
BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Model Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yag dilakukan oleh Nugroho & Arjowo (2014) mengenai

bagaimana  pengaruh  antara  laporan  keberlanjutan  (sustainability  report)  dan

kinerja  keuangan.  Terdapat  sebanyak 33  data  perusahaan  yang  merupakan

perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI. 

Adanya  biaya  yang  cukup  besar  dalam  pengungkapan  laporan

keberlanjutan (sustainability report) sedangkan manfaatnya tidak bisa dirasakan

dalam jangka pendek, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan lebih erat

dengan  biaya  dan  manfaat  dari  pengungkapan  laporan  keberlanjutan

(sustainability  report)  secara  bertahap  dari  tahun  ke  tahun.  Jika  perusahaan

mampu menerapkan laporan keberlanjutan (sustainability report) secara konsisten

dan  berkelanjutan  maka  dapat  meningkatkan  profitabilitas  perusahaan  dan

mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh perusahaan. Selain itu, pengungkapan

laporan keberlanjutan (sustainability report) yang baik juga dapat berguna dalam

pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Sumaryati (2014) adalah untuk

meneliti pengaruh antara laporan keberlanjutan (sustainability report) dan kinerja

keuangan  serta resiko  perusahaan.  Perusahaan  yang  mempublikasikan laporan

keberlanjutan  (sustainability  report) dan  terdaftar  di  SRIKEHATI merupakan

sampel yang digunakan.  Variabel kinerja keuangan peneliti menggunakan return

on  asset (ROA)  serta  debt  equity  ratio (DER)  untuk  mengkur  risk.  Metode

purposive sampling gidunakan untuk mengumpulkan data serta regresi digunakan

sebagai alat analisis. 
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Dewi  &  Sudana  (2015)  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh

intensitas pengungkapan Sustainability Reporting pada profitabilitas. Terdapat 28

sampel  yang  digunakan,  sampel  tersebut  merupakan  perusahaan  pemenang

Indonesian Sustainability Reporting Awards (ISRA). Peneliti menggunakan teknik

analisis regresi linier sederhana  dalam pengujian hipotesisnya. 

Penelitian Burhan & Rahmanti (2012) bertujuan untuk mengetahui apakah

hubungan antara laporan keberlanjutan  dan kinerja  keuangan. Sebanyak 32  data

yang digunakan sebagai sampel karena masuk dalam kriteria penelitian.. Variabel

bebas  adalah pengungkapan  sustainability  report  yang  memuat  informasi

pengungkapan kinerja keuangan dan non keuangan yang meliputi ekonomi, sosial

dan lingkungan. Panduan yang menjadi dasar perhitungan indeks adalah penduan

kesinambungan  pelaporan  dari  Inisiatif  Pelaporan  Global  (GRI).  Sedangkan

return on asset (ROA) merupakan alat ukur kinerja keuangan yang merupakan

variabel terikat dalam penelitian. 

Dalam penelitian Natalia & Tarigan (2014) bermaksud untuk mengetahui

hubungan  laporan  keberlanjutan  (sustainability  report) terhadap  profitabilitas.

Sampel yang digunakan sebanyak 10 perusahaan yang telah menerbitkan laporan

keberlanjutan  (sustainability  report)  selama  tiga  tahun  berturut-turut  sebagai

sampel  penelitian.  Variabel  independen  adalah  pengungkapan  laporan

keberanjutan (sustainability report). Pengungkapan indeks yang digunakan adalah

panduan yang dikeluarkan GRI (Inisiatif  Pelaporan Global).  Untuk mengukur

kinerja keuangan yang  merupakan variabel dependen, digunakan  profit margin,

return on asset (ROA) serta return on equity (ROE). 
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Purnomo  &  Tarigan  (2014)  melalukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk

mengetahui hubungan antara laporan keberlanjutan (sustainability reporting) dan

kinerja  keuangan.  Sampel  yang  digunakan  merupakan  data  perusahaan  yang

menerbitkan  laporan  keberlanjutan (sustainability  report) dan  dapat  diakses,

