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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Sustainability Report 

Setiap perusahaan pasti sangat memperhatikan laba yang akan 

dihasilkannya. Seiring dengan berkembangnya usaha di dunia, perusahaan juga 

mulai dituntut untuk lebih memperhatikan tanggung jawab sosial serta keadaan 

lingkungan di sekitar perusahaan. Terdapat banyak sekali kasus-kasus rusaknya 

lingkungan yang akhirnya menyadarkan para pebisnis dan masyarakat umum 

bahwa pembangunan berkelanjutan sangatlah penting untuk dipahami (Nurza, 

2015). 

Pembangunan berkerlanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia dengan memberikan perhatian lebih terhadap aspek lingkungan 

dan juga sosial. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka diterbitkanlah 

sustainability report untuk menilai kinerja perusahaan terhadap lingkungan yang 

dapat digunakan untuk mendapatkan perhatian dari investor untuk menanamkan 

modalnya di perusahaan yang jauh dari risiko sosial dan lingkungan (Puspitandari 

& Septiani, 2017).  

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sustainability report adalah 

suatu bentuk laporan yang dirancang dan dibuat oleh suatu badan usaha untuk 

dapat ditunjukkan dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

terkait kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) yang baik. Suatu jenis 

pelaporan yang masih memiliki sifat sukarela dengan tujuan guna mewujudkan 

tanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat merupakan definisi dari 

sustainability report yang disebutkan oleh Sari (2013). Disebutkan juga terkait 

pentingnya penerbitan sustainability report guna mendapatkan pengakuan dari 

para pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa perusahaan telah 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik kepada lingkungan dan 

masyarakat. 

Sustainability report dilaporkan berlandaskan standar yang dapat ditemui 

pada Global Reporting Index (GRI) yang didirikan di tahun 1997. GRI 

menyajikan kerangka kerja untuk pelaporan sustainability report yang bisa 

digunakan oleh segala jenis organisasi di dunia. Setelah dibentuk, GRI 
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menerbitkan panduan sustainability report untuk pertama kalinya pada tahun 

2000. Kemudian dilakukan revisi di tahun 2002 dengan menerbitkan GRI G-2, 

GRI G-3 di tahun 2006, GRI G-3.1 di tahun 2011 dan standar GRI versi paling 

baru yaitu GRI G-4 di tahun 2013. 

GRI G-4 menyediakan pedoman mengenai cara mengungkapkan 

keberlanjutan dalam kerangka kerja yang relevan guna mendukung pendekatan 

yang terstandarisasi dalam pelaporan sehingga dapat meningkatkan tingkat 

konsistensi dan transparansi. Terdapat tiga kelompok indikator kerja standar GRI 

G-4, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial (Sahla & Aliyah, 2016). 

Menurut GRI G-4 (2013) terdapat enam prinsip untuk menentukan 

kualitas laporan dalam sustainability report yang terdiri dari: 

1. Keseimbangan, laporan harus dapat memperlihatkan dengan jelas sisi 

positif maupun sisi negatif dari kinerja perusahaan dan menghindari 

terjadinya penyalahsajian baik yang tidak disengaja maupun yang 

disengaja. 

2. Komparabilitas, perusahaan perlu melakukan proses pemilihan, 

pengumpulan, serta penyampaian informasi secara konsisten agar 

dianalisis dan dievaluasi perubahan kinerjanya dari waktu ke waktu. 

3. Akurasi, informasi yang disampaikan haruslah terperinci dan akurat guna 

memudahkan penilaian perusahaan oleh para pemangku kepentingan. 

4. Ketepatan waktu, laporan perlu diatur jadwal pembuatannya agar lebih 

teratur sehingga dapat ditunjukan kepada para pemangku kepentingan 

tepat waktu. 

5. Kejelasan, informasi yang disajikan haruslah bisa dengan mudah 

dipahami dan juga diakses oleh pihak yang berkepentingan. 

6. Keandalan, entitas perlu melakukan pengumpulan, pencatatan, 

pembentukan, penguraian, dan penyajian informasi yang diperlukan guna 

mempersiapkan laporan untuk diuji.  

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

menyatakan adanya sejumlah manfaat yang bisa didapatkan dari pelaporan 

sustainability report, yaitu sebagai berikut: 

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



9 
 

Universitas Internasional Batam 

1. Membantu terwujudnya transparansi dan meningkatkan prospek 

perusahaan, serta menyediakan informasi bagi stakeholder yang terdiri 

dari pemegang saham, anggota masyarakat lokal, dan pemerintah. 

2. Membangun nama baik perusahaan yang dapat dijadikan sebagai media 

untuk meningkatkan nilai merk, stok, dan loyalitas konsumen. 

3. Dapat dijadikan sebagai gambaran cara entitas dalam mengelola 

risikonya. 

4. Dipakai untuk stimulasi pemikiran kepemimpinan dan kinerja. 

5. Mengembangkan penerapan sistem manajemen yang lebih bagus dan 

bermutu dalam hal pengelolaan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

6. Mencerminkan keahlian perusahaan dalam memenuhi kemauan 

pemegang saham. 

