CSR (1b), tidak bangkrut dengan reputas CSR yang baik (1c) serta 

tidak bangkrut namun memiliki reputasi CSR yang buruk (1d). Hasil penelitian 

menunjukan hipotesis 1a,1b,1c dan 1d diterima. Hal ini menunjukan bahwa 

terdapaat perbedaan terdapat perbedaan persepsi mahasiswa mengenai 

pentingnya CSR terhadap efektivitas perusahaan menurut jenis kelamin pada 

kondisi 4 kondisi yaitu bangkrut dengan CSR baik, bangkrut namun tidak 

memiliki CSR, tidak bangkrut dengan reputas CSR yang baik  serta tidak 

bangkrut namun memiliki reputasi CSR yang buruk 

2. Hipotesis kedua adalah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa mengenai 

pentingnya CSR terhadap efektivitas perusahaan menurut usia  pada kondisi 4 

kondisi yaitu bangkrut dengan CSR baik (2a), bangkrut namun tidak memiliki 
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CSR (2b), tidak bangkrut dengan reputas CSR yang baik (1c) serta tidak 

bangkrut namun memiliki reputasi CSR yang buruk (2d). Hasil penelitian 

membuktikan bahwa hipotesis 2a,2b,2c dan 2d diterima dan dapat disimpulkan 

bahwa terdapaat perbedaan terdapat perbedaan persepsi mahasiswa mengenai 

pentingnya CSR terhadap efektivitas perusahaan menurut usia pada kondisi 4 

kondisi yaitu bangkrut dengan CSR baik, bangkrut namun tidak memiliki CSR 

, tidak bangkrut dengan reputas CSR yang baik  serta tidak bangkrut namun 

memiliki reputasi CSR yang buruk  

3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini dalah terdapat perbedaan persepsi 

mahasiswa mengenai pentingnya CSR terhadap efektivitas perusahaan 

menurut pendidikan akuntansi sosial dan lingkungan yang dibagi  pada kondisi 

4 kondisi yaitu bangkrut dengan CSR baik (3a), bangkrut namun tidak 

memiliki CSR (3b), tidak bangkrut dengan reputas CSR yang baik (3c) serta 

tidak bangkrut namun memiliki reputasi CSR yang buruk (3d). Hasil penelitian 

untuk hipotesis ketiga menunjukan bahwa hipotesis 3a,3b,3c dan 3d diterima. 

Hasil peneltian ini dapat disimpulkan bahwa terdapaat perbedaan terdapat 

perbedaan persepsi mahasiswa mengenai pentingnya CSR terhadap efektivitas 

perusahaan menurut pendidikan akuntansi sosial dan lingkungan pada kondisi 

4 kondisi yaitu bangkrut dengan CSR baik, bangkrut namun tidak memiliki 

CSR , tidak bangkrut dengan reputas CSR yang baik  serta tidak bangkrut 

namun memiliki reputasi CSR yang buruk  

4. Hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu dalah terdapat perbedaan persepsi 

mahasiswa mengenai pentingnya CSR terhadap efektivitas perusahaan 

menurut pengalaman kerja pada kondisi 4 kondisi yaitu bangkrut dengan CSR 

baik (4a), bangkrut namun tidak memiliki CSR (4b), tidak bangkrut dengan 
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reputas CSR yang baik (4c) serta tidak bangkrut namun memiliki reputasi CSR 

yang buruk (4d). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

persepsi mahasiswa mengenai pentingnya CSR terhadap efektivitas 

perusahaan menurut pengalaman kerja pada kondisi bangkrut namun tidak 

memilki CSR (4b), tidak bangkrut dengan reputasi CSR yang baik (4c) dan 

tidak bangkrut namun memilki reputasi CSR yang buruk (4d). Sedangkan 

untuk kondisi perusahaan bangkrut dengan reputasi CSR yang baik atau 

hipotesis 4a ditolak. Hal ini disebabkan karena jumlah responden yang belum 

bekerja yang digunakan dalam kondisi sangat sedikit dibandingkan dengan 

kondisi lainnya. 

5.2. Saran 

  Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan 

yang memilki atau menjalankan program CSR dalam merekrut karyawan bahwa 

terdapat perbedaan persepsi mengenai pengaruh CSR terhadap efektivitas perusahaan. 

Sehingga perusahaan harus memilih calon karyawan yang berjenis kelamin 

perempuan, berusia diatas 20 tahun, sudah mendapatkan pendidikan akuntansi sosial 

dan lingkungan serta memiliki pengalaman kerja karena menggap bahwa CSR sangat 

berpengaruh pada efektivitas perusahaan. 

5.3. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

  Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa hipotesi 4a yaitu menurut 

pengalaman kerja ditolak. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperhatikan 

jumlah responden berdasarkan pengalaman kerja kondisi agar seimbang.