terdapat 9 perusahaan yang  telah  memenuhi kriteria  penelitian. Untuk megukur

kinerja  keuangan  perusahaan  yang  merupakan  variabel  dependen  penelitian,

digunakan current ratio (CR), quick ratio (QR) serta cash ratio dari sisi liquidity

ratio.  Indeks  pengungkapan  laporan  keberlanjutan  (sustainability  report)  yang

dikeluarkan  oleh  GRI  (Inisiatif  Pelaporan  Global)  digunakan  peneliti  untuk

mengukur  variabel  independen.  Data  skunder  yang  digunakan  untuk

mengumpulkan data melalui situs-situs perusahaan

Dalam penelitian  yang dilakukan  Lesmana & Tarigan (2014)  bertujuan

untuk mengetahui pengaruh antara laporan keberlanjutan (sustainability report)

dan  asset  management  ratios.  Sampel  penelitian  adalah  perusahaan  yang

menerbitkan laporan  keberlanjutan selama tiga  tahun berturut-turut  serta  dapat

diakses.  Metode analisis  SEM-PLS digunakan dengan indikator  pengungkapan

laporan keberlanjutan (sustainability report) yang dikeluarkan oleh GRI (Inisiatif

Pelaporan  Global).  Peneliti  menggunakan  pengukuran  inventory  turnover(IT),

receivable ratio, working capital turnover, fixed asset turnover, serta total asset

turnover  sebagai alat ukur kinerja keuangan dari  sisi  asset management ratios.

Dan untuk mengukur variabel bebas peneliti menggunakan indeks pengungkapan

(GRI) yang meliputi tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Penelitian  Susanto  &  Tarigan  (2013)  dilakukan  untuk  mengetahui

hubungan pengungkapan laporan keberlanjutan (sustainability report) dan kinerja
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keuangan. Penelitian ini mengambil 33 perusahaan yang dijadikan sampel sesuai

dengan  kriteria  penelitian.  Variabel  bebas  diukur  menggunakan  pengungkapan

laporan  keberlanjutan  yang  terdiri  dari  kinerja  keungan  dan  non  keuangan.

Variabel terikat diukur menggunakan return on asset (ROA). 

Penelitian  yang  dilakuakan  Almilia,  Dewi,  &  Hartono  (2011)  yang

memiliki  tujuan  untuk  menguji  faktor-faktor  yang  merupakan  sebab dalam

pengungkapan tanggungjawab sosial serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan

dan ukuran perusahaan. Sebanyak 47 data  sampel penelitian, sampel merupakan

perusahaan  yang  menerima  maupun tidak  menerima  Indonesia  Sustainability

Reporting Award  (ISRA) namun masih dalam industri  yang bergerak dibidang

yang  sama  selama  periode  2007-2008.  Data  skunder  digunakan  untuk

menggumpulan  data  dari  perusahaan  yang  telah  terdaftar  di  BEI serta  data

Indonesia  Sustainability  Reporting  Award  (ISRA) selama periode  tahun  2007-

2008. Peneliti  menggunakan regresi  logistik dan uji  beda untuk melakukan uji

hipotesis. 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Karyawati,  Yuniarta,  &  Sujana  (2017)

dengan tujuan untuk menguji  apa pengaruh dari  masing-masing pengungkapan

dalam laporan  keberlanjutan  (sustainability  report)  terhadap  kinerja  keuangan.

Sebanyak 30 perusahaan non keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Variabel  independen  diukur  menggunakan  indeks  pengungakapan  yang  sesuai

dengan pedoman pelaporan keberlanjutan dari GRI (Inisiatif Pelaporan Global).

Variabel dependen adalah kinerja keuangan yang pengukurannya menggunakan

profitability  dan  liquidity.  Data skunder  digunakan  untuk  mengumpulkan  data
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melalui situs-situs perusahaan. Regresi linier berganda digunadakan untuk metode

regresi. 

Penelitian  dilakukan  oleh  Tarigan  &  Semuel  (2015)  adalah  menguji

kembali apa hubungan yang terdapat pada pengungkapan laporan keberlanjutan

(sustainability report) dengan kinerja keuangan. Terdapat sebanyak 54 perusahaan

yang dijadikan sampel dimana perusahaan tersebut secara konsisten menerbitkan

laporan  keberlanjutan  (sustainability  report)  selama  periode  tahun  2009-2011.

