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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1      Kesimpulan 

Pesatnya  pertumbuhan  bank  syariah  di Indonesia yang mayoritas 

penduduknya  Islam  mendorong  kesadaran  masyarakat  muslim  akan 

pentingnya  implementasi,  pelaporan, dan  pengungkapan CSR yang sesuai 

dengan   prinsip   Syariah.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu   standar 

pengungkapan yang dapat diterima secara umum dengan tetap berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya untuk industri perbankan tetapi juga untuk 

industri lainnya yang berbasis syariah. 

Penelitian  ini mencoba melihat apakah indeks ISR  memberikan hasil 

yang lebih baik dibandingkan indeks GRI pada Bank Syariah, dan selanjutnya 

apakah  indeks  GRI  yang diterapkan pada Bank  Syariah  menunjukkan  hasil  

lebih baik dibandingkan dengan Indeks GRI pada Bank Konvensional.   Dari hasil 

penelitian, penulis menarik kesimpulan sekaligus memberikan jawaban atas 

pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bank Konvensional memiliki pengungkapan CSR yang lebih baik 

dibandingkan dengan Bank Syariah. 

2. Berdasarkan checklist indeks ISR dan GRI diperoleh hasil bahwa tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial  pada  Bank Syariah dengan  GRI 

Indeks  memberikan hasil lebih  baik (60,29%) dibandingkan  dengan   

ISR Indeks (51,46%), dan pengungkapan Bank Syariah berdasarkan 

indeks GRI berskor yang lebih baik (41) dibandingkan indeks ISR (29) 

3. Berdasarkan checklist indeks GRI diperoleh hasil bahwa tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada Bank Konvensional  
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memberikan hasil lebih  baik (80,23%)  dibandingkan  dengan  Bank 

Syariah (60,29%), dan pengungkapan Bank Konvensional berdasarkan 

indeks GRI berskor yang lebih baik (55) dibandingkan Bank Syariah (41). 

 

5.2  Saran 

Beberapa hal yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji tingkat 

pengungkapan tanggungjawab social  perusahaan, dapat dikembangkan 

dengan  meneliti  pengungkapan CSR  dalam kurun  beberapa waktu (time 

series),  sehingga  mampu menangkap perubahan-perubahan terutama 

yang  berpengaruh  pada  evaluasi  pengungkapan  di tahun berikutnya.   

2. Bagi  para  peneliti  yang  tertarik  untuk  melanjutkan  penelitian     

sejenis  agar terus  memantau perkembangan pengungkapan tanggung 

jawab  social   perusahaan, dan  gunakan  indeks GRI atau indeks ISR 

versi  yang  terbaru. 

3. Untuk penelitian  selanjutnya  dapat  mengembangkan item-item 

tanggungjawab  sosial perusahaan  dalam   tema ISR atau GRI  secara 

lebih detail dan komprehensif, sehingga indikator-indikator penelitian 

selanjutnya lebih luas dan berkembang. 

 

 

  

 

 


