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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian menggunakan tehnik regresi linier 

sederhana dapat disimpulkan bahwa thitung = 16,729, p = 0,000, taraf signifikan  p 

< 0,05, dan df =  n - k-1 = 322 -1-1 = 320 dengan pengujian dua arah dapat 

diperoleh harga ttabel = 1,967 Hasil tersebut menggambarkan bahwa thitung> ttabel 

(4,318 > 1,967),  maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima. Artinya “Terdapat pengaruh antara program corporate social 

responsibility terhadap citra perusahaan PT. Petrokimia Gresik”.  

Hasil perhitungan nilai korelasi memperlihatkan r = 0,235 (positif), artinya 

menunjukkan adanya hubungan positif antara corporate social responsibility 

dengan citra perusahaan, semakin tinggi program corporate social responsibility 

maka semakin tinggicitra perusahaan, sebaliknya jika semakin rendah  corporate 

social responsibility maka semakin rendah pulacitra perusahaannya. Hasil 

penelitian ini memberikan sumbangan yang besar antara variabel  corporate 

social responsibility  dengan citra perusahaan , hal ini ditunjukkan melalui 

Koefisien Determinasi (r
2
) dari r = 0,235 artinya r

2 
= 0,55 menginformasikan 

bahwa sumbangan program corporate social responsibility terhadap citra 

perusahaan sebesar 5,5% dan sisanya 94,59% kemungkinan dipengaruhi oleh 

faktor lain yang belum diteliti. 
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B. Saran 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini berdasarkan pada data yang 

diperoleh dari frekuensi jawaban responden terhadap item-item pernyataan dalam 

variabel program corporate social responsibility terhadap citra perusahaan PT. 

Petrokimia Gresik, antara lain : 

1. Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat diharapkan mampu untuk mengkomunikasikan keluhan – 

keluahan terkait program corporate social responsibility yang telah di 

laksanakan oleh PT. Petrokimia Gresik. 

b. Masyarakat diharapkan memberikan masukan pada PT. Petrokimia Gresik, 

terkait program corporate social responsibility yang sesuai di daerahnya. 

2. Bagi PT. Petrokimia Gresik 

a. Diharapkan bisa melakukan survei langsung pada masyarakat terkait 

program corporate social responsibility yang telah direalisasikan pada 

masyarakat, agar program bisa betul –betul bermanfaat bagi masyarakat. 

b. Diharapkan mampu memberikan penyuluhan terkait program corporate 

social responsibility, untuk mempermudah masyarakat dalam memahami 

pentingnya program corporate social responsibility. 

3. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti lain diharapkan lebih menyempurnakan lagi beberapa 

kelemahan dalam penelitian ini. Kelemahan tersebut antara lain dalam 

mendeskripsikan hasil penelitian serta keterbatasan kemampuan dalam membuat 

dan mengolah instrument, terlalu luas program corporate social responsibility 
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yang di teliti, terlalu banyak jumlah populasi dan jumlah sample. Sehingga 

kedepannya hasil yang diteliti bisa lebih baik lagi. 