7. Meningkatkan minat para pemegang saham dan membantu 

memperlihatkan cara menambah nilai perusahaan yang berhubungan 

dengan masalah lingkungan dan sosial. 

Terdapat dua landasan teori yang mendasari sustainability report, yaitu 

teori stakeholder dan teori legitimasi. Teori yang memiliki korelasi dengan 

konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang keberlangsungan hidup entitasnya 

dipengaruhi oleh pemangku kepentingan merupakan definisi dari teori 

stakeholder. Teori ini juga menjelaskan bahwa selain memaksimalkan pendapatan 

yang diperoleh perusahaan dan memperhatikan kepentingan pemegang saham, 

perusahaan juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perhatiannya 

kepada masyarakat, konsumen, serta pemasok (Paramita & Chariri, 2013). 

Terdapat dua model konsep dari teori stakeholder yang dikembangkan 

oleh Freeman dan Reed (1983), yaitu: 

1. Model kebijakan dan perencanaan bisnis, yaitu model yang lebih 

mengarah ke pertumbuhan serta evolusi kesepakatan pertimbangan 

strategis dengan pihak-pihak yang dukungannya dibutuhkan. 

2. Model tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen stakeholder, 

yaitu model yang menitikberatkan pada perencanaan perusahaan serta 

pengaruh eksternal yang berlawanan dengan perusahaan termasuk 

lingkungan dan pemerintah. 
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Menurut Deegan, Robin, dan Tobin (2002) yang dikutip dari Aziza 

(2014), legitimasi suatu badan usaha akan dapat diperoleh apabila terdapat 

keserupaan antara hasil yang diberikan perusahaan dengan harapan dari 

masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan lagi menuntut hal-hal yang tidak 

sesuai harapan. Perusahaan akan ditempatkan pada posisi yang buruk apabila 

terdapat ketidaksamaan antara nilai yang digunakan oleh perusahaan dengan nilai 

yang digunakan oleh masyarakat. Ketidaksamaan tersebut biasa disebut sebagai 

legitimacy gap yang memberi dampak pada kemampuan perusahaan dalam 

meneruskan aktivitas usahanya. Apabila gap tersebut sudah muncul, maka 

perusahaan perlu memantau dan mengevaluasi lagi faktor pemicu gap tersebut 

dapat terjadi. Legitimacy gap bisa diperkecil dengan cara melakukan peningkatan 

pada tanggung jawab sosial dan pengungkapan sosial (O’Donovan, 2002). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Studi terkait sustainability report telah banyak dikaji oleh peneliti-

peneliti sebelumnya dengan memanfaatkan elemen pengukuran serta tujuan 

penelitian yang berlainan juga beragam. Finch (2005) melakukan riset yang 

bertujuan untuk mengeksplorasi literatur tentang sustainability dan perluasan 

kerangka kerja pelaporan, serta untuk menyelidiki motivasi perusahaan dalam 

mengadopsi kerangka kerja tersebut. Dijelaskan bahwa motivasi perusahaan untuk 

menerbitkan sustainability report adalah untuk berkomunikasi dengan para 

pemangku kepentingan terkait kemampuan manajemen dalam mendapatkan 

manfaat perusahaan jangka panjang.  

Jones, Frost, Loftus, dan Laan (2007) meneliti mengenai pengaruh 

abnormal stock returns dan kinerja keuangan perusahaan terhadap tingkat 

pengungkapan sustainability report. Studi tersebut menggunakan sebanyak 100 

sampel perusahaan teratas yang dapat ditemukan di Australian Securities 

Exchange (ASX) yang dikumpulkan pada awal tahun 2004. 

Dilling (2010) melakukan pengkajian terkait efek yang diberikan oleh 

tata kelola perusahaan, struktur modal, kinerja keuangan, dan ukuran terhadap 

pengungkapan sustainability report yang berkualitas dengan jumlah sampel 

sebanyak 124 perusahaan yang ditarik dari 25 negara. Penelitian ini menjelaskan 

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



11 
 

Universitas Internasional Batam 

bahwa perusahaan yang berlokasi di Eropa, yang aktif di sektor energi atau 

produksi, atau yang memiliki margin laba yang tinggi lebih mungkin untuk 

menerbitkan sustainability report berkualitas tinggi.  

Pertanyaan terkait peran suatu badan usaha dalam hal pembaruan 

maupun degradasi lingkungan semakin mengundang perhatian akademisi maupun 

non-akademisi, hal ini yang mendasari riset yang dijalankan oleh Gallo dan 

Christensen (2011). Riset dengan variabel bebas berupa ukuran organisasi dan 

kepemilikan organisasi ini menggunakan sebanyak 922 sampel perusahaan yang 

beroperasi di Amerika Serikat. 

