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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya tujuan perusahaan adalah mencari laba untuk kelangsungan 

dari usahanya. Sekarang ini ada pergeseran bukan hanya berorientasi pada laba 

saja namun eksistensi dari suatu perusahaan juga diperlukan (Sari, 2013). Artinya 

perusahaan dituntut tidak hanya membantu dalam pertumbuhan ekonomi saja, 

namun juga perlunya kontribusi perusahaan pada masyarakat dalam membantu 

kelangsungan hidup untuk memecahkan masalah terkait ancaman serta resiko 

akan keberlanjutan (sustainability) baik lingkup sosial, lingkungan dan 

perekonomian menurut Global Reporting Initiative, 2006.Untuk mengatasi ini 

perusahaan dan masyarakat perlu mengetahui konsep pembangunan yang 

berkelanjutan (sustainable development). 

Menurut The World Business Council for Sustainability Develpoment 

(WBCSD), Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu komitmen dunia 

bisnis untuk bertindak etis serta berkontribusi bagi pembangunan ekonomi 

berkelanjutan dengan diiringi peningkatan kualitas hidup para karyawan serta 

keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas setempat dan 

masyarakat luas. Keberlanjutan pembangunan ini dapat diartikan bahwa generasi 

yang akan datang harus bisa diposisi yang tidak lebih buruk dari pada sekarang 

(Suparmoko dan Ratnaningsih, 2011:17-18). Berdasarkan hal tersebut maka 

perusahaan perlu mengungkapkan bukan hanya sebuah laporan keuangan saja 
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namun juga menyediakan informasi lingkungan dan sosial yang disebut dengan 

laporan berkelanjutan (Sustainability Report) (Ratnasari, 2011). 

Sustainability Report adalah praktek dari pengukuran, pengungkapan serta 

upaya akuntabilitas yang berasal dari kinerja organisasi untuk mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal 

maupun eksternal (GRI, 2006). Saat ini pengungkapan Sustainability Report 

berfokus pada Triple Bottom Line (profit, people, planet). Profit yang dimiliki 

perusahaan bertujuan agar perusahaan masih tetap going concern. Agar fokus 

profit ini bisa dicapai maksimal oleh perusahaan, maka akan melibatkan people 

dan planet. Perusahaan membutuhkan people baik investor, karyawan, suplier, 

konsumen, masyarakat maupun pemerintah yang memberikan kontribusi dalam 

kegiatan operasional perusahaan. Serta perusahaan juga harus memperhatikan 

planet (lingkungan) baik dari segi sumber daya alam yang diambil untuk 

operasinal perusahaan maupun tata kelola pembuangan limbah perusahaan. 

Pengungkapan Sustainability Report di Indonesia diatur dalam UU No.40 

pasal 66 ayat 2 dan Pasal 74 tahun 2007 mengenai kewajiban tanggung jawab 

sosial perusahaan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

No.32 Tahun 2009 menjelaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Serta malalui peraturan Keputusan Ketua BAPEPAM LK No. 

KEP-431/BL/2012 bahwa penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan 

publik, wajib untuk membuat Sustainability Report yang berdiri sendiri atau 

terpisah dengan laporan tahunan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah 
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sudah ikut andil dalam menekankan agar perusahaan dalam beroperasi sadar akan 

pentingnya kelestarian alam dan sosial disekitar perusahaan. 

Perilaku perusahaan terhadap masyarakat yang tidak sesuai etika dan norma 

dari masyarakat akan menurunkan image perusahaan. Terdapat fenomena terkait 

keberlanjutan perusahaan, kasus di tahun 2017 pada PT Indah Kiat Pulp and Paper 

di Siak Pekanbaru Riau,untuk proses aktifitas produksi perusahaannya diduga 

sudah mencemarkan udara, tanah dan air akibat bahan kimia (klorin) berbahaya. 

