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BAB V 

PENUTUP 

 

5.2. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang terdaftar di Award Indeks SRI KEHATI tahun 2015 vs Non SRI 

KEHATI dengan mengungkapkan biaya CSR pada tahun 2013 sampai 2015 dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan. Berdasarkan hasil dari analisa rasio likuiditas, 

rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio pasar maka dinilai 

bahwa dari tiga subsektor perusahaan memiliki kinerja keuangan yang bervariasi. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

5.5.1. Subsektor Jalan Tol 

Dari hasil perhitungan subsektor jalan tol antara PT Jasa Marga Tbk yang 

termasuk Award SRI KEHATI dan perusahaan PT Citra Marga Nusaphala 

Persada Tbk yang tidak termasuk SRI KEHATI. Dapat disimpulkan dalam hal 

kinerja keuangannya ditinjau darirasio likuditas perusahaan JSMR kurang begitu 

likuid, rasio solvabilitas JSMR menunjukkan tingkat risiko keuangan yang cukup 

tinggi, dari rasio aktivitas menunjukkan lebih baik dalam perputaran asetnya, 

rasio profitabilitasnya memiliki tingkat keuntungan yang cukup besar, dan dari 

rasio pasar perusahaan JSMR memiliki harga pasar yang tinggi atau baik. Secara 



85 
 

keseluruhan bahwa perusahaan JSMR yang termasuk SRI KEHATI meskipun 

rasio keuangannya kurang likuid dan memiliki risiko hutang yang cukup besar 

tetapi dari segi profitabilitasnya perusahaan JSMR tetap bisa meningkatkan laba 

perusahaannya dan JSMR termasuk SRI KEHATI juga mengeluarkan biaya CSR 

sehingga dari kinerja keuangannya masih bisa dipertanggung jawabkan.  

5.5.2. Subsektor Kosmetik & Alat Rumah Tangga 

Dari hasil perhitungan subsektor kosmetik & alat rumah tangga antara PT 

Unilver Indonesia Tbk yang termasuk Award SRI KEHATI dan perusahaan PT 

Mandom Indonesia Tbk yang tidak termasuk SRI KEHATI. Dapat disimpulkan 

dalam hal kinerja keuangannya ditinjau dari rasio keuangan likuiditas perusahaan 

UNVR kurang begitu likuid, rasio solvabilitas menunjukkan tingkat risiko 

keuangan yang cukup besar, rasio aktivitasnya perusahaan UNVR menunjukkan 

perputaran aset yang relatif lebih baik, rasio profitabilitas  memiliki tingkat 

keuntungan yang lebih besar, dan rasio pasar perusahaan UNVR memiliki harga 

pasar yang jauh lebih tinggi.  

Secara keseluruhan penelitian fenomena yang paling menarik adalah 

perusahaan UNVR karena perusahaan tersebut mendapatkan Award SRI 

KEHATI dengan memiliki resiko perusahaan yang tinggi ditunjukkan dengan 

rasio lancar yang rendah, DER yang tinggi tetapi UNVR masih memiliki harga 

saham di pasarnya diterima oleh masyarakat dengan harga yang tinggi, hal ini 
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dibuktikan dengan hasil kinerja keuangan perusahaan dari profitabilitasnya yang 

sangat bagus ditunjukkan oleh ROE. Perusahaan UNVR dilihat dari modal 

kerjanya termasuk perusahaan yang agresif atau perusahaan yang lebih efisien 

dan UNVR juga melakukan kegiatan program CSR walaupun tidak 

mengeluarkan angka biaya CSR tetapi dari kinerja keuangannya masih bisa 

dipertanggung jawabkan.  

5.5.3. Subsektor Perbankan 

Dari hasil perhitungan subsektor perbankan antara Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk yang termasuk Award SRI KEHATI dan perusahaan Bank Pan 

Indonesia Tbk tidak termasuk SRI KEHATI. Dapat disimpulkan dalam hal 

kinerja keuangannya ditinjau dari rasio keuangan likuditias perusahaan BBNI 

memiliki likuditas yang baik, rasio solvabilitas menunjukkan tingkat risiko 

keuangan yang lebih kecil, rasio profitabilitasnya menunjukkan tingkat 

keuntungan atau laba yang besar, dan dari rasio pasar perusahaan BBNI memiliki 

harga pasar yang jauh lebih tinggi. Secara keseluruhan bahwa perusahaan BBNI 

termasuk SRI KEHATI memiliki kinerja keuangan yang sangat baik dan juga 

perusahaan BBNI telah mengeluarkan biaya CSR sehingga dari kinerja 

keuangannya masih bisa dipertanggung jawabkan. 
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5.3. Saran  

1. Bagi perusahaan, bahwa yang termasuk SRI KEHATI bukan untuk 

mengorbankan atau meskipun ada dana yang keluar tetapi secara kinerja 

keuangan masih baik. Sehingga melakukan CSR bukan merupakan 

halangan bagi perusahaan secara kinerja keuangannya. 

2. Bagi investor, perusahaan yang termasuk SRI KEHATI dan melakukan 

CSR kinerjanya juga baik masih bisa dipilih untuk berinvestasi karena dari 

CSR yang dikeluarkan itu tidak mempengaruhi kinerja keuangannya. 

3. Bagi dunia akademis, diharapkan bisa melihat bagaimana kinerja 

keuangan dari perusahaan yang SRI KEHATI dan tidak SRI KEHATI 

dengan tetap memberikan dana untuk biaya CSR. 

4. Bagi peneliti, penelitian ini masih ada beberapa kekurangan yaitu harus 

mengungkapkan biaya-biaya CSR dengan data yang bisa dicari lebih 

detail lagi, dalam hal ini peneliti belum menemukan data secara detail 

seberapa besar biaya-biaya untuk melakukan CSR dan bagaimana 

hubungan antara melakukan CSR dengan perusahaan yang masuk SRI 

KEHATI dan tidak termasuk SRI KEHATI. Karena dalam hal ini seperti 

perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk tidak mengeluarkan angka, dalam 

hal ini bisa diteliti lebih dalam lagi, kaitannya biaya CSR dengan kinerja 

keuangan perusahaan.   

 

  




