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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan 

individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu 

untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, perlu dilibatkan analisa dampak 

keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya 

dengan menggunakan ukuran komparatif. Dalam membahas metode penilaian 

kinerja keuangan, perusahaan harus didasarkan pada data keuangan yang 

dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang 

berlaku umum. Laporan ini merupakan data yang paling umum yang tersedia 

untuk tujuan tersebut, walaupun seringkali tidak mewakili hasil dan kondisi 

ekonomi.  

Indikator yang digunakan sebagai pengukur variabel harus diuji terlebih 

dahulu untuk mengetahui ketepatannya. Indikator yang digunakan untuk menilai 

kinerja perusahaan adalah ROA yaitu return on asset, tingkat pengembalian laba 

atas total aset mencerminkan seberapa efektif aset perusahaan menghasilkan laba 

sehingga berdampak pada meningkatnya atau semakin baiknya laba perusahaan. 

Selain itu ROE dan profit margin juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan, ROE atau return on equity mencerminkan seberapa efektif ekuitas 

digunakan untuk menghasilkan laba perusahaan.  Ini adalah pengukuran kinerja 
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dari sisi profitabilitas. Pengukuran kinerja dari sisi pasar dapat dilakukan dengan 

melihat pada EPS atau PER (price earning ratio). 

Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah 

sustainability reporting. Sustainability report adalah praktek pengukuran, 

pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai 

tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik 

internal maupun eksternal. Sustainability report merupakan sebuah istilah umum 

yang dianggap sinonim dengan istilah lainnya untuk menggambarkan laporan 

mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Isu mengenai sustainability 

report yang timbul akibat masalah-masalah interaksi antara ekonomi, lingkungan, 

dan sosial menjadi penelitian luas yang sedang dilakukan. Dalam mengatasi 

masalah-masalah tersebut perusahaan melakukan pengungkapan sustainability 

report agar dapat bersaing. 

Saat ini, mekanisme sustainability report mempunyai beragam fungsi. 

Bagi perusahaan, sustainability report dapat berfungsi sebagai alat ukur 

pencapaian target kerja dalam isu triple bottom line. Bagi investor, sustainability 

report berfungsi sebagai alat kontrol atas capaian kinerja perusahaan sekaligus 

sebagai media pertimbangan investor dalam mengalokasikan sumber daya 

finansialnya terutama dalam lingkup sustainable and responsible investment 

(SRI). Sementara bagi pemangku kepentingan lainnya (media, organisasi non 

profit, pemerintah, konsumen, akademis dan lain-lain) sustainability report 

menjadi tolok ukur untuk menilai kesungguhan komitmen perusahaan terhadap 

sustainable development. Oleh karena itu, sustainability sebuah perusahaan tidak 
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hanya terbatas pada memperhatikan dampak dari operasi perusahaan terhadap 

lingkungan dan masyarakat. Sustainability harus menjadi bagian integral dari 

perencanaan jangka pendek dan perancangan strategi jangka panjang sebuah 

perusahaan (Ioannou dan Serafeim, 2012). 

Sebagian besar perusahaan, terutama di Indonesia saat ini masih fokus 

untuk mengungkapkan laporan keuangan yang berkaitan dengan kinerja keuangan 

saja. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi bagi para investor 

dalam menilai kinerja perusahaan dan sebagai referensi utama dalam pengambilan 

keputusan. Dengan informasi dari laporan keuangan, dapat diketahui secara 

menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan. Namun saat ini kondisi 

keuangan saja tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara 

sustainable (berkelanjutan). Dengan tuntutan para stakeholder terhadap 

pertanggungjawaban sosial dan lingkungan maka perusahaan membuat informasi 

tambahan dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan atau sustainability 

report. Laporan keberlanjutan merupakan informasi kinerja perusahaan yang 

mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan tersebut bertujuan 

untuk memberikan informasi kepada stakeholder agar bisa mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas mengenai segala aktivitas pembangunan yang telah 

dilakukan mengenai ekonomi, sosial dan lingkungan oleh perusahaan. 

Sustainability reporting telah menjadi fenomena menarik untuk diteliti. 

Jackson et.al. (2011) menyatakan sustainability reporting dan konsep triple 

bottom line merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti karena keduanya 

memiliki hubungan yang sangat erat. Apabila perusahaan mempedulikan konsep 
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triple bottom line maka perusahaan juga memiliki perhatian penuh terhadap 

sustainability reporting. Wang dan Lin (2007) menyatakan bahwa konsep 

sustainability reporting adalah hal penting untuk investor dalam membuat 

keputusan investasi. Sustainability Reporting (SR) pertama kali  digagas oleh 

Global Reporting Inisiatives (GRI) pada tahun 1999 yang  menyajikan pelaporan 

informasi sosial, lingkungan dan keuangan secara terpadu dalam satu paket 

pelaporan korporasi. 

