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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji statisti yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat perbedaan Net Profit Margin antara perusahaan dalam indeks 

SRI-KEHATI dengan perusahaan non indeks SRI-KEHATI. Rata rata nilai 

NPM pada perusahaan indeks SRI-KEHATI menunjukan angka yang lebih 

tinggi dari pada perusahaan non indeks SRI-KEHATI. 

2. Terdapat perbedaan nilai Return On Asset antara perusahaan yang masuk 

dalam kelompok indeks SRI-KEHATI dengan perusahaan yang tidak 

masuk dalam kelompok indeks SRI-KEHATI. Kelompok indeks SRI-

KEHATI memiliki nilai Return on Asset yang lebih tinggi dari pada 

perusahaan non indeks SRI-KEHATI. 

3. Terdapat perbedaan Return on Equity antara perusahaan yang masuk dalam 

kategori indeks SRI-KEHATI dengan perusahaan non Indeks SRI-

KEHATI. Dimana dalam penelitian ini menunjukan bahwa rata rata nilai 

Return on Equity dari kelompok indeks SRI-KEHATI memiliki nilai yang 

lebih tinggi dari pada kelompok non indeks SRI-KEHATI. 

4. Terdapat perbedaan nilai Price Earning Ratio antara perusahaan indeks 

SRI-KEHATI dengan non indeks SRI-KEHATI, dimana melalui statistik 

deskriptif  menunjukan bahwa rata rata nilai PER indeks SRI-KEHATI 
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lebih tinggi dari pada perusahan perusahaan yang tidak masuk dalam 

kategori indeks SRI-KEHATI. 

Hal ini disebabkan pada dasarnya perusahaan yang masuk dalam kategori 

indeks SRI-KEHATI adalah perusahaan perusahaan yang lolos penilaian dengan 

standar yang telah ditetapkan, sehingga tentunya perusahaan perusahaan tersebut 

memiliki kualitas kinerja keuangan yang baik ditambah dengan adanya rasa 

kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sosial menjadikan perusahan dalam 

kategori indeks SRI-KEHATI memiliki nilai tambah lainnya dibanding dengan 

perusahaan perusahaan yang tidak masuk dalam kategori indek SRI-KEHATI. 

4.2 Saran  

Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut 

: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain misalnya tata 

kelola perusahaan yang dapat diproksikan dengan kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dan lain lain, variabel ini dapat 

dipilih karena salah satu syarat perusahaan yang masuk dalam  indeks 

SRI-KEHATI menurut Jogiyanto (2016;176) adalah perusahaan 

perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan tata kelola yang baik 

pula sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti apakah memang 

terdapat perbedaan dalam sisi tata kelola perusahaan antara perusahaan 

yang masuk dalam kelompok indeks SRI-KEHATI dengan perusahaan 

non indeks SRI-KEHATI. 
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2. Para investor dapat memilih perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI 

sebagai tempat untuk menanamkan modal. Hal ini dikarenakan kinerja 

keuangan dan kinerja pasar yang dimiliki oleh perusahaan indeks SRI-

KEHATI lebih unggul dari pada perusahaan non indeks SRI-KEHATI.  

 

 

 

 

  


