
BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Penelitian

Saat ini lingkungan banyak mengalami perubahan yang bersifat negatif, hal

tersebut  muncul  akibat  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  manusia.  Aktvitas  yang

dilakukan  salah  satunya  adalah  aktivitas  perusahaan.  Semua  perusahaan

mempunyai tujuan  yang  sama,  yaitu  ingin  memperoleh  keuntungan  atau  laba

semaksimal  mungkin.  Untuk mewujudkan tujuan tersebut  perusahaan berusaha

untuk  menghasilkan  produk yang dibutuhkan oleh  konsumen serta  berusahaan

mendapatkan nilai yang baik atau nama baik dimata konsumen  (Deegan, 2006).

Dari  tahun  ke  tahun  konsumen  atau  masyarakat  semakin  sadar  dan  kritis

masyarakat  terhadap  segala  aktivitas  perusahaan.  Biasanya  konsumen  akan

memilih produk barang atau jasa dilihat dari seberapa bagus perusahaan tersebut.

Selain  itu  perusahaan juga  perlu  menjalin  hubungan sosial  dan  lingkungannya

demi  keberlangsungan aktivitas  produksi.  Dengan membangun hubungan yang

baik maka perusahaan akan mendapatkan nama baik, hal ini merupakan salah satu

strategi perusahaan untuk memasarkan produknya (Dewi & Sudana, 2015). 

Saat  ini  masyarakat  maupun para  calon  penanam modal  sangat  kritis  akan

aktivitas yang dilakukan perusahaan . Bagaimana hubungan perusahaan terhadap

lingkungannya, hal tersebut dipicu oleh banyaknya perubahan lingkungan sekitar

perusahaan  yang  mengakibatkan  kerusakan  alam.  Maka  dari  itu  masyarakat

maupun  para  calon  penanam  modal  memerlukan  informasi  yang  transparansi

mengenai  kinerja keuangan  serta non keuangan yang meliputi  tanggungajawab

sosial  dan  lingkungannya  (Segger,  2003).  Hal  tersebut  mendorong  perusahaan
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untuk  menerbitkan  sebuah  informasi  non  keuangan  yang  timbul  akibat  dari

kegiatan yang dilakukan perusahaan. Dalam informasi tersebut memuat informasi

dimana  adanya  hubungan  timbal  balik  dari  aktivitas  perusahaan.  Saat  ini

perusahaan  berganggapan  bahwa  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  adalah

suatu kewajiban yang sangat penting (Daniri, 2008). 

Saat  ini  banyak  sekali  tantangan  yang  diterima  perusahaan  dalam

pembangunan  sustainability.  Salah satu dari  banyaknya tantangan pembanguan

sustainability adalah bagaiman cara berfikir yang inovatif sehingga menghasilkan

sesuatu  yang  baru.  Dalam  pemenuhan  tantangan  tersebut  diperlukan  metode

pengendalian yang baru, terutama untuk menciptakan informasi yang terbuka atau

transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang dipopulerkan

oleh  Elkington  (1997),  hal  tersebut  diperlukan  karena  mengingat  penting  dan

besarnya  resiko  berkaitan  dengan  sustainability.  Dalam  penyusunannya

diperlukan  sebuah  kerangka  yang  bersifat  secara  global  yang  menggunakan

bahasa  yang  konsisten  serta  dapat  dipahami   dan  dapat  diukur.  Konsep  ini

menciptakan  laporan  yang  menyajikan  informasi  mengenai  pembangunan

berkelanjutan perusahaan yang dikenal sebagai Laporan Berkelanjutan.

Laporan  berkelanjutan  semakin  hari  semakin  menjadi  suatu  kebutuhan

perusahaan  karena  laporan  berkelanjutan  (sustainability  report)  meyajikan

informasi prihal kinerja non keuangan yang meliputi kinerja ekonomi, sosial dan

lingkungannya.  Global Reporting  Initiative (GRI)  memberi  rekomendasi  agar

laporan  berkelanjutan  (sustainability  report)  mengacu pada  tiga  aspek  kinerja,

yaitu kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan.
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Seiring dengan meningkatnya informasi mengenai isu-isu kerusakan alam

dan pentingnya informasi keberlanjutan, banyak investor yang meminta adanya

laporan berkelanjutan (sustainability report) di suatu perusahaan. Banyak investor

yang  peduli  akan  pentingnya  hubungan  antara  perusahaan  dengan  sosial  dan

lingkungannya,  dengan  begitu  para  investor  dapat  mengetahui  apakah  produk

yang dihasilan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat dan ramah lingkungan.

