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BAB V 

PENUTUP 

5.1.   Kesimpulan 

          Kesimpulan ini berdasarkan hasil dan pembahasan analisis dari penelitian 

sebagai berikut: 

1. Kebermaknaan (meaningfulness) dapat memediasi hubungan antara 

persepsi tanggung jawab sosial perusahaan (Perceived Corporate Social 

Responsibility) terhadap Kepuasan Kerja (job satisfaction). 

2. Kebermaknaan (meaningfulness) dapat memediasi hubungan antara 

persepsi tanggung jawab sosial perusahaan (Perceived Corporate Social 

Responsibility) terhadap Komitmen Organisasi (organizational 

commitment). 

3. Persepsi dukungan organisasi (Perceived Organizational Support) 

memediasi hubungan antara persepsi tanggung jawab sosial perusahaan 

(Perceived Corporate Social Responsibility) terhadap Kepuasan Kerja (job 

satisfaction). 

4. Persepsi dukungan organisasi (Perceived Organizational Support) 

memediasi hubungan antara persepsi tanggung jawab sosial perusahaan 

(Perceived Corporate Social Responsibility) terhadap Komitmen 

Organisasi (organizational commitment). 

5. Locus of Control tidak memoderasi hubungan antara persepsi tanggung 

jawab sosial perusahaan (Perceived Corporate Social Responsibility) 

terhadap Kepuasan Kerja (job satisfaction). 
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6. Locus of Control tidak memoderasi hubungan antara persepsi tanggung 

jawab sosial perusahaan (Perceived Corporate Social Responsibility) 

terhadap Komitmen Organisasi (organizational commitment). 

5.2.      Keterbatasan Penelitian dan Saran  

5.2.1    Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian ialah penelitian hanya 

dilakukan di perusahaan dengan industri manufaktur yang berlokasi di kota 

Semarang. Selain itu, jumlah sampel yang terbatas juga menjadi penyebab 

keterbatasan yang kurang mewakili dalam penelitian pada hipotesis ke 3A dan B. 

5.2.2.    Saran 

Saran dari penelitian ini untuk dilakukan pada penelitian selanjutnya yaitu 

mengenai penelitian bisa dilakukan di perusahaan bidang industri yang lain. 

Secara operasional, untuk penelitian selanjutnya, jumlah sampel bisa ditambahkan 

atau diperluas untuk industri lain. Hal itu dilakukan dengan harapan agar bisa 

mengerti dari model penelitian yang sama tetapi dengan sampel yang berbeda 

yang didapat dari bidang industri yang lain, tentu saja dengan ketentuan 

perusahaan yang telah menerapkan Corporate Social Responsobility agar dapat 

lebih mengetahui dari beberapa model peneltiian seperti kebermaknaan 

(meaningfulness) serta ada persepsi dukungan organisasi (Perceived 

Organizational Support) dapat memediasi hubungan antara persepsi tanggung 

jawab sosial perusahaan (Perceived Corporate Social Responsibility) terhadap 

Kepuasan Kerja (job satisfaction) dan Komitmen Organisasi (organizational 

commitment). Selain itu bagi perusahaan, pemimpin dapat meningkatkan 
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penerapan terhadap Corporate Social Responsobility untuk para karyawan yang 

bekerja, selain mereka diberikan kesejahteraan, mereka juga akan memiliki 

kepuasan kerja tersendiri, komitmen terhadap perusahaan dan citra perusahaan 

sendiri juga akan bagus.  

Saran operasional pada penelitian ini praktiknya untuk perusahaan adalah 

memperbaiki pemahaman Corporate Social Responsobility bagi karyawan dan 

mempraktikkan Corporate Social Responsobility lebih baik lagi untuk 

kedepannya. 

 

 

 

 


