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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada PT. Steel Pipe 

Industry of Indonesia, Tbk maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada PT. Steel Pipe 

Industry of Indonesia Tbk untuk tahun 2013, 2014, dan 2015 mengalami 

peningkatan. Dari hasil wawancara pihak terkait di perusahaan yang 

sebelumnya memberitahu adanya kendala dalam pelaksanaan CSR nya, 

ternyata perusahaan menangani hal tersebut dengan bijaksana. Bisa 

dilihat dari hasil analisis CSR menggunakan mekanisme GRI dan 

disimpulkan bahwasannya pada tahun 2015 CSR perusahaan menjadi 

lebih baik. 

2. Pada pelaksanaan pengungkapan Corporate Social Responsibility di PT 

Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dapat disimpulkan bahwasannya 

ditahun 2013,2014,2015 sudah terlaksanakan dengan cukup baik dan dari 

tahun ke tahun pengungkapannya pun meningkat menjadi lebih baik lagi. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang 

lebih baik lagi, yaitu adanya unsur subjektifitas dalam menentukan indeks 

pengungkapan dengan menggunakan indikator GRI. Hal ini disebabkan tidak 
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adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan pedoman ataupun acuan, 

sehingga pembuatan indeks indikator GRI reporting dalam kategori yang 

sama dapat berbeda pada setiap masing peneliti.  

C. Saran 

Berdasarkan simpulan dan uraian sebelumnya, ada beberapa hal yang 

dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan, yaitu : 

1. PT.Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk harus meningkatkan kinerja 

sosial pada semua tema indikator berdasarkan GRI sehingga dapat 

digunakan stakeholder untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan 

tanggungjawab sosial oleh perusahaan. 

2. Penelitian ini hendaknya dikembangkan lebih lanjut dengan menerapkan 

pembandingan secara lebih terfokus dengan memanfaatkan berbagai 

indikator berdasarkan aspek-aspek yang mendasarinya. Hal ini terutama 

untuk lebih memberikan gambaran secara terperinci yang berfokus pada 

berbagai aspek sehingga kinerja sosial tersebut dapat diukur atau 

dibandingkan secara lebih mendetail. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa melibatkan pihak lain dalam 

menentukan luas pengungkapan sebagai bahan pemeriksaan kembali. 

 