Variabel independen adalah pengungkapan sustainability report. Kinerja keuangan

merupakan  variabel  dependen   yang  meliputi  asset  management,  profitability,

leverage, liquidity dan market. 

Penelitian  Safitri  &  Fidiana  (2015)  dilakukan  untuk  mengetahui  apa

pengaruh antara pengungkapan laporan keberlanjutan (sustainability report)  dan

kinerja  keuangan  serta  pasar.  Sempel  penelitian  perusahaan  yang

mempublikasikan sustainability report selama periode tahun 2011-2013. Variabel

independen  penelitian  adalah  sustainability  report  yang  diukur  menggunakan

indeks  SDRI  yang  sesuai  dengan  pedoman  GRI  (Inisiatif  Pelaporan  Global).

Variabel dependen diukur menggunakan return on asset (ROA) serta current ratio

(CR) sebagai kinerja keuangan dan kinerja pasar diukur menggunakan Tobin’s Q.

Wijayanti  (2016) mencoba untuk menguji pengaruh dari masing-masing

aspek laporan keberlanjutan (sustainability report) pada kinerja keuangan. Sampel

merupakan  perusahaan  yang  mempublikasikan  laporan  keberlanjutan  selama

periode tahun 2013-2015. Variabel independen adalah pengungakapan ekonomi,

sosial  dan  lingkungan  yang  merupakan  tiga  eleman  dari  Sustainability  Report

yang diukur menggunakan indeks pengungkapan yang sesuai dengan pedoman
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GRI (Inisiatif Pelaporan Global). Variabel dependen diukur menggunakan return

on asset (ROA) serta current ratio (CR) untuk mengukur kinerja keuangan.  

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muallifin  &  Priyadi  (2016)  membahas

dampak  pengungkaan  sustainability  report  terhadap  return  on  asset (ROA),

current asset (CR), debt to equity ratio (DER) dan tobin’s. Sebanyak 9 data yang

telah  memenuhi  kriteria  penelitian  yang  dikumpulkan  menggunakan  teknik

purposive sampling. Teknik statistik Monova digunakan untuk uji hipotesis.

Penelitian  Suciwati,  Pradnyan,  &  Ardina  (2016)  dengan  tujuan  untuk

mengidentifikasi  pengaruh pengungkapan  tanggungjawab  social  perusahaan

(CSR)  terhadap kinerja keuangan.  Sebanyak  60 data sampel yang dikumpulkan

dengan metode pengumpulan data  purposive sampling dan  pool data selama 4

tahun,  serta  merupakan  data  skunder.  Analisis  regresi  sederhana  dengan  dua

persamaan  yang  variabel  dependennya  berbeda  digunakan  sebagai  metode

analisis.  Variabel  independen  penelitian adalah  pengungkapan  tanggungjawab

sosial perusahaan (CSR). 

Penelitian  Manisa  &  Defug  (2017)  mengenai pengaruh  antara

pengungkapan laporan keberlanjutan (sustainability report) dan kinerja keuangan

pada perusahaan infrastruktur  tahun 2010-2014. Sebanyak 30 perusahaan yang

telah  dikumpulkan  menggunakan  data  skunder.  Pengungkapan  laporan

keberlanjutan (sustainability report) digunakan sebagai variabel independen. 

Jusmarni,  (2016)  melakukan  penelitian  mengenai pengaruh antara

pengungkapan   laporan  keberlanjutan  (sustainability  report) dan kinerja

keuangan.  Sampel  penelitian  sebanyak  15  perusahaan  yang  mempublikasikan

laporan keberlanjutan  sustainability report. Variabel independen yang digunakan
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merupakan  pengungkapan  yang  terdiri  dari  tiga  aspek  kinerja  yang  diukur

menggunakan  indeks  pengungkapan.  Variabel  dependen  adalah  terhadap  rasio

market value dan rasio asset managemen.