Michelon dan Parbonetti (2012) melakukan riset terkait efek yang 

didapatkan pengungkapan sustainability report dari determinan corporate 

governance. Determinan tersebut kemudian dibagi menjadi 4 variabel independen, 

yaitu proporsi direktur independen, CEO duality, anggota dewan community 

influential, dan komite CSR. Variabel kontrol juga dapat ditemukan pada riset ini, 

yaitu dewan direksi, reputasi, profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, risiko 

pasar, umur perusahaan, listing status, negara asal, dan tipe industri. 

Sustainability report dapat dijadikan sebagai suatu alat penting yang 

dapat digunakan oleh ribuan perusahaan untuk menyampaikan kinerja sosial dan 

lingkungan mereka kepada para pemangku kepentingan. Namun, tingkat dan sifat 

pengungkapan dalam perspektif keberlanjutan masih belum memadai terutama 

pada negara yang masih berkembang. Hal tersebut menjadi motivasi Krongkaew-

arreya dan Setthasakko (2013) untuk mengkaji penelitian terkait faktor-faktor 

internal yang mendorong perusahaan besar yang peka terhadap lingkungan untuk 

menghasilkan sustainability report yang lengkap dan handal. Jenis perusahaan 

yang dijadikan sebagai sampel adalah perusahaan otomotif, elektronik dan 

komputer, minyak dan gas, bahan kimia dan sintesis, baja, dan industri kertas. 

Objektif dilaksanakannya studi oleh Faisal dan Achmad (2014) adalah 

untuk menguji faktor-faktor kontekstual internal, seperti keberadaan komite 

lingkungan dan sistem manajemen lingkungan terhadap tingkat diungkapkannya 

sustainability report. Dipergunakan sampel sebanyak 1.418 entitas dari 59 negara 

yang tercatat di situs GRI pada tahun fiskal 2009 untuk mendukung studi ini. 

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



12 
 

Universitas Internasional Batam 

Anikita dan Khafid (2015) mengkaji penelitian terkait korelasi antara 

mekanisme corporate governance dan kinerja keuangan pada tingkat 

diungkapkannya sustainability report. Variabel bebas yang dipergunakan adalah 

berupa komite audit, komisaris independen, governance comitte, kepemilikan 

manajerial, leverage, dan profitabilitas. Sebanyak 246 sampel perusahaan di tahun 

2013 dipergunakan oleh peneliti guna mendukung penelitian ini. Di tahun yang 

sama juga dikaji riset lain oleh Fortunella dan Hadiprajitno (2015) terkait efek 

yang diberikan oleh struktur corporate governance dan karakteristik perusahaan 

terhadap tingkat diungkapkannya sustainability report. Komisaris independen, 

ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, proporsi direktur wanita, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tipe industri merupakan tujuh variabel 

independen yang dipergunakan pada riset tersebut. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Haladu dan Salim (2016) yang 

menggunakan sampel 69 perusahaan dari sektor minyak dan gas bumi, konstruksi, 

kesehatan, industri, sumber daya alam, dan pertanian. Penelitian ini dilakukan 

untuk melihat efesiensi lembaga lingkungan pemerintah dalam pengungkapan 

sustainability report pada perusahaan sensitif di Nigeria. King’ori, Naibei, Sang, 

dan Kipkosgei (2018) mengemukakan bahwa selama beberapa dekade terakhir, 

terdapat kekhawatiran global terkait bahaya yang ditimbulkan ketika entitas 

terlalu menekankan pembangunan ekonomi dengan mengorbankan kelestarian 

lingkungan. Riset tersebut mengevaluasi keterkaitan ciri entitas dengan 

pengungkapan sustainability report pada 65 perusahaan yang bisa didapatkan di 

Nairobi Securities Exchange. 

Elemen-elemen yang mempengaruhi pengungkapan sustainability report 

juga diungkapkan oleh Arayssi, Dah, dan Jizi (2016). Penelitian tersebut 

dilakukan guna menilik pengaruh dari gender diversity pada sustainability report 

yang mempergunakan sejumlah sampel dari perusahaan yang terdapat di 

Financial Times Stock Exchange pada periode tahun 2007 sampai dengan 2012. 

Menganalisa korelasi antara karakteristik dewan dengan pengungkapan 

sustainability report pada perusahaan di negara Turki merupakan tujuan utama 

dilakukannya studi oleh Akbas (2016) ini. Karakteristik dewan yang dimaksudkan 

berupa gender diversity, independensi dewan, ukuran dewan, dan independensi 
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komite audit. Jumlah sampel yang dipergunakan pada studi ini adalah sebanyak 

62 badan usaha non-finansial yang tercatat dalam BIST-100 pada akhir tahun 

2011. 

Dissanayake, Tilt, dan Xydias-Lobo (2016) menjalankan riset terkait 

elemen-elemen yang berdampak pada diungkapkan atau tidak diungkapkannya 

sustainability report pada perusahaan di Sri Lanka. Riset tersebut mengambil 

sebanyak 60 perusahaan teratas yang tercatat di CSE pada periode tahun 2011-

2012 sebagai sampel. Dinyatakan juga bahwa penelitian dikaji guna menilik 

korelasi antara ukuran perusahaan, kelompok industri, dan umur perusahaan 

dengan pengungkapan sustainability report. 

Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi diungkapkan atau tidak 

diungkapkannya sustainability report di Nigeria merupakan tujuan dari studi yang 

dijalankan oleh Baba dan Abdulmanaf (2017). Sebanyak 80 jumlah sampel 

perusahaan diambil dari perusahaan yang tercatat dalam Nigerian Stock Exchange 

(NSE) pada periode waktu 2010-2015. Penelitian di tahun yang sama juga dikaji 

oleh Gavana, Gottardo, dan Moisello (2017) dengan tujuan untuk menganalisa 

pengaruh dari ekuitas dan bond issues pada pengungkapan sustainability report 

yang menggunakan sebanyak 230 sampel perusahaan yang bisa didapatkan dari 

Italian Stock  Exchange (ISE) pada tahun 2013.  

Mapparessa, Bakry, Totanan, Mile, dan Arumsari (2017) mengkaji 

sebuah studi terkait dampak-dampak yang diberikan oleh political visibility, tipe 

perusahaan, dan gender diversity kepada tingkat diungkapkannya sustainability 

report. Digunakan sampel sejumlah 72 perusahaan yang tercatat di Indonesia 

Sustainability Reporting Award (ISRA) dari periode tahun 2014 hingga 2015.  

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Obiamaka dan Akintola (2017) 

yang memakai sebanyak 24 sampel perusahaan yang bisa didapatkan di NSE 

dengan tujuan untuk menilik dampak auditor eksternal perusahaan terhadap 

keputusan perusahaan untuk mempublikasikan atau tidak mempublikasikan 

sustainability report juga memeriksa perusahaan-perusahaan industrial yang 

melaporkan sustainability report. Pada tahun yang sama pula dikaji studi lain oleh 

Ong dan Djajadikerta (2017) yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak tata 

kelola entitas terhadap tingkat diungkapkannya sustainability report. Corporate 
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governance pada studi dengan sampel berupa segala jenis entitas yang terdaftar di 

ASX tersebut terdiri dari komposisi dewan, multiple directorship, direktur wanita, 

dan lain sebagainya. 

Meneliti elemen-elemen yang mempengaruhi diungkapkan atau tidak 

diungkapkannya sustainability report merupakan tujuan dari riset yang dikaji oleh 

Bhatia dan Tuli (2017). Riset tersebut dilaksanakan dengan menggunakan 

sebanyak 158 sampel perusahaan India yang dipilih berdasarkan BSE 200. 

Elemen yang dipakai pada riset ini adalah berupa profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, leverage, umur dan ukuran perusahaan, kewarganegaraan, ukuran 

dewan, independensi dewan, tipe industri, dan advertising intensity. 

Terdapat pula penelitian berbeda yang dikemukakan oleh Ghuslan dan 

Saleh (2017) dengan objektif untuk menganalisa korelasi antara karakteristik 

dewan dan sustainability report. Sampel yang ditarik untuk penelitian tersebut 

adalah sebanyak 70 badan usaha yang tercatat di Bursa Malaysia pada periode 

tahun 2012-2013. Variabel bebas yang dipergunakan adalah berupa independensi 

dewan, ukuran dewan, CEO duality, dan tipe industri. 

Mesikpun telah mengetahui dampak potensial dari pelaporan sosial pada 

keberlangsungan hidup suatu entitas, riset terkait komposisi direktur terhadap 

tingkat dipubilkasikannya laporan keberlanjutan masih sangat terbatas. Makalah 

yang dikemukakan oleh Jizi (2017) ini menambahkan bukti berkembangnya 

literatur laporan keberlanjutan dengan memeriksa keterkaitan komposisi dewan 

terhadap keputusan dipublikasikannya sustainability report. Makalah ini 

mempergunakan sampel sebanyak 350 perusahaan di United Kingdom pada 

periode tahun 2007-2012. 

Karaman, Kilic, dan Uyar (2018)  meneliti tentang elemen-elemen yang 

mempengaruhi pengungkapan sustainability report berdasarkan  GRI. Elemen-

elemen yang dimaksudkan tersebut adalah berupa ukuran perusahaan, free cash 

flow, profitabilitas, leverage, pertumbuhan, difusi kepemilikan, dan nilai 

perusahaan. Riset ini mengambil sebanyak 284 sampel perusahaan yang dapat 

ditemukan dalam Thomson Reuters EIKON pada periode tahun 2006-2015. 

Berlainan dengan riset yang dikemukakan oleh Elshabasy (2018) dengan 

jumlah sampel sebanyak lima puluh perusahaan teraktif yang terdapat di Egyptian 
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Stock Exchange. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa badan usaha dengan 

reputasi baik tidak bergantung hanya pada hasil keuangannya saja, melainkan juga 

dari kontribusinya terhadap lingkungan, sehingga dilakukanlah penelitian terkait 

pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat diterbitkannya sustainability 

report. 

