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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

  Kerusakan lingkungan merupakan permasalahan serius dalam beberapa 

tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang dilakukan di 

berbagai belahan dunia. Salah satu kerusakan lingkungan juga banyak terjadi di 

Indonesia, namun saat ini pemerintah Indonesia juga sedang berfokus mengenai 

pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat. Agar pembangungan dapat tercapai 

di perlukan dukungan dari semua pihak  salah satunya pelaku bisnis. Pemerintah 

juga bergabung dalam  MDGs (Millennium Development Goals) yang di 

dalamnya terdapat 17 tujuan, salah satunya berisi tentang kelestarian lingkungan 

hidup. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma bisnis dimana 

perusahaan yang berbasis ekonomi atau single P (profit) menjadi Triple Bottom 

Line. Pada paradigma single P (profit), tujuan utama perusahaan hanya 

menghasilkan laba yang setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan dampak yang 

timbul dari kegiatan usaha tersebut (Aliniar dan Wahyuni, 2013). 

 Terkait dengan hal ini perusahaan didorong juga untuk mengedepankan 

kelestarian alam (planet) sebagai sumber dari seluruh sumber daya, kesejahteraan 

masyarakat atau manusia (people) dan tentunya memperoleh laba (profit) untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. Keberadaan, keberlangsungan hidup dan 

perkembangan perusahaan tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Hal ini 

menempatkan masyarakat sebagai salah satu stakeholder yang penting bagi 

perusahaan. Stakeholder khususnya dari kalangan investor pada saat ini tidak 



2 
 

 

hanya melihat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, arus 

kas, dan catatan atas laporan keuangan sebagai alat untuk mengambil keputusan, 

tetapi dalam kurun waktu terakhir ini mereka juga mempertimbangkan pelaporan 

keberlanjutan (sustainability report). 

 Di Indonesia keuangan berkelanjutan ini sudah diwajibkan sesuai dengan 

peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 yang berisi tentang 

penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan 

perusahaan publik. Pengungkapan sustainability report itu sendiri sangat penting 

yaitu sebagai bentuk laporan perusahaan dalam menjalankan bisnis 

berkelanjutan. Setiap tahun pembuatan laporan keberlanjutan semakin meningkat 

berdasarkan sumber Indonesia Sustainability Report Award (ISRA). Tanggung 

jawab social perusahaan mulai banyak muncul di Indonesia sejak disahkannya 

UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, hal ini disebabkan oleh UU 

tersebut yang didalamnya disebutkan bahwa tanggung jawab social telah menjadi 

kewajiban perusahaan. Bunyi pasal yang menyebutkan kewajiban tersebut adalah 

“PT yang menjalankan usaha dibidang  dan atau bersangkutan dengan sumber 

daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan” pasal 74 

ayat 1. 

Sejumlah contoh kasus yang terjadi diantaranya hampir 70% terjadi 

kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh perusahaan pertambangan. 

Terdapat data yang menunjukan  mengenai menurunnya kualitas lingkungan 

sedikitnya aktivitas sepuluh perusahaan pertambangan diduga mencemari sungai-
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sungai di Kalimantan, Jawa Timur, Papua dan Sumatra Selatan. Lima diantaranya 

adalah adalah perusahaan tambang berskala besar.  

Beberapa kasus lain seperti PT Tjiwi Kimia, Tbk (TKIM)  yang melakukan 

pencemaran lingkungan dengan membuang limbah cairan dengan melebihi baku 

air sehingga berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang menyebabkan 

ikan-ikan hasil keram. Pencemaran juga dilakukan oleh PT Indominco Mandiri 

yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Indo Tambangraya Megah, 

Tbk (ITMG). Perusahaan tersebut telah melakukan pembuangan B3 tanpa izin 

yang beresiko menyebabkan pencemaran udara. Hal yang sama juga terjadi pada 

PT Vale Indonesia, Tbk (INCO) yang dinilai merugikan warga dari sisi moril 

akibat oleh tumpahan minyak di laut Lampia. Dengan adanya berbagai kasus yang 

terjadi mengindikasikan kurangnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, 

serta informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat 

sekitar (Khafid dan Mulyaningsih, 2015). 

