
 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis program Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap citra merek UKM jamu JHM, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Bersasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis (uji F) secara simultan/bersamaan 

menunjukkan bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa CSR 

profit, CSR planet dan CSR profit berpengaruh signifikan terhadap citra merek 

(brand image) UKM Jamu JHM yang ditandai dengan nilai uji F sebesar 27.679 > 

Ftabel (2,70) dengan sinifikansi 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi yang 

disyaratkan sebesar 0,05. Hal tersebut berarti jika program Corporate Social 

Responsibility (CSR) berupa CSR profit, CSR planet dan CSR profit yang 

dilakukan PT.Pertamina Rewulu di UKM jamu Jati Husada Mulaya (JHM) telah 

berjalan baik, tepat sasaran dan memberi manfaat bagi UKM jamu Jati Husada 

Mulya khususnya untuk meningkatkan citra merek (brand image) UKM 

2) Hasil pengujian hipotesis secara parsial ( uji t ) dengan penentuan t tabel 

menggunakan ketentuan tingkat signifikansi < 5% menunjukkan bahwa hanya 

progam Corporate Social Responsibility di sektor CSR profit dan CSR people  

berpengaruh signifikan terhadap citra merek (brand image) UKM jamu JHM, di 

sektor CSR planet tidak signifikan berpengaruh terhadap citra merek (brand image) 

UKM jamu JHM . Hal ini dapat disebabkan kurang maksimalnya sosialisasi 

program CSR di sektor CSR planet yang berupa program kegiatan menanam 

tanaman jamu di lingkungan UKM dan masyarakat sekitar serta program 
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pengelolaan limbah jamu menjadi pupuk cair sehingga responden tidak 

mendapatkan informasi yang cukup mengenai program CSR tersebut.  

 

6.2 Saran 

1) Untuk menambahakan nilai guna dari program implementasi CSR yang dilakukan 

pada UKM Jamu Jati Husada Mulya, sebaiknya mensegerakan untuk 

merealiasasikan dan mensosialisasikan program menanam tamanan jamu di sekitar 

UKM dan masyarakat serta merealisasikan program pengelolaan limbah jamu 

menjadi pupuk cair, agar masyarakat luas mendapat informasi yang cukup 

mengenai brand image  UKM jamu JHM. 

2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan konstruk variabel yang lebih 

banyak dan lebih mendalam agar lebih dapat memberi manfaat bagi UKM Jamu Jati 

Husada Mulya dan akademisi yang lain kaitannya dengan implementasi Corporate 

Social Responsibility (CSR) pada UKM. 

  