Laporan keberlanjutan (sustainability reporting)  lahir dari kesadaran masyarakat

yang semakin kritis terhadap segala aktivitas perusahaan dan mampu melakukan

kontrol sosial yang mengkomunikasikan perusahaan akan pentingnya malakukan

menerbitkan laporan tersebut. 

Perusahaan  diharapkan  dapat  menyajikan  atau   mengungkapkan segala

informasi yang berkaitan aktivitas yang perusahaan, informasi tersebut memuat

informasi  kinerja  keuangan  serta  kinerja non  keuangan  perusahaan.  Untuk

menyampaikan  informasi  tersebut  membutuhkan  pedoman,  banyak  perusahaan

mancanegara menggunakan pedoman  Global Reporting Initiative (GRI) sebagai

acuan dalam menyusun laporan keberlanjutan (sustainability report).

Semakin  berkembang  dan  pentingnya  laporan  keberlanjutan

(sustainability report) dalam suatu perusahaan memberi motivasi untuk peneliti

untuk  melakukan  sebuah  penelitian.  Data  yang  digunakan  adalah  data  terbaru

selama lima periode terakhir saat penelitian dilakukan.

Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  peneliti

memberi  judul  dalam  penelitian  ini  “ANALISIS  PENGARUH

PENGUNGKAPAN  SUSTAINABILITY  REPORT TERHADAP  KINERJA
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KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR

DI BURSA EFEK INDONESIA”

1.2.  Permasalahan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini memiliki permasalahan

sebagai berikut:

1. Apakah  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  pengungkapan  Sustainability

Report terhadap Profitabilitas ?
2. Apakah  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  pengungkapan  Sustainability

Report terhadap Likuiditas ?
3. Apakah  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  pengungkapan  Sustainability

Report terhadap Leverage ? 
4. Apakah  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  pengungkapan  Sustainability

Report terhadap Aktivitas ? 
5. Apakah  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  pengungkapan  Sustainability

Report berpengaruh Dividend Payout Ratio ? 

1.3.  Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui  pengaruh  pengungkapan  Sustainability  Report  terhadap

Profitability.
2. Mengetahui  pengaruh  pengungkapan  Sustainability  Report  terhadap

Likuiditas.
3. Mengetahui  pengaruh  pengungkapan  Sustainability  Report terhadap

Leverage.
4. Mengetahui  pengaruh  pengungkapan  Sustainability  Report terhadap

Aktivitas.
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5. Mengetahui  pengaruh  pengungkapan  Sustainability  Report terhadap

Dividend Payout Ratio.

1.4.  Manfaat Penelitian

Harapan  penulis  melakukan  penelitian  adalah  agar  dapat  memberikan

manfaat bagi :

1. Akademisi
Penulis  berharap  penelitian  ini  dapat  memberikan  informasi  mengenai

laporan keberlanjutan dan seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari

pengungkapan  laporan  keberlanjutan  terhadap  kinerja  keuangan

perusahaan.
2. Perusahaan

Peneliti  berharap  penelitian  ini  dapat  memberikan  pengetahuan  tentang

pentingnya menginformasikan kinerja keuangan dan non keuangan yang

meliputi  tiga  aspek  yang  diungkapkan  dalam  sebuah  laporan,  laporan

tersebut disebut dengan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report).
3. Pemerintahan maupun pihak lain

Peneliti  berharap  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  standar  dalam

menentukan kebijakan yang mengatur pelaksanaan pengungkapan Laporan

Keberlanjutan (Sustainability Report) bagi pihak lain.
1.5.  Sistematika Pemahasan

Untuk pembahasan lebih lanjut, maka diperlukan sistematika pembahasan

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab  ini  menjabarkan tentang  sebab  akibat  yang  menjadi  motivasi  dan

alasan  penulis melakukan penelitian,  masalah yang ada  serta yang telah
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dirumuskan  dalam  rumusan  masalah,  tujuan  serta  manfaat  penulis

melakukan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini  memiliki dua bagian.  Pertama,  suatu  kerangka yang membahas

tentang  pengaruh  pengungkapan  Laporan  Keberlanjutan  (Sustainability

Report)  terhadap  Profitability,  Likuiditas,  Leverage,  Aktivitas,  dan

Dividen  Payout  Ratio,  serta  model  penelitian.  Kedua,   perumusan

hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian. Metode tersebut terdiri atas variabel dependen dan independen

serta pengertian operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data,

metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan data maupun informasi mengenai hasil penelitian

yang telah diolah, dianalisis  serta dikaitkan dengan kerangka teori yang

tertuang  dalam  BAB  II  sehingga  hasil  penelitian  dapat  menjawab

permasalahan dan tujuan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Bab ini akan menyajikan kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi yang

berkaitan dengan hasil  dan analisis  yang dilakukan penulis  berdasarkan

apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.
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