 Sustainability report merupakan alat untuk memenuhi kewajiban 

perusahaan yang melaporkan kinerjanya dalam tiga aspek yaitu sosial, ekonomi 

dan lingkungan. Pengungkapan sustainability report merupakan bentuk komitmen 

perusahaan dalam mempublikasikan laporan keberlanjutan perusahaan. Laporan 

ini disusun berdasarkan pedoman Sustainability Report yaitu Global Reporting 

Initiative (GRI).  Perusahaan dalam mencapai sustainability report development 

diperlukan sebuah kerangka dengan bahasa yan konsisten dan dapat diukur 

dengan tujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Konsep inilah yang kemudian 
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dikenal dengan sebutan laporan keberlanjutan (sustainability report) (Mawarti dan 

Yulianti 2015). 

 Menurut GRI (Global Reporting Initiative) sustainability report adalah 

praktik pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi 

dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan kepada para pemangku 

kepentingan baik internal maupun eksternal. Sustainability report sulit dibedakan 

dari CSR, keduanya merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial  perusahaan 

terhadap lingkungan sekitar. Hal yang membedakan antara CSR  dengan SR 

adalah cara pengungkapannya. Pengungkapan CSR terintegrasi dengan laporan 

tahunan perusahaan, sedangkan pengungkapan SR lebih terinci dan berdiri 

sendiri. Walaupun berbeda keduanya tetap merupakan bentuk pertanggung 

jawaban. Hal ini senada dengan pernyataan Khafid dan Mulyaningsih (2015) yang 

menyatakan bahwa dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan 

memperoleh manfaat berupa legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan 

keuangannya dalam jangka panjang sehingga akan mempengaruhi nilai penjualan 

saham perusahaan. Semakin banyak perusahaan yang mengungkapan SR dapat 

dijadikan strategi bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan satu 

tahun mendatang.  

Pengungkapan sustainability report dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya yang pertama adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan terdiri atas 

profitabilitas, likuiditas, leverage, dan aktivitas perusahaan. Profitabilitas faktor 

yang merupakan ukuran dari kemampuan para eksekutif dalam menciptakan 

tingkat keuntungan, perencanaan dalam pengelolaan keuangan dan tingkat resiko 



5 
 

 

keuangan perusahaan seharusnya dapat diajdikan dalam pertimbangan perusahaan 

dalam merancang progam sosial dan pelestarian lingkungan yang diungkapkan 

dalam sustainability report (Nasir, dkk 2014). Jannah (2016) dan Marwati (2015) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report. Hal ini berbanding terbalik dengan Saputro, dkk (2013) 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

Faktor yang selanjutnya adalah likuiditas, dimana likuiditas ini digunakan 

untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat menanggung risiko. Dapat 

dikatakan perusahaan yang likuiditasnya tinggi berarti kondisi keuangannya juga 

cenderung lebih berani mengungkapkan informasi yang lebih banyak melalui 

laporan keuangan (Neliana, 2017). Jannah dan Kurnia (2016) serta Saputro (2013) 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report. Hal ini berbanding dengan Sari dan Marsono (2013) serta 

Marwati dan Yulianti (2015) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan sustainability report. 

Faktor berikutnya yaitu leverage. Menurut Rofiqoh dan Priyadi (2016) 

leverage adalah perbandingan antara dana yang diperoleh dari eksternal 

perusahaan dengan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini diukur dengan 

menggunakan current ratio untuk melihat perbandingan antara aktiva lancar 

terhadap hutang lancar. Beberapa peneliti Awalia, dkk (2014), Sari dan Marsono 

(2013) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

suatinability report. Hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Kafid dan 
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Mulyaningsih (2015) serta Pujiastuti (2015) menyatakan bahwa leverage negatif  

terhadap pengungkapan sustainability report. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan sustainability report 

adalah aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan 

(Nazir, dkk 2014). Pujiastuti (2015) menyatakan bahwa aktivitas perusahaan 

adalah salah satu faktor keuangan yang mempunyai pengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report hal ini dibuktikan bahwa aktivitas perusahaan 

berpengaruh positif.  