Objektif dilakukannya riset oleh Mudiyanselage (2018) adalah guna 

mengeksplorasi peran dewan direksi dalam hal pengungkapan sustainability 

report yang merupakan fenomena yang baru muncul. Data sampel yang 

dikumpulkan adalah berupa 100 perusahaan yang mewakili hampir semua sektor 

bisnis di Sri Lanka dari tahun 2012 hingga 2016. Riset ini mengacu pada kedua 

teori agensi dan sumber daya ketergantungan. 

Hu dan Loh (2018) melakukan studi yang mempergunakan sebanyak 462 

sampel perusahaan yang bisa didapatkan dalam Singapore Exchange (SGX) per 

30 Juni 2016. Tujuan dikajinya studi ini adalah untuk menilik hubungan yang 

terdapat antara board governance dan pengungkapan sustainability report. Board 

governance yang dimaksud terdiri dari kapasitas dewan, independensi dewan, dan 

dewan insentif. 

Selain itu, juga terdapat riset yang dikemukakan oleh Doktoralina, 

Anggraini, dan Melzatia (2018) yang memiliki objektif untuk menganalisa 

pengaruh dari profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tingkat 

diungkapkannya sustainability report. Dipilih sebanyak 65 sampel yang 

memenuhi kriteria dari perusahaan yang dapat ditemukan di BEI. Di tahun yang 

sama juga didapatkan studi yang dijalankan oleh Alotaibi, Naseem, dan Hussien 

(2018) dengan tujuan untuk mengidentifikasi dampak dari karakteristik dewan 

terhadap tingkat diungkapkannya praktik sustainability report. Studi dengan 

sampel berupa 16 Bank di Jordan yang tercatat dalam Amman Stock Exchange 

tersebut memiliki variabel bebas berupa ukuran dewan, independensi dewan, 

kompensasi dewan, serta aktivitas dewan. 

Perusahaan yang memberi perhatian lebih pada kepentingan lingkungan 

dan sosial secara berkelanjutan akan terus diuntungkan di masa depan apabila 

dilakukan dengan penuh tanggung jawab merupakan alasan diungkapkannya 

sustainability report menurut Ariyani dan Hartomo (2018). Studi tersebut 
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dilakukan guna memeriksa keterkaitan karakteristik dan komite tata kelola 

perusahaan terhadap dependennya yang berupa pengungkapan sustainability 

report. 

Menilik efek yang diberikan elemen-elemen seperti dewan tata kelola 

perusahaan dan karakteristik komite audit kepada tingkat diungkapkannya 

sustainability report pada perusahaan manufaktur yang beroperasi di Sri Lanka 

merupakan objektif dikajinya studi oleh Dissanayake dan Nimalathasan (2018). 

Perusahaan yang ditarik untuk dijadikan sampel hanya perusahaan manufaktur 

yang dapat ditemukan di CSE dari periode waktu 2012 hingga 2017. Studi pada 

tahun yang sama juga dikaji oleh Mahmood, Kouser, Ali, Ahmad, dan Salman 

(2018) yang meneliti korelasi antara tata kelola perusahaan dengan tingkat 

diungkapkannya sustainability report. Studi tersebut dilangsungkan dengan 

menarik sampel dari 100 badan usaha teratas yang tercatat di Pakistan  Stock 

Exchange (PSE) mulai dari tahun 2012 hingga 2015. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anazonwu, Egbunike, dan Gunardi 

(2018) yang memiliki maksud untuk menilik korelasi antara board diversity 

dengan sustainability report dengan sampel perusahaan manufaktur yang 

tercantum di NSE. Variabel independennya adalah berupa kewarganegaraan 

anggota dewan, proporsi direktur wanita, proporsi direktur non-eksekutif, dan 

multiple directorships. Pada tahun yang sama juga dikaji studi yang berbeda oleh 

Adeniyi dan Fadipe (2018) dengan objektif untuk menganalisis efek dari board 

diversity terhadap sustainability report di Nigeria. Variabel bebas yang 

dimaksudkan adalah berupa independensi dewan, gender diversity dewan, serta 

ukuran dewan. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan 

Sustainability Report 

Sastrawan dan Latrini (2016) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan 

merupakan besar kecilnya ukuran suatu badan usaha dipandang dari jumlah aset 

dan sumber dayanya. Jumlah aset, kapitalisasi pasar, dan penjualan dapat 

dijadikan sebagai tolok ukur dari ukuran perusahaan, sehingga apabila tolok ukur 
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yang digunakan semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa ukuran dari suatu 

entitas juga akan semakin besar (Sudarmadji & Sularto, 2007). 