Limbah dari bahan kimia (klorin) ini dialirkan ke sungai disekitar perusahaan, 

sehingga berpengaruh pada udara yang dihirup serta air dan tanah yang digunakan 

masyarakat setempat. Faktanya perusahaan melakukan ekspansi beserta perluasan 

pabrik dengan berkelanjutan yang kurang berhasil. Terlihat berdampak pada 

ketidakseimbangan polusi yang perusahaan hasilkan sehingga mempengaruhi 

kesehatan masyarakat serta munculnya permasalahan lingkungan.Konflik yang 

terjadi menyebabkan masyarakat menyampaikan tuntutan kepada pemerintah  

agar meninjau ulang terhadap izin AMDAL yang diberikan. (www.koranriau.net) 

Berdasarkan fenomena tersebut, dari pihak lingkungan masyarakat akan 

memberi tekanan yang bisa mempengaruhi keberlanjuatannya operasional 

perusahaan karena adanya ketidak percayaan masyarakat pada perusahaan 

mengenai tanggung jawab lingkungan. Pemerintah sebagai regulator dimana 

pihak yang berwenang untuk membuat kebijakan dan wewenang terkait 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Diharapkan menjadi pihak yang 

menjembatani agar dampak dari lingkungan bisa diselesaikan serta perusahaan 

bisa melakukan pengungkapan Sustainability Report. Bisnis yang baik merupakan 
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bisnis yang memperhatikan norma dan etika yang sudah ditetapkan, serta tidak 

melanggar etika dalam berbisnis agar tidak ada pihak yang dirugikan. 

Selain sebagai bentuk etika bisnis pengungkapan Sustainability Report 

merupakan usaha agar tetap tercapainya akuntabilitas. Akuntabilitas yang 

dimaksud adalah keterbukaan perusahaan yang disertai dengan tanggung jawab 

dalam aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan pasti akan mempengaruhi dan 

dipengaruhi dari pihak eksternal (Hadi, 2011:59). Pengungkapan Sustainability 

Report ini pasti akan dibutuhkan sebagai dasar penilaian kinerja dari suatu 

perusahaan. Terutama perusahaan yang sudah go public, umumnya semua 

informasi akan secara otomatisasi terkoneksi terhadap pihak internal dan eksternal 

perusahaan kemudian akan mempengaruhi keberadaan dari perusahaan tersebut. 

Pengungkapan laporan tersebut hendaknya dilaporkan secara terbuka dan 

diperoleh dengan mudah. Sustainability Report juga merupakan bagian dari sarana 

komunikasi antar stakeholder dan organisasi yang menyiapkan informasi melalui 

aktivitas organisasi tersebut, sehingga dapat mempengaruhi persepsi dan harapan 

(Risty dan Sany, 2015). 

Penelitian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

Sustainability Report, diantaranya yang pertama adalah Corporate 

Governance.Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan dimana 

mencakup hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat 

memberikan informasi yang transparan dan bertanggungjawab dalam segala 
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aspek, yang salah satunya adalah aspek lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip 

dari Sustainability Report. 

Faktor pertama dari Corporate Governanceadalah dewan komisaris. Dewan 

komisaris merupakan sebuah dewan yang tugasnya melakukan pengawasan dan 

memberikan sebuah nasehat terhadap direktur pada Perseroan Terbatas.Dapat 

diartikan juga bahwa dewan komisaris ini keberadaannya memberikan kontrol dan 

monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, serta termasuk juga 

dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggungjawab lingkungan dan 

sosial (Sustainbility report) (Hasanah dkk, 2015). Penelitian yang dilakukan Sari 

(2013) danNovitaningrum (2017) menunujukkan bahwa dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan Sustainability Report. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Aliniar dan Wahyuni (2017), Hasanah dkk 

(2015)dan Aziz (2014) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh 

positif  terhadap pengungkapansustainabilityreport. 

Selanjutnya, faktor kedua dari Corporate Governancemerupakan dewan 

direksi. Dewan direksi merupakan pimpinan suatu perusahaan yang dipilih oleh 

para pemegang saham untuk mewakili semua kepentingan mereka dalam 

mengelola perusahaan (Khafid, 2012). Dewan direksi memiliki tugas yang utama 

dimana memastikan kelangsungan pada operasional perusahaan dalam jangka 

panjangserta memberikan pengawasan terhadap manajemen 

perusahaan.Kepatuhan hukum dan perundang-undangan serta pelaporan 

Sustainability Report pada perusahaan juga menjadi tanggungjawab dari dewan 

direksi.Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khafid (2015) dan 
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Sari (2013) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Sustainability Report.Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hasanah dkk (2015) menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan Sustainability Report. 

