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ABSTRAK 

RISKA DIANA ISTIQOMAH. 2013. 8323108320. Analisis efektivitas 
pengungkapan sustainability report berdasarkan GRI pada perusahaan yang terdaftar 
di BEI. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 

        Karya ilmiah ini bertujuan 1) untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan 
yang terdaftar di BEi sudah mengungkapkan sustainability report, dan 2) untuk 
mengetahui seberapa banyak indikator GRI yang diungkapkan pada tiap-tiap 
perusahaan.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif  
yaitu dengan menjabarkan dalam kalimat perbandingan antara teori dengan praktik di 
lapangan.  Teknik pengumpulan data melalui searching di internet di web BEI 
(www.idx.co.id),  (www.globalreporting.org) GRI dan studi pustaka. 

        Dari  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  terdapat  11  perusahaan  yang  sudah  100% 
mengungkapkan  sustainability  report  dan  perusahaan  tersebut  sudah  efektif  dan  2 
perusahaan  hanya  di  bawah  100%    dalam  mengungkapkannya.    Hal  ini  disebabkan  2 
perusahaan tersebut lebih memfokuskan ke hutang dan laba perusahaan. 

 

Kata Kunci: Laporan Keberlanjutan, Index GRI 
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ABSTRACK 

RISKA DIANA ISTIQOMAH. 2013. 8323108320. Analisis efektivitas 
pengungkapan sustainability report berdasarkan GRI pada perusahaan yang terdaftar 
di BEI. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 

        This paper has a purpose 1) to know about how many companies listed on the 
BEI has been revealed sustainability report, and 2) to know about to determine how 
many GRI indicators are disclosed in each company.  The method used was a 
qualitative descriptive method is to describe in words the comparison between theory 
and practice in the field.  Techniques of data collection through an internet search on 
the web IDX (www.idx.co.id), (www.globalreporting.org) GRI and literature. 

       From the results of the analysis indicate that there 11 companies that are 100% 
said sustainability report and the company has been effective and the two companies 
just below 100% in the reveal.  This is due to the two companies to focus more 
liabilities and coporate profits. 
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telah memberikan berkat, rahmat, dan karunia-NYA kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan laporan Karya Ilmiah ini dengan judul Analisis Efektivitas 

pengungkapan sustainability report berdasarkan GRI (global reporting initiative) 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

        Karya Ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

        Dalam penyusunan Karya Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah ini 
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maupun materiil.  Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala 
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kepada: 
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        Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman, sehingga dalam penyusunan Karya Ilmiah ini masih terdapat banyak 
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