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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Laporan Keberlanjutan PT 

Bio Farma (Persero), maka peneliti menyimpulkan bahwa : 

1. Dalam pengujian Aspek Keseimbangan, perusahaan hanya memenuhi 

secara lengkap satu dari tiga poin yang ditetapkan. Diantaranya adalah 

perusahaan melaporkan kinerja organisasi secara apa adanya, baik hal 

teresebut menguntungkan dan tidak menguntungkan. Format dalam 

laporan telah disusun ke dalam suatu bentuk yang memungkinkan 

pemangku kepentingan untuk melihat tren dari tahun ke tahun, namun 

dalam tidak mencantumkan secara rinci aspek materialnya. 

2. Dalam pengujian Aspek Komparabilitas, perusahaan hanya memenuhi dua 

dari lima poin yang ditetapkan. Perusahaan telah menyampaikan informasi 

yang dilengkapi dengan perbandingan kinerja periode sebelumnya. Tolok 

ukur yang digunakan tidak dijelaskan secara detail, perusahaan senantiasa 

melaporkan jika ada variasi atau perubahan terhadap periode pelaporan, 

aspek boundary dan lainnya, perusahaan telah menggunakan protokol 

yang berlaku secara umum untuk mengumpulkan informasi namun tidak 

mencantumkan proses pengukuran dan penyajian informasinya dan tidak 

mencantumkan sektor pengungkapan GRI 

3. Dalam pengujian Aspek Ketepatan Waktu, perusahaan telah 

menyampaikan informasinya dalam jangka waktu yang masih relatif 

dengan periode pelaporan. Pengumpulan dan publikasi informasi kinerja 

utama perusahan telah selaras dengan jadwal pelaporan keberlanjutan. 

Perusahaan kurang rinci dalam melampirkan informasi seputar waktu 

informasi dilaporkan, perusahaan hanya melampirkan periode waktu 

informasi terjadi. 
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4. Dalam pengujian Aspek Kejelasan, informasi yang dicantumkan 

perusahaan sudah dapat dikatakan langsung kepada intinya, tidak bertele-

tele. PT Bio Farma telah memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan 

dengan daftar isi dan bantuan lainnya. Masih terdapat istilah teknis yang 

tidak disertai oleh penjelasan detail dalam laporan keberlanjutan dapat 

menyulitkan pemangku kepentingan. Terakhir, PT Bio Farma, sebisa 

mungkin mencoba untuk menghilangkan segala jenis batas atau kendala 

yang menyulitkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi 

yang ada dalam laporan keberlanjutan perusahaan. 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Akademik 

Pada dasarnya, penelitian ini merupakan sebuah bentuk analisis yang 

berusaha meninjau seberapa jauh kinerja perusahaan atau organisasi dalam 

penyampaian keberlanjutannya. Penelitian ini diharapkan juga memberi 

kontribusi lebih lanjut terhadap topik kajian Corporate Social 

Responsibility terutama dalam bidang Standar Pelaporan Keberlanjutan 

yang ada 

2. Implikasi Praktis 

Secara praktis, analisis ini diharapkan memberi manfaat bagi organisasi, 

khusunya PT Bio Farma (Persero) untuk kinerja pelaporan 

keberlanjutannya di masa yang akan datang. 

 

5.3 Rekomendasi 

Adapun, rekomendasi yang bias diberikan pada perusahaan dan mungkin 

penelitian selanjutnya dari kegiatan penelitian analisis laporan ini adalah: 

 

1. Untuk Perusahaan 

A. Perusahaan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan koreksi untuk 

meningkatkan kinerjanya dalam kegiatan pelaporan keberlanjutan.  
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B. Mengenalkan Prinsip Penentuan Kualitas Laporan GRI G4 yang kurang 

dikenal publik agar perusahaan, selain memanfaatkan Standar 

Pengungkapan GRI G4 yang umum digunakan, dapat menggunakan 

Prinsip tersebut demi mencapai transparansi informasi. 

 

2. Untuk Penelitian Selanjutnya 

A. Penelitian selanjutnya dapat mencakup seluruh aspek penilaian jika 

memungkinkan. 

B. Peneliti dapat menggunakan lebih banyak informan dari sumber 

kalangan umum, untuk memberi pandangan lain tentang konten laporan 

keberlanjutan 

C. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan laporan keberlanjutan 

perusahaan lain sebagai pembanding. 