Faktor ketiga dari Corporate Governanceadalah komite audit, definisinya 

adalahsuatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota  dan dapat 

meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit(Hasanah dkk, 2015). Pada 

bidang tata kelola perusahaan dan pengawasan perusahaan memiliki peran untuk 

mengkoordinasi anggota-anggota agar dapat menjalankan tugas secara lebih 

efektif dalam kaitannya mengawasi laporan keuangan, pengendalian internal dan 

tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Tata kelola yang 

baik ini akan berpengaruh terhadap keberlanjuatan perusahaan yang diungkapkan 

pada Sustainability Report. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Khafid (2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Sustainability Report.Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wulanda (2017) danHasanah dkk (2015) menyatakan bahwa komite audit 

tidak berpengaruh positif terhadap Sustainability Report. 

Kemudian, keempat yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan atau laba (profit) (Fitriani, 2017). Perolehan tersebut didasarkan pada 

tingkat penjualan aset dan modal saham dalam suatu periode tertentu sehingga 

mampu meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham.Kaitan dengan 
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Sustainability Report ini bisa dilihat jika perusahaan yang memperoleh laba yang 

cukup tinggi, artinya perusahaan memiliki dana untuk mengumpulkan, 

mengelompokkan dan mengolah informasi menjadi lebih manfaat dan menyajikan 

laporan keuangan serta laporan keberlanjutan yang lebih komperhensif dan tepat 

waktu. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khafid (2015) menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustanability 

report.Berbeda dengan penilitianAdhipradana dan Daljono (2014) dan Sari (2013) 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Sustainability Report. 

Dilanjutkan, faktor kelima adalah ukuran perusahaan. Ukuran Perusahaan 

dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan (Danamik, 2017). Hubungan 

dengan Sustainability Reportbahwa semakin besar perusahaan maka akanmuncul 

pengeluaran yang besar dalam mengungkapkan informasinya, dan sebaliknya bagi 

perusahaan kecil akan lebih sedikit muncul pengeluaran dalam mengungkapkan 

informasinya yang berhubungan dengan nilai sosial dan lingkungan. Berdasarkan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulanda (2017) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Sustainability 

Report. Berbeda dengan penelitian Danamik (2017), Adhipradana dan Daljono 

(2014) dan Sari (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh  

terhadap pengungkapan Sustainability Report. 

Terakhir, faktor keenam adalahLeverage yang menunjukkan gambaran 

tingkat hutang dalam struktur modal sebuah perusahaan serta gambaran 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tersebut (Fitriani, 2017). Untuk 
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memiliki keuntungan yang lebih besar dari pada biaya tetap, antara lain dapat 

menurunkan komposisi utang sehingga otomatis menghemat biaya-biaya 

(termasuk pengeluaran dalam rangka Corporate Social Responsbilitydan laporan 

keberlanjutan). Untuk pengungkapan laporan keberlanjuatan juga akan tepat 

diterbitkan dan bermanfaat bagi yang berkepentingan. Berdasarkan penelitian 

terdahulu Fitri (2017), Khafid (2015), Nasir (2014)dan Sari (2013) menyatakan 

bahwa Leverage tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan Sustainability 

Report. 

Beberapa hasil terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten 

sehingga perlu dilakukan penelitian kembali tentang pengungkapan Sustainability 

Report. Penelitian ini merupakan replika dari Hasanah dkk (2015) yang meneliti 

tentang pengaruh Corporate Governance terhadap pengungkapan Sustainability 

Report pada perusahaan di Indonesia. 

