
 

 

BAB V  

PENUTUP  

5.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah 

dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan analisis regresi 

linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar nominal yang dikeluarkan untuk 

melakukan kegiatan CSR, maka semakin tinggi pula kenaikan kinerja 

keuangan perusahaan perbankan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian (Shafat dan Nasir, 2017) dan (Li Sun, 2012) bahwa 

Corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan  

2. Sustainability Report berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa 

Perusahaan yang mengeluarkan Sustainability Report akan berdampak 

pada penurunan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian (Bhatia dan Tuli, 2017) yang mengungkapkan 

bahwa hubungan Sustainability Report dan kinerja keuangan 

perusahaan signifikan.  

3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa,  
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semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula 

kenaikan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan (Alex dan Ngaba, 2018) mengungkapkan adanya hubungan 

yang signifikan antara ukuran perusahaan dan kinerja keuangan.   

5.2  Saran     

1. Melihat hasil temuan yang menyatakan CSR berpengaruh positif dan 

siginifkan terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka baik bagi 

perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR secara terus menerus.  

Perusahaan juga sangat perlu menyediakan laporan pengungkapan CSR 

yang lebih jelas, memadai dan transparan lengkap beserta nominal yang 

dikeluarkan untuk kegiatan CSR agar memberi  

informasi kepada investor dan kreditor bahwa investasinya bebas dari 

risiko lingkungan dan risiko sosial.   

2. Berdasarkan hasil temuan yang menyatakan SR berpengaruh negatif 

dan siginifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka 

perusahaan perlu  mengkaji lagi laporan berkelanjutan yang dikeluarkan 

perusahaan.  

3. Hasil temuan yang menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif 

dan siginifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka 

perusahaan harus terus menjaga dan meningkatkan jumlah aset yang 

dimiliki, hal tersebut mempengaruhi ukuran perusahaan agar dapat 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya.  
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4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan 

penelitian ini seperti menambah variabel yang berbeda, memperbanyak 

jumlah sampel, menggunakan data annual report yang paling baru 

untuk dapat menggambarkan kondisi yang paling terbaru, dan 

membedakan industri perusahaan.  

  

  

  


