
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pengkajian terhadap laporan tahunan 

PT. Unilever Indonesia dan PT. Procter & Gamble pada periode 2015-

2017 dapat diambil beberapa kesimpulan, diantara kesimpulan tersebut 

adalah sebagai berikut; 

1. Tingkat pegungkapan tangungjawab sosial perusahaan 

berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) pada PT. 

Unilever Indonesia sudah cukup baik jika dibandingkan dengan 

tingkat pengungkapan kinerja sosial perusahaan atau lembaga 

syariah pada penelitian terdahulu. Skor yang diperoleh PT. 

Unilever Indonesia pada tahun 2015 – 2017  masing-masing 

sebesar 72,06%, 67,23%, dan  68,39%.  

2. Tingkat pengungkapan Tingkat pegungkapan tangungjawab 

sosial perusahaan berdasarkan indeks Islamic Social Reporting 

(ISR) pada PT. Procter & Gamble sudah cukup baik, 

mengingat PT. Procter & Gamble  merupakan perusahaan atau 

lembaga yang nonsyariah maka dengan skor yang diperoleh 

perusahaan tersebut dapat dikatakan sudah cukup baik. Skor 

kinerja sosial yang diperoleh PT. Procter & Gamble dikaji 

berdasarkan indeks Islamic Social Reporting (ISR) pada 

periode 2015-2017 masing-masing 60,76%, 73,55%, dan 

73,55%.  

3. Berdasarkan rata-rata skor yang diperoleh kedua perusahaan 

tersebut yakni PT. Unilever Indonesia dan PT. Procter & 

Gamble dapat diketahui bahwa skor rata-rata pengungkapan 

kinerja sosial perusahaan berdasarkan indeks Islamic Social 

Reporting (ISR) pada periode 2015-2017 PT. Procter & 

Gamble lebih baik dibandingkan dengan skor rata-rata yang 



diperoleh PT. Unilever Indonesia. Skor rata-rata PT. Unilever 

ialah sebesar 69,23%, sedangkan skor rata-rata yang diperoleh 

PT. Procter & Gamble ialah sebesar 69,29%. Perbedaan rata-

rata skor yang diperoleh kedua perusahaan tersebut sangat tipis 

hanya sekitar 0.06%.  

Tingkat pengungkapan kinerja sosial PT. Unilever Indonesia 

mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2016, dan pada 

tahun 2017 peningkatan belum bisa menyamai skor rata-rata 

yang diperoleh pada tahun 2015. Sedangkan PT. Procter & 

Gamble, walaupun pada tahun 2015 tingkat pengungkapan 

kinerja sosial sangat rendah, pada periode selanjutnya 

perusahaan berhasil meningkatkan pengungkapan kinerja sosial 

perusahaan melalui publikasi kegiatan atau kebijakan yang 

berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

pihak-pihak yang berkaitan atau mendapatkan dampak dari 

kegiatan operasional perusahaan yakni shareholder atau 

stakeholder.  

 

B. Saran 

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan sekaligus menjadi saran 

pada penelitian ini yaitu : 

1. Diharapkan perusahaan atau lembaga syariah  atau setidaknya 

telah tercatat di Indeks Saham Syariah (ISSI) di Indonesia lebih 

memperhatikan pengungkapan kinerja sosial perusahaan diukur 

berdasarkan indesk Islamic Social Reporting (ISR)dalam setiap 

laporannya sesuai dengan implementasi yang sudah dijalankan 

oleh perusahaan itu sendiri terutama dalam ruang lingkup 

eksternal perusahaan. 

2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan item-

item secara lebih detail dan komprehensif karena tidak 

menutup kemungkinan adanya indikator yang kurang 

dikembangkan secara komprehensif oleh penulis.  



3. Mengingat sampel pada penelitian terlalu sedikit dan belum 

bisa mewakili populasi yang ada, diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya menambah sampel yang diteliti agar hasil bisa lebih 

valid dan sampel bisa mewakili populasi. 

 

 