2.2. Sustainability Report

Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah suatu laporan yang

berisikan  informasi terkait  kebijakan  ekonomi,  lingkungan  serta  sosial  dan

pengaruhnya  dalam  pembangunan  berkelanjutan  (sustainability  development).

Laporan  keberlanjutan  (sustainability  report) adalah  cara  mengukur

pengungkapan  yang  tertera  pada  kinerja  perusahaan  untuk  mencapai  tujuan

sustainability  development. Laporan  keberlanjutan  merupakan  sebuah  laporan

yang  berisikan  segala  informasi  terkait  dengan  kinerja  keuangan  maupun  non

keuangan  yang  bermanfaat  bagi  para  stakeholder  mengenai  beberapa  aspek

kinerja terkait dengan kegiatan operasional. 

Menurut  Elkington  (1997)  laporan  keberlanjutan  merupakan  sebuah

laporan  yang  memuat  laporan  yang  berkaitan  dengan  kinerja  sosial  dan

lingkungan  perusahaan  yang  memungkinkan  akan  tumbuh  secara  sustainable

performance. Sedangkan menurut Sari (2013) sustainaility report memiliki sifat

voluntary,  yang  merupakan  informasi  mengenai  ekonomi,  lingkungan  dan

perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

Sustainability Repor), menurut GRI-G3 Guidelines pengungkapan standar

dalam  laporan  keberlanjutan   (sustainability  report) terdiri  dari  6  aspek

pengungkapan,  yaitu  ekonomi,  lingkungan,  hak  asasi  manusia,  sosial,  dan
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tanggung jawab produk, dan tenaga kerja serta pekerjaan layak. Total dari seluruh

pengungkapan sustainability report adalah 79 item pengungkapan..

2.3. Kinerja Keuangan

Kinerja  keuangan  menjadi  hal  yang  paling  utama  dalam  pengambilan

keputusan  oleh  para  stakeholder.  Kinerja  keuangan  terdapat  pada  laporan

keuangan  perusahaan  serta  dapat  dilihat  pada  tahun  tertentu  maupun

membandingkan antara tahun-tahun sebelumya. Dengan membandingkan dengan

tahun-tahun  sebelumnya  para  stakeholder dapat  melihat  pertumbuhan

perusahaan.

1. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang memfokuskan pada net income,

rasio  biasanya  digunakan  untuk  mengukur  efisiensi  perusahaan  dalam

menggunakan assetnya dan operasionalnya. Menurut Susanto & Tarigan (2013)

profitabilitas  adalah  rasio  yang  mengungkur  keahlian  perusahaan  dalam

mendapatkan laba. 

Return on Asset (ROA) dipakai guna untuk menilai keahlian suatu organisasi

usaha dalam mendapatkan profit pada tingkat revenue, asset dan equity. Rasio ini

dapat  membantu  dalam penilaian seberapa  baik  suatu  organisasi  usaha dalam

mengkonversi investasinya pada aset menjadi  profit. Salah satu indikator dalam

pengambilan keputusan para calon penanam modal  dalam memilih perusahaan

untuk berinvestasi adalah return on asset (ROA). 
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2. Likuiditas

Likuiditas  adalah  rasio  yang  menilai  keahlian  perusahaan  dalam

memenuhi  kewajiban  jangka  pendek,  pernyataan  tersebut  konsisten  dengan

Gitman  (2006).  Menurut  Brighan  (2007)  likuiditas  adalah  rasio  yang  akan

memperlihatkan hubungan antara kas serta hutang lancar lainnya dengan hutang

lancar perusahaan.

Current Ratio (CR)  masuk ke dalam golongan likuiditas. Liquiditas adalah

rasio yang  menilai  bagaimana  perusahaan mampu membayar kewajiban jangka

pendeknya. Rasio yang mampu melihat sejauhmana aktiva lancar dapat menutupi

kewajiban  lancar  adalah  Current  ratio (CR).  Current  ratio (CR)  yang  rendah

maupun tinggi dapat mengurari kemampuan memperoleh keuntungan dikarenakan

hal  tersebut  akan dianggap adanya masalah dalam likuiditas  dan menunjukkan

banyaknya dana menganggur.

