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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

 Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh likuiditas yang diproksikan dengan current ratio, leverage yang 

diproksikan dengan debt to total assets ratio, serta CSR yang diproksikan dengan 

rasio biaya CSR terhadap profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan 

return on assets. Maka setelah dilakukan penelitian, dan diperoleh hasil 

penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian, sebagai berikut 

:  

1. Likuiditas yang diproksikan dengan current ratio berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan yang diproksikan 

dengan return on assets.  

2. Leverage yang diproksikan dengan debt to total assets ratio 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan yang 

diproksikan dengan return on assets.  

3. CSR yang diproksikan dengan rasio biaya CSR berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan yang diproksikan 

dengan return on assets.  
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5.2 Implikasi Hasil Penelitian 

 5.2.1  Dari sudut pandang teoritis 

Hasil penelitian ini mendukung teori profitabilitas yang 

menyatakan bahwa profitabilitas merupakan hasil akhir dari kebijakan 

yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan usahanya. Profitabilitas 

memberikan gambaran mengenai keefektifan dari kegiatan operasi 

maupun manajemen suatu perusahaan. Brigham dalam Wibowo dan 

Wartini (2012) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : likuiditas, leverage, serta 

manajemen aset. Sehingga rasio profitabilitas dapat menggambarkan 

efektivitas maupun tingkat keberhasilan manajemen perusahaan secara 

keseluruhan. Hasil penelitian ini memberikan bukti secara empiris, bahwa 

likuiditas (current ratio), leverage (debt to total assets ratio), dan CSR 

(rasio biaya CSR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan 

(ROA) 

 5.2.2 Dari sudut pandang praktis 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa likuiditas 

(current ratio), leverage (debt to total assets ratio), dan CSR (rasio biaya 

CSR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan yang 

diproksikan dengan ROA. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa 

aset dan hutang yang dikelola dengan bijaksana dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan 

kesadaran perusahaan mengenai pentingnya pengelolaan aset dan hutang 
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secara bijaksana, serta memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan 

pembuatan kebijakan perusahaan dalam pengelolaan aset, hutang, dan 

pelaksanaan kegiatan CSR dalam upaya meningkatkan profitabilitas 

perusahaan.  

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan, yaitu penelitian ini hanya 

menggunakan sampel perusahaan yang telah melaksanakan program CSR, 

sehingga profitabilitas perusahaan tidak dapat dibandingkan antara 

perusahaan yang telah melaksanakan program CSR, dengan perusahaan 

yang belum melaksanakan program CSR. 
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5.4 Saran 

  Peneliti memberikan beberapa saran sebagai acuan bagi peneliti 

selanjutnya untuk dapat menyusun penelitian serupa yang lebih baik lagi, saran – 

saran tersebut antara lain : 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat membarui periode 

penelitian, supaya hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi 

terkini. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan dan 

memperluas sampel penelitian pada perusahaan non manufaktur, 

sehingga  hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk seluruh 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan sampel 

perusahaan yang belum melaksanakan kegiatan CSR, sehingga 

dapat dibandingkan tingkat profitabilitas antara perusahaan yang 

telah melaksanakan kegiatan CSR dengan perusahaan yang belum 

melaksanakan program CSR. 

 

 

 

 

 


