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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui pengaruh 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap profitabilitas UKM. Profitabilitas 

UKM dipakai sebagai variabel dependen. Tanggung jawab sosial perusahaan, 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan likuiditas 

digunakan sebagai variabel independen. 

Berdasarkan pengkajian dan hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel 

CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas UKM. Dapat 

disimpulkan bahwa CSR hanya mengarah pada relasi antara perusahaan dengan 

semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, investor, pelanggan, pemasok, 

pemerintah, dan bahkan pesaing mereka. Variabel ukuran perusahaan tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan pada profitabilitas UKM yang berarti 

ukuran perusahaan tidak dapat menambah nilai perusahaan. Ini menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan yang besar tidak selalu dapat menaikkan profitabilitas 

perusahaan. Ini karena semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar juga 

risiko yang harus diterima. Variabel umur perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas UKM yang berarti semakin tua perusahaan itu 

tidak dapat disimpulkan akan lebih menguntungkan. Variabel pertumbuhan 

perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada profitabilitas UKM 

artinya semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan belum tentu 

dapat menaikkan profitabilitas perusahaan. Variabel likuiditas berpengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas UKM yang berarti perusahaan dengan 
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likuiditas rendah akan mendapatkan profitabilitas yang lebih besar dibandingkan 

perusahaan yang sangat likuid. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Jumlah sampel sedikit yaitu 22 perusahaan karena pemilihan sampel 

perusahaan yang terdaftar di BEI harus memenuhi kriteria sebagai 

perusahaan UKM menurut UURI Nomor 20 Tahun 2008 yaitu 

mempunyai hasil penjualan tahunan maksimal Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar rupiah). 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 1 independen variabel dan 4 variabel 

kontrol. 

3. Ada nilai indeks CSR yang rendah dalam penelitian ini karena kesulitan 

saat perhitungan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam 

menganalisis sehingga mungkin beberapa item yang diungkapkan 

menurut standar ISO 26000 tidak terdeteksi. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Rekomendasi penelitian untuk peneliti selanjutnya yaitu: 

1. Penelitian ini memilih perusahaan UKM sebagai sampel, diharapkan 

penelitian lebih lanjut akan memperluas sampel yang dipakai seperti 

perusahaan yang terdaftar di BEI atau sampel yang lebih spesifik seperti 

perusahaan manufaktur, perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 
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2. Pada penelitian berikutnya dapat memperbanyak variabel yang bisa 

mempengaruhi profitabilitas seperti lagged profitability, produktifitas 

dan afiliasi industri. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis item CSR 

menggunakan metode pengukuran lain seperti GRI G4. 
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