Gallo dan Christensen (2011) menyatakan dalam risetnya bahwa semakin 

besar ukuran suatu perusahaan, maka keinginan perusahaan dalam menghasilkan 

sustainability report akan semakin meningkat. Hal tersebut dipicu oleh 

kecenderungan perusahaan besar yang lebih memperhatikan pengakuan dan 

penerimaan masyarakat terhadap perusahaan yang bisa didapatkan dari penerbitan 

sustainability report. Hasil riset tersebut searah dengan riset-riset yang telah dikaji 

oleh Legendre dan Coderre (2013), Bhatia dan Tuli (2017), Dibia dan Nwaigwe 

(2018) yang menyatakan adanya keterkaitan dengan arah positif antara variabel 

ukuran perusahaan dengan variabel pengungkapan sustainability report.  

Adanya pengaruh yang negatif antara ukuran perusahaan dengan 

pengungkapan sustainability report dipaparkan oleh Khafid, Baroroh, Tusyanah, 

dan Tyas (2019). Dijelaskan bahwa perusahaan besar biasanya hampir tidak 

mempertimbangkan pengungkapan informasi guna mencapai legitimasi, karena 

perusahaan besar cenderung lebih mampu untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup bisnisnya, artinya perusahaan sudah mendapatkan pengakuan dari 

masyarakat tanpa harus bersusah-susah menerbitkan sustainability report. 

Pernyataan ini searah dengan studi yang dikemukakan oleh Fortunella dan 

Hadiprajitno (2015) dan Mapparessa et al. (2017). Hal yang berbeda juga 

dipaparkan oleh Ariyani dan Hartomo (2018) yang menyatakan bahwa perusahaan 

berskala kecil pun mampu menerbitkan sustainability report yang baik apabila 

diperlukan, sehingga ukuran dari suatu perusahaan tidak memberikan pengaruh 

kepada praktik sustainability reporting secara signifikan. 

2.3.2 Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Sustainability Report 

Menurut Hadiningsih (2007) yang dikutip dalam Suryono dan Prastiwi 

(2011), leverage merupakan kemampuan suatu badan usaha atau organisasi dalam 

memenuhi kewajiban keuangan baik dalam jangka waktu yang panjang maupun 

yang pendek apabila usaha atau organisasi tersebut dilikuidasi. Leverage juga 

dapat diartikan sebagai alat ukur guna mengetahui jumlah aset yang dibiayai 

dengan utang (Sudarmadji & Sularto, 2007). 
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Pada studi yang telah dikaji oleh Branco, Delgado, Gomes, dan Eugénio 

(2014), dinyatakan bahwa diperlukan biaya yang besar dalam mengungkapkan 

sustainability report, sehingga perusahaan dengan leverage tinggi memiliki 

kecenderungan untuk meminimalisir pengeluaran biaya yang dapat menambah 

jumlah utang perusahaan, salah satu biaya yang dimaksud adalah biaya penerbitan 

sustainability report. Hasil ini searah dengan riset yang telah dikemukakan oleh 

Bhatia dan Tuli (2017), Diantimala dan Amril (2018), dan Liana (2019) yang 

memaparkan bahwa leverage berhubungan negatif dengan pengungkapan 

sustainability report. 

Karaman, Kilic, dan Uyar (2018) mengungkapkan bahwa terdapat 

kecenderungan bagi perusahaan dengan leverage tinggi untuk melakukan 

penerbitan sustainability report yang membutuhkan biaya besar untuk 

meyakinkan kreditor dan investor bahwa perusahaan mampu membayar 

kewajiban-kewajibannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Martínez-Ferrero, 

Garcia-Sanchez, dan Cuadrado-Ballesteros (2015) yang menyatakan bahwa 

leverage memiliki keterkaitan dengan arah yang positif terhadap pengungkapan 

sustainability report.  

Berlainan dengan studi yang dikemukakan oleh Artiach, Lee, Nelson, 

dan Walker (2010), Naidia, Wulandari, dan Septiani (2017) yang menjelaskan 

bahwa tidak terdapat korelasi yang spesifik antara leverage dengan pengungkapan 

sustainability report. Dikatakan bahwa entitas ber-leverage tinggi maupun rendah 

tidak akan melakukan penerbitan sustainability report, hal tersebut dipicu dengan 

adanya keinginan entitas untuk tidak menjadi sorotan dari debtholders yang 

dikatakan dapat semakin menekan manajemen apabila terlalu banyak berkutat 

dengan kegiatan-kegiatan sosial daripada memberi perhatian terhadap kepentingan 

mereka. 

2.3.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sustainability 

Report  

Profitabilitas ialah kemampuan suatu badan usaha atau badan organisasi 

dalam mendapatkan laba dari operasional usahanya dengan memakai dana aset 

yang dimiliki oleh perusahaan. Secara singkat, profitabilitas dapat dimanfaatkan 
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untuk memperhitungkan kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan 

keuntungan pada suatu periode tertentu (Dewi & Wirajaya, 2013). 

Almilia (2008), Shum, Chen, dan Burritt (2009), Yasmin dan Zuraida 

(2017), Benjamin, Okpanachi, dan Muhammad (2017), dan Elshabasy (2018) 

dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara 

profitabilitas dengan variabel dependen pengungkapan sustainability report. 

