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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1) Hubungan pemilik berpengaruh terhadap implementasi CSR pada 

perusahaan keluarga. Hasil pengujian menunjukan semakin baik 

hubungan pemilik dengan karyawan semakin tinggi juga Implementasi 

CSR yang dilakukan perusahaan. Semakin baik hubungan yang terjalin 

pemilik bisnis dengan stakeholder (pegawai dan rekan kerja) pada 

perusahaan, maka akan semakin mempengaruhi pemilik bisnis dalam 

melakukan implementasi CSR sebagai usaha merespon keinginan 

rekan kerja mereka. 

2) Sektor industri berpengaruh terhadap implementasi CSR pada 

perusahaan keluarga. Pemilik perusahaan keluarga perempuan atau 

laki-laki memiliki karakteristik berbeda sehingga akan berbeda 

kepeduliannya terhadap implementasi CSR. Maka dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa jenis kelamin dapat berfungsi sebagai variabel 

moderating pengaruh antara sektor industri terhadap implementasi 

CSR 

3) Badan hukum tidak berpengaruh terhadap implementasi CSR pada 

perusahaan keluarga. Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena 
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pada penelitian inisektor industri yang disebarkan kurang bervariasi 

sehingga menyebabkan sektor industri tidak berpengaruh terhadap 

Implementasi CSR 

4) Jumlah karyawan tidak berpengaruh terhadap implementasi CSR pada 

perusahaan keluarga. Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena 

jumlah karyawan pada penelitian  ini banyak maupun sedikit tidak 

mempengaruhi implementasi CSR karena yang memutuskan untuk 

mengimplementasikan CSR dalam sebuah perusahaan adalah pemilik. 

5) Generasi pemilik berpengaruh terhadap implementasi CSR pada 

perusahaan keluarga. Ketika generasi pemilik telah semakin bertambah 

mereka akan semakin berkomitmen terhadap stakeholder dan 

lingkungan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan yang 

merupakan peninggalan keluarga, dengan demikian akan membuat 

tuntutan implementasi CSR akan semakin besar. 

6) Jenis kelamin tidak memoderasi hubungan pemilik terhadap 

implementasi CSR. Hal ini disebabkan karena baik laki-laki maupun 

perempuan tidak memperkuat pengaruh terhadap implementasi CSR 

karena semuanya tergantung pada kesadaran individu untuk 

menerapkan atau tidak menerapakan CSR dalam sebuah perusahaan 

7) Jenis kelamin tidak memoderasi pengaruh sektor industri terhadap 

implementasi CSR. 

8) Jenis kelamin tidak memoderasi pengaruh badan hukum terhadap 

implementasi CSR. 
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9) Jenis kelamin memoderasi pegnaruh jumlah karyawan terhadap 

implementasi CSR. 

10) Jenis kelamin memoderasi pengaruh generasi pemilik terhadap 

implementasi CSR. 

11) Umur perusahaan memoderasi hubungan pemilik terhadap 

implementasi CSR.  

12) Umur perusahaan tidak memoderasi sektor industri terhadap 

implementasi CSR. Hal ini disebabkan karena baik perusahaan baru 

saja berdiri atau telah lama berdiri tidak berpengaruh pada 

implementasi CSR, tetapi tergantung pada individu/pemilik yang ingin 

menerapkan atau tidak menerapkan implementasi CSR, sehingga umur 

perusahaantidak memoderasi sektor industri terhadap implementasi 

CSR sehingga menjadikan hipotesis ditolak. 

13) Umur perusahaan tidak memoderasi pengaruh badan hukum terhadap 

implementasi CSR. 

14) Umur perusahaan memoderasi jumlah karyawan terhadap 

implementasi CSR.  

15) Umur perusahaan memoderasi generasi pemilik terhadap implemetnasi 

CSR. 
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5.2 Saran  

Saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Sebaiknya pihak perusahaan senantiasa mempertahankan hubungannya 

dengan karyawan mengingat dengan ini perusahaan lebih mudah 

dalam mengimplementasi CSR yang pada akhirnya citra masyarakat 

pada perusahaan tersebut semakin membaik. 

2) Pada penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang sebaiknya 

dapat menggunakan variabel intervening sebagai ganti variabel 

moderating, serta menggunakan pembagian kuesioner yang  merata 

pada pada sektor retail, service dan manufaktur. 

5.3 Keterbatasan  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak meratanya 

pembagian kuesioner pada sektor retail, service dan manufaktur serta 

perbedaan cukup jauh pada generasi pemilik serta usia responden. Maka 

pada penelitian mendatang  dapat menyebarkan kuesioner di penelitian 

mendatang menggunakan sebaran yang merata antara sektor retail, 

manufaktur, konstruksi dan sektor lainnya. 

 


