
45 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka didapatkan hasil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan aspek ekonomi, corporate social responsibility yang 

dilakukan oleh Hotel Grasia Semarang dinilai sudah baik. Dalam hal ini 

Hotel Grasia telah melakukan kegiatan CSR dengan baik tanpa 

menurunkan kualitas pelayanan dari hotel, selalu menjaga keamanan 

produk dan pelayanan yang dijual sebagai salah satu bentuk kegiatan CSR, 

meningkatkan frekuensi kegiatan amal keagamaan, konsisten terhadap 

pelayanan yang dijanjikan serta dalam menjalankan bisnisnya Hotel Grasia 

mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.  

2. Berdasarkan aspek sosial, corporate social responsibility yang dilakukan 

oleh Hotel Grasia Semarang dinilai sudah baik. Hasil ini menunjukkan 

bahwa karyawan Hotel Grasia Semarang merasa bahwa Hotel Grasia 

Semarang memperhatikan kesejahteraan sosial dari para karyawannya 

selain itu Hotel Grasia mempekerjakan masyarakat sekitar sebagai 

karyawannya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, 

seperti kerja bakti, bakti sosial dan kegiatan sosial lainnya, berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan keagamaandan berpartisipasi aktif dalam memberikan 
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bantuan beasiswa bagi siswa dan atau mahasiswa yang kurang mampu 

yang merupakan karyawan atau anak dari karyawan Hotel Grasia. 

3. Berdasarkan aspek lingkungan, corporate social responsibility yang 

dilakukan oleh Hotel Grasia Semarang dinilai sudah baik. Hal ini berarti 

bahwa Hotel Grasia Semarang mampu untuk menjaga lingkungan di 

sekitarnya agar tetap bersih dan sehat dalam menjalankan usahanya 

tersebut seperti membuang sampah dan limbah sesuai dengan ketentuan 

pemerintah kota Semarang. Hotel Grasia mengurangi penggunaan produk 

plastik sebagai pembungkus dan menggunakan produk yang ramah 

lingkungan seperti kertas daur ulang. Hotel Grasia berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan penghijauan kota dengan melakukan penanaman pohon di 

sekitar Hotel Grasia sebagai upaya untuk penghijauan serta Hotel Grasia 

menjadi sponsor dalam penyediaan tempat sampah di sekitar taman 

Tumpang untuk menjaga kebersihan Taman Tumpang. 

4. Implementasi corporate social responsibility pada Hotel Grasia di 

Semarang ada dalam kategori baik dengan nilai 3,94 yang berarti bahwa 

implementasi corporate social responsibility oleh Hotel Grasia Semarang 

dinilai baik oleh karyawan. Aspek dari corporate social responsibility 

Hotel Grasia Semarang yang memiliki nilai tertinggi adalah aspek 

ekonomi. Sedangkan aspek dengan nilai yang terendah dari corporate 

social responsibility Hotel Grasia Semarang adalah aspek lingkungan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Hotel Grasia dapat menerapkan pemisahan antara jenis sampah organik, 

non organik, B3, dan kertas dengan warna tong sampah hijau untuk jenis 

sampah organik, warna kuning untuk sampah non organik, warna merah 

untuk sampah B3 dan warna biru untuk sampah kertas.  

2. Manajemen Hotel Grasia juga perlu mempertimbangkan untuk 

memperhatikan kesejahteraan sosial dari para karyawannya terutama pada 

anak dari karyawan yang berprestasi dengan diberikan fasilitas beasiswa. 

3. Hotel Grasia juga perlu untuk mempertahankan layanannya kepada tamu 

hotel dengan tetap menjaga reputasinya sebagai hotel syariah yang tidak 

menjual produk-produk yang mengandung alkohol dan juga menyita 

ketika tamu hotel terdapati membawa minuman beralkohol. 
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