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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, 

maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa corporate social responsibility 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pada sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa struktur modal berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor jasa yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

3. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor 

jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

Beberapa implikasi penelitian pengaruh corporate social responsibility, 

struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 

corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan maka dapat dikatakan bahwa pihak 
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manajemen yang mengungkapkan CSR dalam annual report perusahaan 

melakukan hal yang mendukung sustainability dari perusahaan tersebut. 

Lebih baik lagi apabila perusahaan dapat mengungkapkan semua item 

sesuai dengan ketentuan GRI. Informasi dari pengungkapan tersebut 

diperlukan sebagai bahan pertimbangan stakeholders dalam mengambil 

keputusan ekonomi mengenai tindakan yang akan dilakukannya terhadap 

perusahaan terkait. Keterlibatan stakeholders akan membantu perusahaan 

beroperasi dengan optimal sehingga dapat memperoleh income maksimal 

yang berdampak pada kenaikan kinerja keuangan perusahaan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 

struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan maka dapat dikatakan bahwa manajemen memerlukan 

berbagai pertimbangan dalam mengelola struktur modal perusahaan agar 

tidak terjadi ketimpangan yang diakibatkan oleh kegiatan permodalan yang 

hanya menitikberatkan satu sisi. Melihat dan menganalisis sudah sejauh 

mana perusahaan berkembang, kekayaan apa saja yang dimiliki, dan juga 

memperhatikan faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi perusahaan 

menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan terkait kegiatan 

pengelolaan struktur modal. Bagaimana kondisi kinerja keuangan 

perusahaan di masa yang akan datang tercermin dari keputusan yang 

diambil. Penting bagi pihak manajemen untuk menargetkan hasil tidak 

hanya dari sisi jangka pendeknya namun juga dari sisi jangka panjangnya. 
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3. Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan maka dapat dikatakan bahwa bagaimanapun kondisi 

perusahaan, pihak manajemen tidak boleh lengah dalam memantau kegiatan 

operasional perusahaan. Perusahaan besar pun memiliki kemungkinan 

untuk mengalami kemunduran apabila manajemen tidak mengantisipasi 

faktor-faktor yang memicu hal tersebut. Peninjauan dan analisis mendalam 

terhadap faktor-faktor eksternal maupun internal diperlukan agar dapat 

mengambil keputusan yang tepat. Semakin besarnya ukuran perusahaan 

maka akan semakin besar pula risiko atas berbagai keputusan yang diambil. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini terbatas hanya pada sektor jasa sehingga hasil penelitian tidak 

bisa digeneralisasikan dan adanya kemungkinan subjektivitas dalam menilai 

informasi atas pengungkapan CSR perusahaan yang diakibatkan kurangnya 

pemahaman peneliti. 

 

5.4 Saran 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat analisis yang 

berbeda, menggunakan variabel lainnya seperti sustainability reporting, umur 

perusahaan, ataupun inovasi, dan meneliti kinerja perusahaan tidak hanya sebatas 

pada kinerja keuangan semata.  