Pelaporan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam setiap 

kegiatan perusahaan, baik sebagai media pengungkapan (disclosure) maupun 

sebagai evaluasi dan monitoring bagi perusahaan terbuka. Pelaporan keuangan  

dapat berupa laporan keuangan (Annual report) ataupun laporan berkelanjutan 

(Sustainability Report) yang akan menjadi penilaian atas kredibilitas suatu 

perusahaan. Pada umumnya, laporan keuangan merupakan referensi utama bagi 

para investor/calon investor dalam menilai kinerja perusahaan dan sebagai 

pertimbangan untuk mengambil keputusan. Namun dalam dekade terakhir ini, 

khususnya di Indonesia, pelaporan berkelanjutan (sustainability reporting) mulai 

mendapat perhatian khusus dari kalangan investor. Investor tidak lagi hanya 

mengandalkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, arus 

kas, dan catatan atas laporan keuangan sebagai alat untuk mengambil keputusan 

investasi. 

Dalam beberapa tahun terakhir corporate social responbility (CSR) dan 

keberlanjutan (sustainability) perusahaan telah menjadi isu perkembangan utama 

perusahaan. Konsep tersebut muncul dari tuntutan dan harapan masyarakat 
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tentang peran perusahaan dalam masyarakat. Perusahaan mempunyai tanggung 

jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Menurut 

Suryawijaya dan Setiawan (1998), sebagai suatu instrumen ekonomi, perusahaan 

tidak lepas dari berbagai pengaruh lingkungan, terutama lingkungan ekonomi dan 

lingkungan politik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari 

stakeholders perusahaan maka konsep tanggung jawab sosial muncul dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa 

yang akan datang. Stakeholder yang dimaksud diantaranya adalah para 

shareholder, karyawan (buruh), pelanggan, komunitas lokal, pemerintah, lembaga 

swadaya masyarakat (LSM), dan lain sebagainya (Rakhmawati, 2011).  

Dimensi ekonomi keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada 

kondisi ekonomi stakeholder dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, 

dan global. Aspek ekonomi yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan lebih 

pada kontribusi perusahaan terhadap besar sistem ekonomi. Pengungkapan 

pendekatan manajemen dapat mencakup tiga aspek ekonomi yaitu indikator 

ekonomi, keberadaan pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung. Ada juga 

pengungkapan pada kebijakan, tujuan dan informasi terkait tambahan. Dimensi 

ekonomi menunjukan dampak operasi perusahaan terhadap keadaan ekonomi bagi 

pemangku kepentingannya. Informasi yang tercantum dalam laporan 

keberlanjutan dimensi ekonomi (EC) dapat meyakinkan potensi sumber daya 

modal yang kompetitif tingkat risiko rendah kepada stakeholder (Tarigan dan 

Semuel, 2014). 
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Dimensi lingkungan keberlanjutan menyangkut dampak organisasi 

terhadap hidup dan non-hidup sistem alam, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan 

air. Pengungkapan kinerja lingkungan termasuk pengungkapan pada pendekatan 

manajemen terdiri dari aspek lingkungan seperti air bahan, energi, 

keanekaragaman hayati, emisi, limbah, dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, 

transportasi, dan secara keseluruhan, maka tujuan yang relevan dengan aspek 

lingkungan, kebijakan, tanggung jawab pelatihan, organisasi dan kesadaran, 

monitoring dan tindak lanjut, dan informasi kontekstual tambahan (GRI, 

Keberlanjutan Pedoman Pelaporan).  Pengungkapan sustainability report dimensi 

lingkungan sangat penting untuk diterapkan dalam perusahaan. Hal ini 

dikarenakan, suatu perusahaan yang melaporkan pertanggungjawaban terhadap 

lingkungan akan dianggap sebagai perusahaan yang memiliki nama baik karena 

ikut menjaga dan melestarikan alam sekitar. 

Dimensi sosial keberlanjutan menyangkut dampak sebuah organisasi pada 

sistem sosial di mana ia beroperasi. Kinerja tenaga kerja dan pekerjaan layak yang 

akan dibagi menjadi empat aspek yaitu praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang 

layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Informasi 

yang akan diungkapkan akan sama seperti kinerja ekonomi dan kinerja 

lingkungan di mana ia terdiri dari pendekatan manajemen, tujuan, kebijakan, 

tanggung jawab pelatihan, organisasi dan kesadaran, monitoring dan tindak lanjut, 

dan informasi kontekstual tambahan. Semuanya akan dilaporkan berdasarkan 

hubungan aspek sosial (GRI, Keberlanjutan Pedoman Pelaporan).   
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Dimensi hak asasi manusia dalam Sustainability Report menyangkut 

dampak organisasi terhadap hak asasi manusia dan praktek di mana mereka 

beroperasi terutama terkait dengan hak asasi manusia, dan menjelaskan tentang 

praktek hak asasi manusia dalam lingkungan kerja, terdiri dari pendekatan 

manajemen, tujuan, kebijakan, tanggung jawab pelatihan, organisasi dan 

kesadaran, monitoring dan tindak lanjut, dan informasi kontekstual tambahan. 