Dijelaskan bahwa terdapat kecenderungan bagi perusahaan berprofitabilitas tinggi 

untuk menguak informasi tambahan kepada publik dan para pemangku 

kepentingan karena perusahaan mampu menerbitkan sustainability report yang 

memerlukan biaya besar, sedangkan perusahaan dengan nilai profitabilitas yang 

rendah biasanya lebih fokus dalam meningkatkan profit perusahaan daripada 

menerbitkan sustainability report yang dapat semakin mengurangi profit yang 

diperoleh. 

Shamil, Shaikh, Ho, dan Krishnan (2014), Gnanaweera dan Kunori 

(2018) berargumen bahwa tidak terdapat hubungan apapun antara profitabilitas 

dengan pengungkapan sustainability report. Hal ini dipicu dengan keinginan 

perusahaan untuk lebih menggunakan laba dan sumber dayanya untuk kegiatan 

operasional perusahaan daripada menggunakannya untuk mengungkapkan 

sustainability report yang dapat mengurangi laba perusahaan. 

Berbeda dengan Ho dan Taylor (2007) yang menyampaikan hasil 

penelitian negatif antara profitabilitas dengan pengungkapan sustainability report. 

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah biasanya mencurahkan informasi 

yang lebih banyak terkait pengungkapan lingkungan dan sosial guna 

memperlihatkan kontribusi perusahaan kepada publik, sehingga investor akan 

tetap melakukan investasi pada perusahaan tersebut walaupun profitabilitasnya 

rendah. 

2.3.4 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan Sustainability Report 

Pengertian dari likuiditas yang dikemukakan oleh Saifi dan Hanie (2018) 

adalah kemampuan dari suatu organisasi dalam memenuhi semua kewajiban-

kewajibannya dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu yang singkat. 

Apabila perusahaan dapat mengubah aktiva menjadi kas tanpa penurunan nilai, 

maka perusahaan dapat dikatakan likuid. 

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



20 
 

Universitas Internasional Batam 

Saputro, Fachrurrozie, dan Agustina (2013) menjelaskan bahwa rasio 

likuiditas dapat digunakan sebagai cerminan kesehatan keuangan suatu badan 

usaha, artinya badan usaha dengan likuiditas tinggi memiliki kondisi keuangan 

yang sehat, begitu pula sebaliknya. Perusahaan berlikuiditas tinggi memiliki 

kecenderungan untuk mencurahkan lebih banyak informasi, salah satunya adalah 

melalui sustainability report. Berbanding terbalik dengan perusahaan dengan 

kondisi keuangan lemah yang akan lebih fokus untuk memperbaiki kinerja 

ekonomi mereka daripada memberikan perhatian terhadap lingkungan. Yasmin 

dan Zuraida (2017), Diantimala (2018), Badawi dan Nugroho (2019) juga 

memaparkan hal yang sama terkait adanya hubungan positif antara likuiditas 

dengan pengungkapan sustainability report. 

 Pada studi yang telah dikaji oleh Suryono dan Prastiwi (2011), Sari dan 

Marsono (2013), Utara, Ilham, dan Nasir (2014), dikatakan bahwa tidak 

ditemukan keterkaitan apapun antara likuiditas dengan pengungkapan 

sustainability report karena pemberi pinjaman biasanya akan lebih berfokus 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diberi pinjaman dibandingkan 

informasi tambahan tentang aktivitas sosial yang diungkapkan melalui 

sustainability report. Hal yang berbeda dikemukakan oleh Doktoralina, 

Anggraini, dan Melzatia (2018) yang menjelaskan bahwa perusahaan berlikuiditas 

tinggi cenderung untuk tidak menerbitkan sustainability report dan hanya 

mengungkapkan informasi seperlunya saja karena perusahaan berada dalam 

keadaan yang baik, sehingga perusahaan hanya akan melakukan pengungkapan 

sebatas untuk menambah image perusahaan saja. Sebaliknya, perusahaan 

berlikuiditas rendah memiliki kecenderungan untuk menuangkan lebih banyak 

informasi tambahan seperti sustainability report yang mampu menutupi kinerja 

keuangan yang buruk, sehingga investor masih ingin menanamkan modal pada 

perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan pun menjadi terjaga. 

2.3.5 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Sustainability 

Report 

Definisi dari dewan direksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah pemimpin suatu badan usaha yang dipilih oleh para pemangku 

kepentingan guna mewakilkan kepentingan mereka dalam pengelolaan 
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perusahaan. Dewan direksi juga bisa diartikan sebagai badan yang dipercayakan 

wewenang untuk membuat keputusan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan 

modal investor, keamanan karyawan, dan kesehatan ekonomi masyarakat (Molz, 

2007). 