 Beberapa hasil dari penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan sustainability report yang tidak konsisten, sehingga 

perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jannah dan Kurnia (2016). Perbedaan 

penelitian ini dari penelitian Jannah dan Kurnia (2016) yaitu pertama, 

ditambahkannya dua variabel. 

Penambahan variabel ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 

dapat mempengaruhi luas pengungkapan suatu informasi dalam laporan 

keuangan, secara umum perusahaan yang memiliki sumberdaya yang besar akan 

mengungkapkan informasi yang lebih banyak dari pada yang memiliki 

sumberdaya yang sedikit (Rofiqkoh dan Priyadi, 2016). Pratama dan Yulianto 

(2015) dan Ismayani (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

postif terhadap sustainability report. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

hasil penelitia Sari dan Marsono (2013) serta Aliniar dan Wahyuni (2017) 
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menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

Kepemilikan institusional adalah faktor kedua dalam penambahan variabel 

yang mempengaruhi pengungkapan sustainability report. Kepemilikan 

institusional biasanya digunakan perusahaan dalam menilai apakah tingkat 

kepemilikan saham dalam suatu perusahaan tinggi, sehingga semakin tinggi suatu 

saham yang dimiliki semakin banyak pula pengungkapan yang dilakukan. 

Ismayani (2016) menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif  

terhadap sustainability report. 

 Kedua, perbedaan tahun penelitian yang digunakan adalah tahun 2012-

2016, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Kurnia (2016) 

dilakukan pada tahun 2010-2014. Dalam penelitian ini dipilih tahun 2012-2016 

karena tahun tersebut merupakan tahun transisi perkembangan sustainability 

report di Indonesia dan merupakan tahun dimana semakin banyak perusahaan 

yang melaporkan terutama setelah diadakannya penghargaan kepada perusahaan 

yang sudah mengembangkan laporan keberlanjutan. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul 

“PENGARUH KINERJA KEUANGAN, UKURAN PERUSAHAAN DAN 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGUNGKAPAN 

SUSTAINABILITY REPORT (Studi Empiris pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”.  
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1.1. Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya permasalahan, maka penelitian ini perlu adanya 

pembatasan dari latar belakang yang telah diuraikan. Oleh karena itu ruang 

lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. 

2. Penelitian ini terbatas pada pengaruh kinerja keuangan (profitabilitas, 

likuiditas, leverage, aktivitas perusahaan), ukuran perusahaan dan  juga 

kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sustainability report. 

1.2. Perumusan Masalah 

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam dan menghindari 

meluasnya pembahasan, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report? 

3. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan 

sustainability report? 

4. Apakah aktivitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report? 



9 
 

 

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability report? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif profitabilitas terhadap 

pengungkapan sustainability report. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif likuiditas terhadap 

pengungkapan sustainability report. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif leverage terhadap 

pengungkapan sustainability report. 

4. Untuk menguji secara empiris positif aktivitas perusahaan terhadap 

pengungkapan sustainability report. 

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan sustainability report. 

6. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif kepemilikan institusional 

terhadap pengungkapan sustainability report.  
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Memberikan informasi dan bahan referensi menegnai hal-hal yang 

berkaitan dengan pengungkapan sustainability report atau pelaporan 

berkelanjutan, dan variabel-variabel yang mempengaruhi pengungkapan 

sustainability report pada perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak 

perusahaan dalam melakukan pelaporan berkelanjutan sehingga akan 

lebih menarik investor dan masyarakat di masa mendatang. 

3. Bagi Stakeholders 

Diharapkan penelitian dapat menjadi tambahan pertimbangan dan 

referensi dalam pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

4. Bagi Pemerintah 

Pemerintah diharapkan mampu memberi masukan terhadap regulator 

dalam hal ini, pemerintah dalam membuat peraturan atau kebijakan-

kebijakan pelaporan berkelanjutan lebih di perhatikan lagi agar nantinya 

seluruh perusahaan bisa ikut melaporkan. 

 

 

 