3. Leverage

Menurut  Syamsuddin (2002) rasio  leverage digunakan untuk mengukur

kemampuan dalam menggunakan aktiva yang memiliki fixed cost assets dengan

tujuan  untuk  meningkatkan  tingkat  return perusahaan.  Debt  to  Equity  Ratio

(DER) merupakan salah satu rasio leverage yang membandingkan antara hutang

dan  modal.  Rasio  leverage yang  sering  digunakan  untuk  mengukur  seberapa

besar  hutang  yang  dibandingkan  dengan  modal  yang  dimiliki  adalah  debt  to

equity rasio (DER). 

4. Aktivitas

Rasio  aktivitas  merupakan rasio  yang dapat  menilai  keefektivitas  suatu

perusahaan dalam hal menggunakan aktiva yang dimiliki.  Rasio aktivitas juga
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bermanfaat  untuk  menilai  kemampuan  perusahaan  dalam  pelaksanan

aktivitasnya.  Dari  hasil  rasio ini  dapat dilihat apakah perusahaan menjalankan

aktivitasnya secara efektif dan efisien atau sebaliknya.

Inventory  Turnover (IT)  atau  perputaran  persedian  adalah  rasio  yang

menunjukkan  berapa  kali  persediaan  terjual  dan  digantikan  dengan  persediaan

yang  dibeli  pada  periode  tersebut.  Pembelanjaan  aktif  merupakan  salah  satu

masalah  investasi  dalam  inventori.  Dalam  penentuan  seberapa  besar  investasi

dalam  inventori  akan  berdampak  langsung  terhadap  keuntungan  yang  akan

diperoleh. 

5. Divident Payout Ratio

Agus  Sartono  (2001)  berpendapat  bahwa  dividend  payout  ratio (DPR)

adalah  persentasi  laba  yang  telah  dibayarkan  dalam bentuk  dividen.  Dividend

Payout  Ratio (DPR)  adalah presentasi  keuntungan  yang  diperoleh  serta

diserahkan  secara tunai  kepada  para  pemegang  saham.  Dividend  payout  ratio

(DPR)  merupakan sebagian  profit yang  diperoleh  kemudian  dibagikan  dalam

bentuk devided.

2.4. Perkembangan Hipotesis

2.4.1. Hubungan antara sustainability report terhadap profitabilitas

Suatu  perusahaan  akan mengeluarkan  biaya  tambahan  dengan  tujuan

untuk memenuhi tanggung jawab sosial, hal tersebut akan berdampak netral pada

profitabilitas,  itu  karena  biaya  tambahan  yang  digunakan  merupakan  efisiensi

keuntungan yang dihasilkan  oleh  pengeluaran  tersebut.  Jadi  profitabilitas  akan
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meningkat karena peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tidak

akan hilang (Adhima, 2012). 

Sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Natalia  &  Tarigan (2014)

menunjukkan  bahwa  pengungkapan  laporan  keberlanjutan berpengaruh  secara

signifikan  positif  terhadap  return  on  assets (ROA),  hasilnya  konsisten  dengan

penelitian Almilia et  al. (2011) dan Safitri  & Fidiana (2015)  yang mengatakan

bahwa tujuan melaksanakan sustainability report adalah untuk menjalin hubungan

yang  baik  dengan  para  pemangku  kepentingan,  menginformasikan kinerja

perusahaan dalam mencapai keuntungan jangka panjang kepada para pemangku

kepentingan,  seperti  peningkatan  kinerja  keuangan,  peningkatan  keunggulan

kompetitif,  maksimalisasi  keuntungan,  serta  kesuksesan  perusahaan  jangka

panjang. Dengan pengungkapan Sustainability report  yang dilakukan diharapkan

dapat memberikan bukti nyata bahwa proses produksi dilakukan oleh perusahaan,

tidak  hanya  untuk  tujuan  yang  berorientasi  keuntungan,  tetapi  juga  untuk

memperhatikan masalah sosial, dan lingkungan, untuk meningkatkan kepercayaan

para  pemangku  kepentingan  yang  akan  berdampak  pada  peningkatan  nilai

perusahaan melalui peningkatan investasi yang akan berdampak pada peningkatan

laba perusahaan.

