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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Memaksimalkan keuntungan yang diperoleh serta memperbaiki kualitas 

perusahaan ke arah yang lebih baik merupakan tujuan pokok dari setiap 

perusahaan. Guna keberhasilan pencapaian tujuan, perusahaan perlu melakukan 

pencatatan aktivitas keuangan untuk dijadikan acuan oleh para pemegang saham 

untuk mengukur nilai perusahaan. Segala jenis perusahaan dituntut untuk dapat 

menghasilkan catatan keuangan yang biasa disebut sebagai laporan keuangan 

(Karnawiredja, Hidayat, & Effendy, 2013). 

Laporan keuangan adalah produk final yang dihasilkan dari proses 

aktivitas akuntansi yang disusun rapi guna dijadikan sebagai sumber informasi 

terkait kondisi keuangan perusahaan pada periode akuntansi tertentu kepada para 

pihak yang berkepentingan atas informasi tersebut (Wantah, 2015). Pada 

umumnya, laporan keuangan hanya menyediakan informasi-informasi dari sisi 

keuangan. Hal tersebut tentu belum cukup bagi para pemangku kepentingan untuk 

melihat dan mengukur nilai suatu perusahaan secara menyeluruh karena laporan 

tersebut belum dapat menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap 

pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan konsumen sehingga diperlukan 

adanya laporan lain untuk mendukung pengungkapan laporan keuangan (Aziz, 

2014). 

Laporan lain yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai 

segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan tanggung jawab lingkungan 

dan sosial ini dikenal dengan sebutan sustainability report. Sustainability report 

ini diharapkan dapat menjadi satu alat untuk mendukung keberlangsungan hidup 

perusahaan (Tarigan & Semuel, 2015). Sustainability report memiliki banyak 

sekali definisi, salah satunya diungkapkan oleh Elkington (dalam Semuel & 

Saridewi, 2015) yang mengartikan sustainability report sebagai laporan yang 

memberikan peluang bagi perusahaan untuk bertumbuh secara berkesinambungan 

(sustainable performance) dengan cara menampilkan informasi kinerja keuangan 

dan informasi kinerja non-keuangan seperti informasi kegiatan lingkungan dan 

sosial. Disebutkan juga bahwa dalam dunia usaha, kinerja perusahaan tidak hanya 
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perlu diukur dari sisi keuangannya saja, tetapi juga perlu diukur dari tiga konsep 

yang dikenal sebagai konsep Tripple-P Bottom Line. Konsep yang terdiri dari 

keuntungan (profit), bumi (planet), dan komunitas (people) dipakai oleh para 

manajer perusahaan untuk mencapai pembangunan keberlanjutan (sustainability 

development). 

Sustainability report di Indonesia merupakan pelaporan yang masih 

sebatas bersifat sukarela (voluntary). Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan boleh 

tidak menerbitkan sustainability report karena masih belum ada aturan baku yang 

mengharuskan penerbitan laporan tersebut seperti halnya pada penerbitan 

financial report (Fatchan & Trisnawati, 2016). Menurut Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), meski masih bersifat sukarela, sudah terdapat kira-kira 9% perusahaan 

yang telah menerbitkan sustainability report dan terus meningkat setiap tahunnya 

dikarenakan banyak investor yang mulai menginginkan adanya sustainability 

report pada suatu perusahaan. Hal tersebut didukung dengan tumbuhnya 

kesadaran investor akan pentingnya hubungan antara perusahaan dengan 

lingkungannya guna mengetahui tentang produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

tersebut diterima secara ramah oleh masyarakat atau tidak.  

Terdapat beberapa elemen yang dapat mempengaruhi pengungkapan 

sustainability report ini, salah satunya adalah karakteristik perusahaan. Menurut 

Surbakti (2012) yang dikutip dalam Dewi dan Jati (2014), pengertian dari 

karakteristik perusahaan adalah sifat unik dari suatu entitas usaha yang pastinya 

berbeda bagi setiap perusahaan. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari berbagai 

macam komponen seperti ukuran perusahaan, tingkat leverage, tingkat 

profitabilitas, dan tingkat likuiditas. 

Selain itu, tata kelola perusahaan yang juga mempengaruhi 

pengungkapan sustainability report dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses, 

aturan, serta kebijakan yang berpengaruh terhadap pengarahan, pengelolaan, 

hingga ke pengontrolan suatu entitas usaha. Pihak-pihak yang pada umumnya 

terlibat dalam tata kelola perusahaan ini yakni para pemangku kepentingan seperti 

pemegang saham, manajemen, serta dewan direksi (Pertiwi & Pratama, 2011). 

Dalam penelitian ini, dewan direksi dan komite audit merupakan komponen yang 

dipergunakan dari tata kelola perusahaan. 

