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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Latar belakang penelitian ini yang pertama adalah, kegiatan CSR yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan harus tepat sasaran karena jumlah anggaran dana 

yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut terbilang cukup tinggi. Perusahaan perlu 

untuk melakukan pemetaan terhadap daerah yang akan menjadi sasaran kegiatan 

CSR agar penyaluran dana tepat pada sasaran. Dari hasil analisis anggaran CSR di 

PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dapat disimpulkan bahwa terdapat bidang 

pendidikan, Ekonomi Sosial dan Kemasyarakatan, Kesehatan, Kamtibmas dan 

Lingkungan Hidup. Di masing-masing bidang tersebut, mendapatkan pembagian 

anggaran dana CSR masing-masing 25% dari jumlah anggaran. Dalam 

menentukan anggaran, dulu seluruh biaya-biaya CSR ditentukan dari biaya 

administrasi perusahaan. Namun sekarang biaya-biaya CSR tersebut ditentukan 

dari usulan PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan di tentukan saat Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). Dari hasil analisis peneliti pada kegiatan CSR yang 

dilaksanakan, dapat diketahui bahwa pada bidang pendidikan anggaran dana yang 

terserap 20,29 %, Ekonomi Sosial dan Kemasyarakatan terserap 28,5 %, 

Kesehatan terserap 23,24 %, Kamtibmas dan Lingkungan Hidup terserap 28,08 %. 

Peneliti juga menganalisis salah satu bidang kesehatan dalam program khitanan 

massal yang diadakan oleh perusahaan pada Senin, 3 Juli 2010 yang diikuti oleh 

121 Orang dengan total anggaran CSR Rp 60.500.000.- yang berarti setiap anak 
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mendapatkan biaya dengan total Rp 500.000,-. Acara tersebut terbilang cukup 

sukses dan diikuti oleh keluarga yang kurang mampu, sehingga diharapkan dapat 

meringankan bebannnya dengan diadakan acara khitanan massal ini setiap 

tahunnya. 

Kedua, sustainability report itu begitu penting untuk para stakeholders 

dalam memperoleh informasi yang terkait dengan aktivitas perusahaan yang 

mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Untuk mengukur apakah semua 

aspek tersebut telah dilaporkan oleh perusahan dalam sustainability report, maka 

dapat menggunakan salah satu standar berdasarkan Global Reporting Initiative 

(GRI).  GRI merupakan salah satu standar yang bisa digunakan untuk proses 

pelaporan dalam mengimplementasikan kegiatan CSR yang disesuaikan dengan 

indikator dan prinsip sustainability report ISO 26000 GRI. Setelah data dianalisis 

dapat disimpulkan untuk tiap standar adalah sebagai berikut: 

a. Indikator sustainability report : 

1. Ekonomi, dalam standar ini diungkapkan 2 item atau 22,2 % dari 9 item 

yang harus diungkapkan. 

2. Lingkungan, dalam standar ini diungkapkan 6 item atau 20% dari 30 item 

yang harus diungkapkan. 

3. Hak Asasi Manusia, dalam standar ini diungkapkan 2 item atau 22,2 % dari 

9 item yang harus diungkapkan. 

4. Praktek tenaga kerja dan kesesuaian pekerjaan, dalam standar ini 

diungkapkan 2 item atau 14,2 % dari 14 item yang harus diungkapkan. 
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5. Tanggung jawab produk, dalam standar ini diungkapkan 1 item atau 11,1 % 

dari 9 item yang harus diungkapkan. 

6. Masyarakat, dalam standar ini diungkapkan 2 item atau 25% dari 8 item 

yang harus diungkapkan. 

b. Prinsip sustainability report : 

1. Prinsip isi laporan, untuk prinsip materialitas diungkapkan 9 item atau 60 % 

dari 15 item yang harus diungkapkan. Untuk prinsip keterlibatan 

stakeholder, konteks keberlanjutan, dan kelengkapan masing-masing 

diungkapkan 15 item atau 100%. 

Perusahaan tidak mengungkapkan beberapa item pada tiap standar secara 

detail dalam sustainability report tetapi dari keseluruhan aspek dilaporkan secara 

garis besarnya dan PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) tidak berdasarkan Global 

Reporting Initiative (GRI G3) dalam pelaporan sustainability report. Pembuatan 

sustainability report PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) mengacu pada buku 

Pedoman Kebijakan & Panduan Pelaksanaan CSR yang dibuat oleh perusahaan. 

Sustainability report perusahaan juga masih tergabung dalam annual report 

perusahaan. Namun komitmen PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dalam 

melaksanakan kegiatan CSR terlihat jelas dengan berbagai kegiatan yang 

dilakukannya untuk masyarakat. Perusahaan tersebut juga menunjukkan 

konsistensinya dalam menjalankan program yang tercermin dari anggaran yang 

dialokasikan setiap tahun meningkat.  

 

 



127 
 

 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini tentang analisis alokasi dana CSR 

serta implementasi kegiatan CSR dalam sustainability report, masih banyak 

keterbatasan-keterbatasan yang harus diperhatikan oleh peneliti selanjutnya. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahun penelitian 

Penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2010. 

2. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus deskripstif yang hanya menyelidiki pada 

anggaran dana CSR dan implementasi sustainability report pada PT. 

Pembangkitan Jawa Bali (PJB). 

3. Kebijakan Pemerintah 

Pemerintah belum menetapkan standar yang baku untuk dasar pelaporan 

kegiatan CSR bagi perusahaan. 

 

5.3 Saran 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

disimpulkan diatas masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis menyampaikan 

beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki 

kepentingan, dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Sampel Penelitian 

Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti pelaksanaan kegiatan 

CSR lebih banyak lagi dan tidak hanya pada satu program CSR saja. 
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Diharapkan juga dapat mencantumkan anggaran dana dari tahun ke tahun, 

sehingga dapat mengetahui apakah mengalami kenaikan atau penurunan dalam 

anggaran CSR. Peneliti selanjutnya juga bisa mencari sampel penelitian selain 

perusahaan jasa agar dapat diketahui perbedaan dalam hal implementasi 

sustainability report. 

2. Tahun Penelitian 

Bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan tahun penelitian 2012 agar bisa 

diketahui apakah terdapat perbedaan dan peningkatan dalam proses pelaporan 

CSR. 

3. Kebijakan Pemerintah 

Apabila dalam penelitian selanjutnya telah ada kebijakan pemerintah yang 

mengatur tentang standar pengungkapan sustainabilty report, maka peneliti 

selanjutnya diharapkan menggunakan standar pengungakapan sesuai dengan 

kebijakan pemerintah. 
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