 

H1 :  Pengungkapan  laporan  keberlanjutan  (sustainability  report)

berpengaruh positif terhadap return on assets (ROA)

2.4.2. Hubungan antara sustainability report terhadap likuiditas
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Pengungkapan  laporan  keberlanjutan  diharapkan  dapat  meningkatkan

dukungan pemangku kepentingan untuk berinvestasi  dimasa yang akan datang.

Investasi  yang  didapat  dari  para  pemangku  kepentingan  akan  dikelola  untuk

mendanai  kewajiban  perusahaan,  sehingga  meningkatkan  likuiditas

(Soelistyoningrum dan Prastiwi, 2011). 

Sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Safitri  & Fidiana  (2015)  dan

Safitri & Fidiana (2015) menunjukkan bahwa pengungkapan Sustainability Report

secara signifikan mempengaruhi  current ratio (CR) dengan arah positif, hal ini

disebabkan tingginya tingkat likuiditas akan memperlihatkan keadaan keuangan

yang kuat. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang besar akan mampu

menciptakan  citra  yang  kuat  dan  positif  di  hadapan  para  pemangku

kepentingannya  dan  juga  memiliki  keahlian  yang  tinggi  dalam  membayar

kewajiban keuangannya secara tepat waktu. hal yang dapat dilakukan guna untuk

membangun  citra  perusahaan  adalah  melalui  menerbitkan  laporan  tambahan.

Salah  satu  upaya  untuk  melakukan  pengungkapan  perusahaan  adalah  melalui

pembuatan  laporan  keberlanjutan  sukarela,  tindakan  perusahaan  untuk

mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingannya.

H2 : Pengungkapan laporan keberlanjutan (sustainability report) berpengaruh

positif terhadap Current   Ratio (CR) 

2.4.3. Hubungan antara sustainability report terhadap leverage
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Perusahaan  yang  melaksanakan pengungkapan yang  lebih  luas

cenderung memiliki tingkat leverage yang tinggi karena dengan mengungkapkan

informasi sosial, perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan tanggung jawab

sosialnya  dengan  baik,  sehingga  dapat  meningkatkan  minat  dan  kepercayaan

kreditor  sebagai  sumber pendanaan perusahaan.  Semakin  tinggi  tingkat  hutang

perusahaan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari kreditornya karena ini

menunjukkan  bahwa  perusahaan  mampu  memenuhi  kewajibannya  kepada

kreditor (Setiawan, 2006). 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rismanda (2003), sebagaimana

dikutip  oleh  Widianto  (2011),  menyarankan  bahwa  pengungkapan  Laporan

Keberlanjutan secara signifikan mempengaruhi debt to equity ratio (DER) dengan

arah  positif.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  rasio  leverage

menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat

leverage yang  tinggi,  akan  mempertimbangkan  kebutuhan  untuk  menerbitkan

pernyataan  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial,  sehingga  ada  "kabar  baik"

tentang kinerja perusahaan, sehingga dapat menarik para pemangku kepentingan

untuk berinvestasi di perusahaan yang memiliki keuangan yang baik dan sehat.

kondisi. 

 

H3 :  Pengungkapan  laporan  keuangan  (sustainability  report) berpengaruh

positif terhadap debt to equity ratio (DER)

2.4.4. Hubungan antara sustainability report terhadap aktivitas
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Tingginya  tingkat  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan

mencerminkan  kemampuan  manajemen  yang  lebih  baik  untuk  mengelola

perusahaan dalam kegiatan pendanaan guna tercapainya kondisi keuangan kuat.

Hal  ini  karena  kondisi  keuangan  yang  kuat  merupakan  hasil  dari  upaya

perusahaan untuk mendapatkan dukungan dari  para  pemangku kepentingannya

agar dapat bertahan (Setiawan, 2006). 

Sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widianto  (2011)  mengatakan

bahwa sekitar tujuh puluh persen penelitian menunjukkan hubungan positif antara

kinerja perusahaan dengan pengungkapan CSR. Pembuatan laporan keberlanjutan

oleh  perusahaan,  serta  sarana  untuk  pelaporan  sosial  perusahaan,  kepada  para

pemangku  kepentingan  mengenai  kegiatan  CSR  yang  telah  dilakukan.