Elleen. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. 
UIB Repository©2020



3 
 

 
Universitas Internasional Batam 

Seiring dengan semakin pentingnya sustainability report bagi perusahaan 

yang berdiri di Indonesia, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian 

berjudul “Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Tata Kelola 

Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability Report” 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Terdapat banyak sekali masalah kerusakan lingkungan yang dapat 

ditemukan di Indonesia atas kegiatan operasional perusahaan yang tidak 

bertanggung jawab. Salah satunya dapat dilihat dari PT. Indomico Mandiri yang 

secara langsung membuang limbah ke Sungai Santan, Kare, dan Pelakan yang 

kemudian mendapatkan respon negatif dari warga, karena ketiga sungai tersebut 

merupakan sumber air bersih bagi desa tersebut. Selain itu, warga juga 

memanfaatkan sungai untuk transportasi, menangkap ikan, dan mengairi lahan 

pertanian. Kasus tersebut menyebabkan PT. Indomico Mandiri untuk membayar 

denda sebesar Rp 2 miliar dan terancam dicabut izin tambangnya (Apriando, 

2018)
.
 

Kasus lainnya bisa juga dilihat dari PT. Pindo Deli Pulp & Paper 3 yang 

merupakan pabrik kertas anak perusahaan dari PT. Sindo Mas yang secara 

langsung membuang limbah cair ke Sungai Cibeet yang juga merupakan bagian 

dari Sungai Citarum yang masih kerap dipergunakan oleh masyarakat setempat 

yang kemudian mendapatkan protes dan dilaporkan ke DLHK (Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan) pada Bulan Mei tahun 2019 lalu, sehingga aktivitas 

produksi PT. Pindo Deli Pulp & Paper 3 diberhentikan (Rihanto, 2019). 

Kedua kasus diatas terjadi karena kepentingan dan kehendak dari 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi serta memajukan bisnis 

perusahaannya. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya kerusakan dan masalah 

lingkungan di Indonesia. Saat ini, perusahaan mulai dituntut untuk 

memperhatikan aspek sosial dengan memberikan kontribusi secara langsung 

kepada masyarakat yang dapat dituangkan dalam sustainability report. Seluruh 

dampak dari aktivitas perusahaan dan program-program yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya perlu 

dituangkan dalam sustainability report, sehingga perusahaan akan menjadi lebih 

Elleen. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. 
UIB Repository©2020



4 
 

 
Universitas Internasional Batam 

berhati-hati dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hal tersebut akan 

mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan.  

Selain berguna untuk mengurangi kerusakan lingkungan, sustainability 

report juga kerap diterbitkan agar perusahaan dapat lebih mudah dalam 

membangun reputasi dan imej yang baik di mata masyarakat serta para investor. 

Perusahaan akan mempertimbangkan hal-hal seperti profit, aset, utang, dan 

komunikasi yang telah dijalankannya sebelum akhirnya memutuskan untuk 

menerbitkan sustainability report, karena memberikan kontribusi untuk 

memperbaiki dan melestarikan lingkungan membutuhkan biaya besar dan waktu 

yang tidak singkat. 

  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berikut adalah pertanyaan yang dapat membantu proses penelitian ini, 

yaitu : 

1. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report? 

2. Apakah leverage mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report? 

3. Apakah profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report? 

4. Apakah likuiditas mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report? 

5. Apakah dewan direksi mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report? 

6. Apakah komite audit mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

sustainability report. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

4. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

5. Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

6. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

Berikut adalah sejumlah manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari 

penelitian ini: 

1. Bagi akademisi, yaitu dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan serta 

menjadi suatu acuan yang kelak dapat mendukung penelitian selanjutnya 

dengan topik yang sama terkait pengungkapan sustainability report yang 

pada saat ini mulai diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang ada. 

2. Bagi para perusahaan, yaitu diharapkan dapat manjadi bahan evaluasi 

untuk mendukung dan menerapkan sustainability report sebagai salah 

satu dasar pertimbangan bagi para pemegang saham dalam hal 

dilaksanakannya proses pengambilan keputusan.  

3. Bagi pemerintahan, yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dikeluarkannya kebijakan serta peraturan terkait penerbitan 

sustainability report di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Bagian-bagian dari laporan penelitian ini dipilah menjadi lima bab, yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, urgensi penelitian, pertanyaan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, juga sistematika 

pembahasan atas disusunnya penelitian ini. 
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BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisikan penjelasan terkait penelitian terdahulu yang memiliki 

hubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penyusunan 

penelitian, model penelitian yang dikembangkan, serta model analisis 

data. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menyajikan penjelasan mengenai rancangan dan objek penelitian, 

definisi operasional variabel yang diuji, teknik pengumpulan data yang 

diperlukan, serta metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini memaparkan hasil uji penelitian disertai dengan analisis dan 

pembahasannya. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis, serta beberapa rekomendasi yang diharapkan 

dapat dijadikan sebagai tunjangan penelitian selanjutnya. 
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