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BAB  5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Solvabilita Terhadap CSR pada PT. Indah Logistic cargo tahun 

2014 sampai 2017. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka di tarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap CSR. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

(manajemen) merasa tidak perlu megungkapkan tanggung jawab sosial yang 

tinggi ketika perusahaan sedang memiliki tingkat profitabilitas tinggi karena 

perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat 

mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap CSR.  Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki 

tingakat Likuiditas tinggi merupakan gambaran keberhasilan perusahaan dalam 

membayar kewajiban-kewajiban jangaka pendeknya tepat waktu. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Solvabilitas berpengaruh negatif 

tetapi signifikan terhadap CSR. Hal ini disebabkan karena prakteknya informasi 

seperi informasi sosial diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang 

obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu 

perusahaan dengan rasio Solvabilitas yang tinggi memiliki kewajiban untuk 
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melakukan pengungkapan yang lebih luas dari pada perusahaan dengan 

solvabilitas yang rendah. 

5.2 Keterbatasan 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi CSR dalam penelitian ini hanya 

profitabilitas, likuiditas, solvabilitas. Sedangkan masih ada beberapa faktor lain 

yang dapat mempengaruhi CSR. 

2. penelitian ini hanya memfokuskan pada satu perusahaan dan hanya 

menggunakan sedikit sampel. 

3. data yang digunakan adalah data sekunder yang mungkin terdapat kesalahan 

dalam memasukkan data yang berupa angka. 

5.3 Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan untuk selalu meningkatkan kegiatan CSR ke 

masyrakat dan lingkungan sekitar perusahaan agar citra perusahaan semakin baik 

sehingga kepercayaan masyarakat ke perusahaan semakin bertambah.  

2. Bagi Peneliti  

bagi peneliti selajutnya diharapkan memperbanyak dalam menyebutkan 

variabel-variabel selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

(profitabilitas, likuiditas, solvabilitas) yang juga berpengaruh terhadap CSR.  
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