Berdasarkan argumen ini, dapat diasumsikan bahwa tingkat aktivitas perusahaan

memiliki hubungan positif dengan pengungkapan laporan keberlanjutan. Sebuah

penelitian  yang  dilakukan  oleh  Luthfia  (2012),  menunjukkan  bahwa  laporan

pengungkapan  yang  berkelanjutan  berdampak  positif  dan  signifikan  terhadap

aktivitas perusahaan.  Itu  karena semakin tinggi  rasio,  semakin efektif  kegiatan

perusahaan  dalam  mengelola  dana,  perusahaan  akan  memiliki  kecenderungan

untuk  mencapai  kondisi  keuangan  yang  lebih  stabil  dan  lebih  kuat.  Kondisi

keuangan perusahaan yang stabil  dan kuat adalah salah satu upaya perusahaan

untuk mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Dukungan dari

pemangku kepentingan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai keberlanjutan

perusahaan.  Dukungan  dari  pemangku  kepentingan  dapat  dikumpulkan  oleh

perusahaan dengan menerbitkan sustainability report.
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H4 : Pengungkapan laporan keberlanjutan (sustainability report) berpengaruh

positif terhadap inventory turnover (IT)

2.2.5. Hubungan antara sustainability report terhadap dividend payout ratio

Secara  umum,  tujuan  investor  dalam  berinvestasi  saham  adalah

mendapatkan  keuntungan  dalam  bentuk  dividen  atau  capital  gain.  Pemegang

saham  mengharapkan  untuk  menerima  dividen  dalam  jumlah  besar  atau

setidaknya  relatif  stabil  dari  tahun  ke  tahun,  sehingga  investasi  yang  masuk

diharapkan  dapat  meningkatkan  DPR  (Hadiwidjaja,  2007).  Sebuah  penelitian

yang dilakukan oleh Amalia dan Wijayanto (2007), di Dahlia dan Siregar (2008),

menunjukkan  bahwa  pengungkapan  Laporan  Keberlanjutan  secara  signifikan

mempengaruhi  Dividend  Payout  Ratio  (DPR)  ke  arah  yang  positif.  Studi  ini

menemukan bahwa perusahaan-perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik

akan mendapatkan tanggapan positif dari investor melalui fluktuasi harga saham

yang semakin meningkat dari  periode ke periode.  Pengungkapan  sustainability

report adalah cara bagi perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap masalah

ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Pengungkapan ini  diharapkan  dapat  menarik

minat  para  pemangku  kepentingan  untuk  berinvestasi.  Karena  secara  umum,

tujuan investor adalah berinvestasi saham adalah untuk mendapatkan keuntungan

dalam bentuk dividen atau capital gain.

H5 : Pengungkapan laporan keberlanjutan (sustainability report) berpengaruh

positif terhadap dividend payout ratio (DPR)
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2.5. Model Penelitian

Peneliti terinspirasi dari penilitan yang dilakukan oleh Nugroho & Arjowo

(2014),  dan  merupakan  repikasi  dari  penelitian  tersebut.  Model  penelitian  ini

menampilkan  gambaran  yang  menjelaskan  hubungan  antara  variabel  bebas

(independent)  yaitu  Sustainability  Report dengan  variabel  terkait  (dependent)

yaitu  kinerja  keuangan  yang  diukur  menggunakan  beberapa  rasio,  diantaranya

return on asset (ROA), current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), inventory

turnover (IT), serta dividend payout ratio (DPR).

Perbedaan penelitian ini dengan Nugroho & Arjowo (2014) adalah terletak

pada obyek penelitian.  Populasi  penelitian diambil dari  perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2012-2016.

Gambar 2.1
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Model Pengaruh antara sustainability report terhadap return on asset (ROA),

current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), inventory turnover (IT), dan

dividend payout ratio (DPR)

Sumber : Paskah Ika Nugroho & Irine Stephanie Arjowo (2014)
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