Penelitian ini akan berbeda dengan yang dilakukan Hasanah dkk (2015), 

perbedaan pertama yaitu penambahan variabel profitabilitas. Penambahan variabel 

tersebut karena profitabilitas berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan yang 

bertujuan untuk memaksimalkan laba, sehingga mampu meningkatkan nilai 

pemegang saham (Nasir, dkk 2014).Kedua, menambahkan variabel ukuran 

perusahaan, penambahan variabel ini karena pada umumnya perusahaan akan 

mengungkapkan informasinya yang lengkap sehingga besar kemungkinan  

pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial dilakukan perusahaan 

(Dinamik, 2017). Ketiga, menambahkan variabel Leverage, penambahan variabel 

ini karena ingin mengetahui sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang 
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(Fitri, 2016).Sehingga para pemegang saham akan menjadikanprofitabilitas, 

ukuran perusahaan danLeverage sebagai karakteristik keuangan yang menentukan 

pengukuran keberlanjutan perusahaan.Keempat, yaitu adanya pergantian obyek 

penelitian, semula Hasanah dkk(2015) melakukan penelitianpada perusahaan yang 

ada di Indonesia diubah dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur, 

dengan harapan dapat membedakan perusahaan sesuai sektornya sehingga data 

yang digunakan bisa benar-benar dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

Perbedaan yang kelima, yaitu dengan menambahkan periode tahun, semula 

penelitian Hasanah dkk, (2015) tidak mencantumkan periode pengambilan 

data.Penelitian ini menggunakan data di BEI pada periode 2012-2017 sehingga 

periodenya menjadi enam tahun. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berjudul 

“PENGARUHCORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, UKURAN 

PERSAHAAN DAN LAVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN 

SUSTAINABILITY REPORT (Studi empiris pada perusahaan Manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017). 

1.2 Ruang Lingkup 

Agar pelaksanaan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis 

membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam perusahaan ini sebagai berikut: 

1) Objek dalam penelitian ini adalah perusahan manufaktur yang listing di 

Bursa Efek  Indonesia untuk periode 2012-2017. 

2) Dalam melakukan penelitian menitikberatkan pada permasalahan yang 

berkaitan dengan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, 



10 
 

 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan Leverage  terhadap pengungkapan 

Sustainability Report. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka timbul 

pertanyaan bagi penulis sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan 

Sustainability Report dalam perusahaan manufaktur pada tahun 2012-

2017? 

2. Apakah terdapat pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan 

Sustainability Report dalam perusahaan manufaktur pada tahun 2012-

2017? 

3. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap pengungkapan 

Sustainability Report dalam perusahaan manufaktur pada tahun 2012-

2017? 

4. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

Sustainability Report dalam perusahaan manufaktur pada tahun 2012-

2017? 

5. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

Sustainability Report dalam perusahaan manufaktur pada tahun 2012-

2017? 

6. Apakah terdapat pengaruh Leverage terhadap pengungkapan 

Sustainability Report dalam perusahaan manufaktur pada tahun 2012-

2017? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh dewan komisaris terhadap 

pengungkapan Sustainability Report dalam perusahaan manufaktur pada 

periode 2012-2017. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh dewan direksi terhadap 

pengungkapan Sustainability Report dalam perusahaan manufaktur pada 

periode 2012-2017. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap 

pengungkapan Sustainability Report dalam perusahaan manufaktur pada 

periode 2012-2017. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap 

pengungkapan Sustainability Report dalam perusahaan manufaktur pada 

periode 2012-2017. 

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan Sustainability Report dalam perusahaan manufaktur pada 

periode 2012-2017. 

6. Untuk menguji secara empiris pengaruh Leverage terhadap 

pengungkapan Sustainability Report dalam perusahaan manufaktur pada 

periode 2012-2017. 
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1.5 Keguanaan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengaruh dewan komisaris, dewan 

direksi, komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan dan Leverage terhadap 

pengungkapan Sustainability Report.Manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Bagi perusahaan 

Dalam pengungkapan Sustainability Report yang dilakukan perusahaan, 

manajer sebaiknya mempertimbangan faktor-faktor yang 

mempengaruhipengungkapan pelaporan keberlanjutan perusahaan, serta 

menambah pemahaman dalam pertanggungjawaban perusahaan 

mengenai dampak sosial dan lingkungan sekitar perusahaan. 

2. Bagi Investor  

Mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk investasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi 

bagi penelitian lainnya dimasa yang akan datang serta dapat membantu 

mereka dalam memahami arti pengungkapan Sustainability Report 

dalam perusahaan. 

4. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pekerjaan 

manajer sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan 

mencermati pedoman faktor-faktor yang mempengaruhi dan yang tidak 

mempengaruhi pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan. 


