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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini menguji pengaruh kinerja keuangan dan nonkeuangan 

terhadap kinerja CSR dan implikasinya terhadap nilai perusahaan dengan 

menggunakan teori Slack Resource  yaitu perusahaan yang memiliki sumber daya 

yang memadai akan menginvestasikan dananya kedalam kinerja CSR. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Rasio likuiditas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja 

Corporate Social Resposibility pada periode sekarang 

2. Rasio profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap  kinerja 

Corporate Social Resposibility Resposibility pada periode sekarang 

3. Rasio hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Corporate Social 

Resposibility Resposibility pada periode sekarang 

4. Rasio aktivitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja 

Corporate Social Resposibility Resposibility pada periode sekarang
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5. Rasio pasar berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja Corporate 

Social Resposibility Resposibility pada periode sekarang 

6. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Corporate Social Resposibility Resposibility pada periode sekarang 

7. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Corporate 

Social Resposibility pada periode sekarang 

8. Kinerja Corporate Social Resposibility Resposibility memiliki implikasi 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV).  

 

5.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi literartur akuntansi 

keuangan, profesi akuntansi, perusahaan emiten, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI (DSAK-IAI). Manfaat tersebut 

mencakup : 

1. Dari sudut pandang teoritis, hasil penelitian ini mendukung slack resource 

theory yang menyatakan bahwa rasio likuiditas (CR), rasio aktivitas (ITO) 

dan rasio pasar (PER) berpengaruh positif terhadap kinerja CSR dan 

berimplikasi positif terhadap nilai perusahaan (PBV). Dimana dalam 

melakukan kinerja CSR suatu perusahaan membutuhkan dana yang dihasilkan 

dari kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik (CR, ITO, PER)  

2. Dari sudut pandang kebijakan dengan adanya hasil penelitian tersebut, 

diharapkan OJK dan DSAK-IAI dapat mengambil sebuah tindakan untuk 
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mengevaluasi dan memperbaiki sejumlah ketentuan akuntansi yang mengatur 

pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan CSR dalam hubungannnya dengan 

kinerja keuangan dan nonkeuangan. Hal ini penting karena selama ini ada 

kecenderungan perusahaan tidak melakukan CSR karena perusahaan masih 

menilai bahwa CSR merupakan beban yang akan menguras kas dan 

likuiditasnya.Selain itu, konteks CSR di Indonesia perlu dikaji ulang untuk 

menghindari kesalahan presepsi mengenai CSR oleh komunitas bisnis dalam 

merespon UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). 

3. Dari sudut pandang praktik perusahaan sebaiknya mempertimbangkan 

ketersediaan sumber daya yang tercermin dalam keberhasilan kinerja 

keuangan dan nonkeuangan awal tahun seperti rasio likuiditas, rasio aktivitas 

dan rasio pasar dalam mengalokasi dananya pada aktivitas CSR karena rasio 

likuiditas, rasio aktivitas dan rasio pasar awal tahun telah terbukti secara 

empiris berpengaruh positif terhadap kinerja CSR periode sekarang. Selain 

itu, telah terbukti bahwa tidak ada dampak yang merugikan dari 

pengalokasian beberapa sumber daya kepada kinerja CSR sehingga akan 

berdampak positif bagi nilai perusahaan.  

 

5.3 Keterbatas dan Saran 

Keterbatasan dan saran penelitian ini sebagai berikut : 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan. Karena perusahaan yang terdaftar di BEI terdapat berbagai 
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macam industry (misalnya: manufaktur, pertanian) maka pada penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat memperluas sejumlah industri yang terdaftar di 

BEI agar hasil penelitian lebih tergeneralisasi. 
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