Berdasarkan riset yang dikemukakan oleh Suryono dan Prastiwi (2011) 

yang bertujuan untuk menganalisa ketidaksamaan antara entitas yang 

mengungkapkan sustainability report dengan entitas yang tidak 

mengungkapkannya berdasarkan karakteristik dan tata kelola perusahaan, 

disebutkan bahwa dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG), 

dibutuhkan kinerja dewan yang baik. Jumlah rapat antar dewan direksi 

menunjukkan sering atau tidaknya dilakukan komunikasi dan koordinasi antar 

dewan. Artinya, semakin banyak rapat yang diselenggarakan oleh direksi, 

semakin sering pula diadakannya komunikasi yang dapat memudahkan 

tercapainya GCG, sehingga tingkat diungkapkannya informasi juga akan 

meningkat. Pernyataan ini searah dengan riset yang telah dikemukakan oleh 

Khafid (2012), Sari dan Marsono (2013), dan Awalia et al. (2015) yang 

menjelaskan adanya hubungan yang positif antara dewan direksi dengan 

pengungkapan sustainability report. 

Hasil yang bertentangan diungkapkan oleh Ruhana dan Hidayah (2020) 

dalam studinya. Dijelaskan bahwa tidak ditemukan keterkaitan signifikan antara 

dewan direksi dan pengungkapan sustainability report. Pernyataan tersebut 

didukung dengan alasan bahwa penerbitan sustainability report masih belum 

diwajibkan oleh pemerintah ataupun diatur dalam peraturan manapun, sehingga 

dewan direksi hanya akan berfokus untuk meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan.  

Di lain sisi, Abadi (2019) menemukan adanya keterkaitan dengan arah 

negatif antara dewan direksi dengan pengungkapan sustainability report. Semakin 

sering dilakukannya rapat direksi, maka semakin rentan pula terjadinya konflik 

karena adanya perbedaan pendapat, sehingga jumlah rapat direksi tidak memberi 

jaminan adanya komunikasi yang lancar dan baik antar anggota direksi terkait 

keterbukaan informasi, termasuk informasi sustainability report. 
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2.3.6 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Sustainability 

Report 

Komite audit dapat didefinisikan sebagai beberapa anggota dewan direksi 

suatu badan usaha yang dipilih untuk menjalani tanggung jawabnya, salah satunya 

adalah untuk mempertahankan independensi auditor dari manajemen (Arens, 

Elder, & Beasley, 2014). Memeriksa prosedur akuntansi yang telah ditetapkan 

perusahaan, memberi penilaian terhadap pengendalian internal, dan memeriksa 

sistem pelaporan eksternal merupakan tugas dari komite audit (Bradbury, Mak, & 

Tan, 2004). 

Menurut Anikita dan Khafid (2015) dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa komite audit memberi pengaruh dengan arah positif terhadap tingkat 

dipublikasikan atau tidak dipublikasikannya sustainability report karena komite 

audit yang berkualitas akan dapat lebih mengerti tentang strategi pengungkapan 

informasi. Semakin banyak jumlah pertemuan, maka semakin mampu juga komite 

audit dalam mendorong manajemen untuk mempublikasikan sustainability report 

yang bisa dijadikan sarana bagi perusahaan untuk memperoleh legitimasi. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Wang (2017), Buallay dan AlDhaen (2018), Dizar, 

Alifia, dan Alvionita (2019) yang menjelaskan bahwa komite audit berhubungan 

positif dengan pengungkapan sustainability report. 

Bertolak belakang dengan riset yang dikaji oleh Khafid (2012) yang 

menjelaskan bahwa komite audit tidak mempengaruhi tingkat diungkapkannya 

sustainability report. Hasil ini didukung dengan alasan bahwa komite audit 

biasanya lebih menitikberatkan fokus mereka pada peningkatan kualitas pelaporan 

keuangan daripada perihal lainnya seperti melakukan pengungkapan tambahan 

seperti sustainability report. Pernyataan ini searah dengan studi yang dijalankan 

oleh Adhipradana dan Daljono (2013), Sinaga dan Fachrurrozie (2017), Hasanah, 

Syam, dan Jati (2017), dan Makhdalena (2019) yang memaparkan bahwa tidak 

ditemukan korelasi apapun antara komite audit dengan pengungkapan 

sustainability report. 

 Di sisi lain, Hardika, Manurung, dan Mulyati (2018) menyatakan hal 

yang berbeda. Dijelaskan bahwa tingginya frekuensi rapat komite audit tidak 

menjamin terbitnya sustainability report yang dikarenakan oleh kurangnya 
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kompetensi komite audit yang dapat menurunkan luas pengungkapan informasi 

yang sukarela. 

 

2.4 Metode Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penjelasan sebelumnya mengemukakan objektif dilaksanakannya 

penelitian ini, yaitu untuk meneliti keterkaitan variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen pengungkapan sustainability report. Adapun metode 

penelitian sesuai gambar di bawah: 

 

Gambar 2.1 Model penelitian, sumber: Lucia dan Panggabean (2018). 

Berlandaskan kerangka di atas, maka didapatkan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability 

report. 

H2: Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report. 

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability 

report. 

H4: Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. 

H5: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability 

report. 

H6: Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability 

report. 
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