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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 

dan komisaris independen, kepemilikan manajerial, governance committe, 

profitabilitas, leverage dan likuiditas terhadap pengungkapan sustainability report 

pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi 

penelitian ini menggunakan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah 

purposiv sampling dan terpilih 12 perusahaan dengan 36 unit analisis sebagai 

sampel. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, governance committe, 

profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan sustainability report, sedangkan variabel likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report. 

Kata kunci :Sustainability Report, ukuran perusahaan, dewan komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, governance committee, profitabilitas, 

leverage, likuiditas. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the effect of firm size, independent 

commissioners, managerial ownership, governance committe, profitability, 

leverage and liquidity on sustainability report of a LQ45 company in Indonesia 

Stock Exchange. Populations of this study were taken from LQ45 company listed 

on Indonesia Stock Exchange between 2013 to 2015. The sample method uses 

purposive sampling and collected 12 company with 36 unit samples. The data 

analyzis technique used in this study is the technique of multiple regression 

analysis.The result of the study show that firm size, independent commissioners, 

governance committe, profitabilitas and leverage do not have effect on 

sustainability report disclosure. Managerial ownership have positif effect on 

sustainability report dissclosure. While, liquidity have negatif effect on 

sustainability report disclosure. 

Key words: Sustainability report, firm size, independent commissioners, 

managerial ownership, governance committee,  profitability, leverage, liquidity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


