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BAB V 

                                                 PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

        Berdasarkan dari hasil dan pembahasan tentang analisis perbedaan 

corporate social responsibility orientation antara top management dan middle 

management maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah:  

1. Tidak terdapat perbedaan orientasi corporate social 

responsibility antara top management dan middle management 

pada kategori goverment law. Hal ini didukung  dari hasil uji 

beda independent sample t-test, yang menunjukan pada 

kategori goverment law terdapat perbedaan orientasi. Dapat 

dilihat dari nilai significant (2-tailled) pada kategori goverment 

law bahwa nilai Sig(2-talled) sebesar 0,000 < 0,05 yang dimana 

hipotesis alternative diterima, maka disimpulkan: tidak ada 

perbedaan corporate social responsibility orientation antara top 

dan middle management pada  kategori goverment law. 

2. Terdapat perbedaan orientasi corporate social responsibility 

antara top management dan middle management pada kategori 

philanthropic. Dapat dilihat dari nilai sig (2-tailled) sebesar 

0,662 > 0,05 yang dimana hipotesis alternative ditolak, maka 
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dapat maka disimpulkan: ada perbedaan corporate social 

responsibility orientation antara top dan middle management 

pada  kategori philanthropic. 

3. Terdapat perbedaan orientasi corporate social responsibility 

antara top management dan middle management pada kategori 

ethical. Dapat dilihat dari nilai sig (2-tailled) sebesar 0,565 > 

0,05 yang dimana hipotesis alternative ditolak, maka dapat 

maka disimpulkan: ada perbedaan corporate social 

responsibility orientation antara top dan middle management 

pada  kategori ethical 

4. Terdapat perbedaan orientasi corporate social responsibility 

antara top management dan middle management pada kategori 

maximizing earnings. Dapat dilihat dari nilai sig (2-tailled) 

sebesar 0,086 > 0,05 yang dimana hipotesis alternative ditolak, 

maka dapat maka disimpulkan: ada perbedaan corporate social 

responsibility orientation antara top dan middle management 

pada  kategori  maximizing earnings. 

5.2   Saran 

          Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diberikan saran, dari penelitian ini 

koperasi BINAMA dapat menjadikan pertimbangan untuk mencari cara 

bagaimana menyamakan perbedaan persepsi tentang orientasi corporate social 

responsibility antara top management dan middle management agar nantinya 
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didalam membuat keputusan bersama untuk perusahaan dapat maksimal karena 

persepsi dalam cara berpikir yang sejalan. Koperasi BINAMA dapat membuat 

sebuah media untuk menyamakan persepsi tentang orientasi corporate social 

responsibility, baik berupa pelatihan maupun seminar terkait corporate social 

responsibility. 

5.3  Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis tidak menganalisis lebih lanjut penyebab 

secara pasti perbedaan orientasi corporate social responsibility  pada kategori 

goverment law. Untuk dapat menganalisis secara pasti penyebab perbedaan 

orientasi diperlukan pemahaman lebih. Maka dalam penelitian ini, dibatasi hanya 

pada pencarian ada tidaknya perbedaan corporate social responsibility orientation 

antara top management dan middle management dalam 4 kategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 


