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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab akhir penelitian ini, peneliti akan mengemukakan hasil akhir 

penelitian yang dapat dilakukan stelah melakukan pengumpulan dan pencatatan data-

data perusahaan yang dibutuhkan 

Dibawah ini akan disajikan kesimpulan hasil dan saran. Peneliti berharap 

agar penelitian ini akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya serta bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan di kemudian hari. 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini adalah menganalisis pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) berdasarkan Laporan berkelanjutan 2018-2019 dengan standar 

GRI (Global Reporting Initiative) 2016 pada Bumi  dan Timah yang bertujuan untuk 

menilai perkembangan laporan berkelanjutan  Bumi dan Timah yang telah dilakukan 

melalui standar GRI. Yang mana pada laporan berkelanjutan akan menggambarkan 

perkembangan pembangunan setiap tahunnya dan juga bagaimana perusahaan 

mewujudkan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar, karyawan, pemangku 

kepentingan lainnya. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemenuhan 

dan kepatuhan perusahaan sesuai dengan standar yang disarankan GRI. Dapat 

disimpulkan  bahwa: 

1. pengungkapan Corporate Social Responsibility pada website perusahaan Bumi 

dan Timah dari  menu  yang disediakan pada website perusahaan yaitu pada 

topik sosial dan ekonomi disimpulkan bahwa semua pengungkapan tersebut  

tidak sesuai dengan standard Global Reporting Initiative (GRI).  Hal ini 

dikarenakan keterbatasan laman website yang tidak memungkinkan memuat 
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terlalu banyak penjelasan yang disesuaikan dengan setiap kriteria standar 

Global Reporting Initiative (GRI). 

2. Berdasarkan  penerapan Sustainbility Report  2018-2019 yang dikeluarkan 

perusahaan pada laman websitenya Corporate Social Responsibility yang 

disesuaikan dengan setiap tema stdandar  Global Reporting Initiative (GRI)  

telah memenuhi syarat pelaporan standard Global Reporting Initiative (GRI) 

yang dapat dilihat dari analisis kriteria   yang disarankan GRI. Seperti yang 

telah dipaparkan bahwa informasi tentang dampak operasi perusahaan terhadap 

aspek ekonomi tidak dikomunikasikan, Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa Bumi dan Timah melakukan pengkomunikasian CSR dengan cukup 

baik dan sesuai stndar GRI 2016 pada laporan berkelanjutan sedangkan pada  

menu website, Bumi dan Timah belum cukup baik dalam pengungkapan yang 

sesuai dengan standar GRI 2016  Pernyataan ini merupakan hasil analisis atas 

temuan data yang menunjukkan kecenderungan informasi yang 

dikomunikasikan oleh Bumi dan Timah tentang hal-hal yang membuat 

penilaian masyarakat terhadap perusahaan menajdi baik. 

B. Saran 

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka dari itu 

peneliti memberikan beberapa saran yang dapat mengembangkan penelitian 

selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan ruang lingkup penelitian 

selain perusahaan pertambangan, yaitu dapat diperluas dengan menggunakan 

perusahaan real estate, sehingga hasil penelitian dapat mewakili  beberapa 

industri selain pertambangan. 
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2. Perusahaan memperluas pengungkapan Corparate Social Resposibility dalam 

laman website perushaaan dan laporan keberanjutan (Sustainbility Report) 

berdasarkan pada kriteria standar GRI 2016 sedikitnya penjelasan secara ringkas 

dan padat  tentang impact, penanganan dan hasil serta dalam menu sustainability 

di sarankan Bumi menampilkan pengungkapan dari masing-masing kategori 

ekonomi lingkungan dan social. 

3. Pengungkapan pada sustainability report dan website disarankan memiliki 

gambaran yang sama sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

laporan berkelanjutan dan laman website 