Semuanya akan dilaporkan berdasarkan hubungan aspek hak asasi manusia (GRI, 

Keberlanjutan Pedoman Pelaporan). 

Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini 

kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan 

profesi kepercayaan masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah 

didukung oleh bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor 

akuntan. Padahal profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam penyediaan 

informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang 

saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor memerlukan kepercayaan 

terhadap kualitas jasa yang diberikan pada pengguna. Penting bagi pemakai 

laporan keuangan untuk memandang Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak 

yang independen dan kompeten, karena akan mempengaruhi berharga atau 

tidaknya jasa yang telah diberikan oleh KAP kepada pemakai. Jika pemakai 

merasa KAP memberikan jasa yang berguna dan berharga, maka nilai audit atau 

kualitas audit juga meningkat, sehingga KAP dituntut untuk bertindak dengan 

profesionalisme tinggi. 
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Penelitian yang dilakukan Tarigan dan Semuel (2014) menyatakan 

bahwa tidak ada pengaruh pengungkapan sustainability reporting dimensi 

ekonomi  terhadap kinerja keuangan, sementara pengungkapan sustainability 

reporting dimensi lingkungan (environment) dan dimensi sosial berpengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan. 

Penelitian yang dilakukan Ameta (2011) menyatakan bahwa kualitas audit 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang 

dilakukan Chen (2015) menyatakan bahwa banyak praktik pengelolaan 

lingkungan memiliki dampak positif yang kuat terhadap kinerja inovasi. 

Pengungkapan keberlanjutan dan kinerja keuangan dianalisis lebih lanjut dengan 

menggunakan data yang diperluas dari laporan GRI. Hasilnya juga menunjukkan 

bahwa beberapa indikator keberlanjutan sosial, seperti tanggung jawab produk, 

hak asasi manusia, dan masyarakat, menunjukkan korelasi yang signifikan dan 

positif dengan return on equity pada perusahaan sampel. 

Penelitian ini ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja keuangan dengan menggabungkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Ameta (2011), Chen (2015); Susanto dan Tarigan (2013). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah ada 

penambahan variabel yaitu dimensi hak asasi manusia berdasarkan penelitian 

Ameta (2011), Chen (2015); Susanto dan Tarigan (2014). Berdasarkan uraian di 

atas, maka penelitian ini berjudul: “Pengaruh Pengungkapan Sustainability 

Report dan Kualitas Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016.”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara pengungkapan sustainability 

report dimensi ekonomi (EC) terhadap kinerja keuangan (Profit dan 

Pasar)? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara pengungkapan sustainability 

report dimensi lingkungan (EN) terhadap kinerja keuangan (Profit 

dan Pasar)? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara pengungkapan sustainability 

report dimensi sosial (SO) terhadap kinerja keuangan (Profit dan 

Pasar)? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara pengungkapan sustainability 

report dimensi hak asasi manusia (HR) terhadap kinerja keuangan 

(Profit dan Pasar)? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas audit terhadap kinerja 

keuangan (Profit dan Pasar)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara pengungkapan sustainability 

report dimensi ekonomi (EC) terhadap kinerja keuangan (Profit dan 

Pasar). 
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2. Untuk mengetahui pengaruh antara pengungkapan sustainability 

report dimensi lingkungan (EN) terhadap kinerja keuangan (Profit 

dan Pasar). 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara pengungkapan sustainability 

report dimensi sosial (SO) terhadap kinerja keuangan (Profit dan 

Pasar). 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara pengungkapan sustainability 

report dimensi hak asasi manusia (HR) terhadap kinerja keuangan 

(Profit dan Pasar). 

5. Untuk mengetahui pengaruh antara kualitas audit terhadap kinerja 

keuangan (Profit dan Pasar). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi emiten: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para emiten 

dalam menetapkan kebijakan perusahannya terkait untuk 

meningkatkan kinerja perusahaannya. 

2. Bagi Kalangan Akademisi: 

Bagi kalangan akademisi yang terkait penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi bagi penelitian serupa di masa 

mendatang. 
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1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika 

penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang 

akan menguraikan berbagai teori dan konsep yang relevan sampai 

dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan sumber dan jenis data yang akan digunakan 

sebagai gambaran umum obyek penelitian, definisi serta 

pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dan 

metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini meliputi kriteria pengambilan sampel penelitian, jumlah  

  sampel yang didapat, hasil analisis data penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 


