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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

   Dari uraian diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 

 terhadap Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban Sosial Pada 

 Lingkungan. Kesimpulan itu antara alain adalah : 

1. Penerapan CSR di PT Bumi Sari Prima telah melakukan beberapa 

bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan terhadap 

lingkungannya. Yaitu antara lain perusahaan telah menyalurkan 

dana bina lingkungan yaitu sektor bakti sosial, kerohanian, sektor 

bantuan untuk bencana alam dan infrastruktur. Dan telah terlaksana 

90 % program CSR PT Bumi Sari Prima Pematang Siantar dan 

sudah baik PT Bumi Sari Prima Pematang Siantar dalam 

melaksanakan program CSR. Dari 30 daftar cheklis yang disediakan 

ada 3 yang tidak tercheklis yaitu: pernyataan yang menunjukkan 

bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi, mempelajrai 

dampak lingkunngan untuk memonitori dampak lingkungan 

perusahaan, menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatn 

kerja. 

2. Dalam hal laporan CSR, PT Bumi Sari Prima telah melaporkan 

biaya sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menunjang 

aktivitas pertanggung jawaban sosial perusahaaan. Berdasarkan 

pegamatan terhadap biaya-biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan 

maka elemen-elemen yang terkandung didalam laporan biaya sosial 

dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: Kontribusi kepada 

Masyarakat, dan  Kontribusi kepada Lingkungan. Bentuk laporan 

keuangan CSR PT Bumi sari Prima Pematang Siantar belum baku 

dan belum transparan. Sebab perusahaan tersebut belum Tbk, maka 

dari itu laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan belum 

sempurna sebab itu tergantug kebjikan perusahaan tersebut. 
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Informasi yang tidak diperoleh dari peneliti laporan secara lengkap 

yaitu: laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan laba rugi, 

dan laporan perubahan modal. 

B. Saran  

    

1. Dikarenakan lingkup bahasan CSR masih sangatlah luas dan banyak 

untuk dipelajari, peneliti selanjutnya yang berkepentingan dengan 

penelitian ini dimasa yanng akan datang diharapkan dapat 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini 

dan memperoleh data secara lengkap.  

2. PT Bumi Sari Prima telah melaksankan tanggung jawaban melalui 

aktivitas- aktivitas sosial yang telah dilakukan dan biaya-biaya sosial 

yang telah dikeluarkan, akan tetapi belum ada laporan akuntansi 

pertaanggung jawaban sosial secara khusus, sebaiknya perusahaan 

membuat laporan akuntansi pertanggung jawaban, yang bisa 

disertakan sebagai pelengkap laporan keuangan dan sarana untuk 

menilai kinerja perusahaan. 

3. Disarankan kepada pemerintah segera membuat aturan yang berisi 

tentang format baku laporan biaya sosial perusahaaan sebagai bentuk 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya bak itu 

bentuk laporannya maupun besarnya proporsi biaya sosial tersebut 

terhadap penjualan atau laba  bersiih perusahaan. Sehingga 

pemerintah mempunyai tanggung jawab sosial pada lingkungan 

sekitarnya  dan terhadap perusahaan yang tidak memenuhi aturan 

tersebut bisa dikenakan baik administratif ataupun sanksi hukum.
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