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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif Model 1 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian 

ini. Dari data awal berjumlah 1873, ternyata ada cukup banyak data yang tidak 

normal sehingga data normalnya berjumlah 756. 

Tabel 4.1.Statistik Deskriptif Model 1 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EC 756 0,000 0,889 0,411 0,146 

EN 756 0,000 0,633 0,073 0,089 

SO 756 0,000 0,500 0,085 0,105 

HR 756 0,000 0,273 0,006 0,027 

KA 756 0,000 1,000 0,312 0,464 

ROA 756 -0,009 0,086 0,036 0,019 

Valid N (listwise) 756     

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018)  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk variabel dimensi ekonomi 

(EC) memiliki nilai minimum 0,000, nilai maksimum 0,889, rata rata 0,411 dan 

standar deviasi 0,146, jadi rata-rata sampel variable EC hanya 41,1% dari yang 

seharusnya. Untuk variabel dimensi lingkungan (EN) memiliki nilai minimum 

0,000, nilai maksimum 0,633, rata rata 0,073 dan standar deviasi 0,0889, jadi rata-

rata sampel untuk variable EN hanya 7,3% dari yang seharusnya. 

Untuk variabel dimensi sosial (SO) memiliki nilai minimum 0,000, nilai 

maksimum 0,500, rata rata 0,085 dan standar deviasi 0,105, jadi rata-rata sampel 
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variable SO hanya 8,5% dari yang seharusnya. Untuk variabel dimensi hak asasi 

manusia (HR) memiliki nilai minimum 0,000, nilai maksimum 0,273, rata rata 

0,006 dan standar deviasi 0,027, jadi rata-rata sampel variable HR hanya 0,6% 

dari yang seharusnya. 

Nilai minimum untuk ukuran KAP sebesar 0,000 dan maksimum sebesar 1,000 

dengan rata-ratanya sebesar 0,312, jadi rata-rata sampel hanya 31,2% perusahaan 

diaudit oleh KAP Big Four, sedangkan sisanya sebesar 68,8% perusahaan diaudit 

oleh KAP non Big Four. 

Untuk variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum -0,009, nilai 

maksimum 0,086, standar deviasi 0,019, dan rata-ratanya sebesar 0,036 artinya 

rasio laba dibandingkan total asetnya 3,6% jadi sampel penelitiaan ini kurang 

profitabel.  

4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik Model 1 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas: 

4.2.1. Uji Normalitas Model 1 

Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Awal Model 1 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual 0,438 1873 0,000 0,033 1873 0,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Akhir Model 1 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual 0,031 756 0,085 0,995 756 0,009 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-

Smirnov sig. sebesar 0,085 > 0,05 dapat dikatakan bahwa data pada 

penelitian ini sudahnormal. 

4.2.2. Uji Multikolinearitas  Model 1 

Adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel 

independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance> 0,1, maka 

dipastikan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Multikolinearitas Model 1 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

EC 0,889 1,125 

EN 0,884 1,132 

SO 0,920 1,087 

HR 0,983 1,017 
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KA 0,995 1,005 

a. Dependent Variable: ROA 

                              Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk masing-

masing variabel independen > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 sehingga dapat 

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. 

4.2.3. Uji Autokorelasi Model 1 

Untuk mengetahui adanya auto korelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Autokorelasi Model 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 0,550a 0,302 0,298 0,01637 1,924 

a. Predictors: (Constant), KA, EC, HR, SO, EN 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk autokorelasi sebesar 1,924 berada diantara 1,5 dan 2,5 artinya 

tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 
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4.2.4. Uji Heteroskedastisitas Model 1 

Dalam penelitian ini untuk menguji heterokedastisitas digunakan uji Glejser. 

Dalam uji Glejser, nilai mutlak residual ( |u| ) diregresikan dengan variabel 

independen. Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Model 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,806 0,067  12,059 0,000 

EC -0,206 0,158 -0,050 -1,305 0,192 

EN -0,404 0,261 -0,060 -1,548 0,122 

SO 0,344 0,216 0,060 1,591 0,112 

HR -0,957 0,799 -0,044 -1,197 0,232 

KA 0,078 0,047 0,061 1,667 0,096 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel 4.6. dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai 

signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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4.3. Pengujian Model Fit Model 1 

Tabel 4.7. Hasil Uji Model Fit Model 1 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 0,087 5 0,017 65,028 0,000b 

Residual 0,201 750 0,000   

Total 0,288 755    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), KA, EC, HR, SO, EN 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. F = 0.000 < 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa model fit, jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi dependen. 

4.4. Pengujian Koefisien Determinasi Model 1 

Tabel 4.8. Hasil Uji  Koefisien Determinasi Model 1 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 0,550a 0,302 0,298 0,01637 1,924 

a. Predictors: (Constant), KA, EC, HR, SO, EN 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai  Adjusted R Square sebesar 0,298 

artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 29,8% sedangkan 

sisanya sebesar 70,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
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4.5. Pengujian Hipotesis Model 1 

Setelah semua asumsi terpenuhi, maka berikutnya adalah melakukan 

pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen  terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Hasil Uji t Model 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,021 0,002  11,667 0,000 

EC 0,023 0,004 0,171 5,277 0,000 

EN 0,072 0,007 0,328 10,123 0,000 

SO -0,054 0,006 -0,290 -9,119 0,000 

HR 0,048 0,022 0,067 2,188 0,029 

KA 0,015 0,001 0,355 11,596 0,000 

a. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Hipotesis Pertama 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variable EC 

sebesar 0,000 < 0,05 sehingga artinya hipotesis pertama pada penelitian ini 

diterima. Jadi EC berpengaruh terhadap ROA. 
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Hipotesis Kedua 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variable EN 

sebesar 0,000 < 0,05 sehingga artinya hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. 

Jadi EN berpengaruh terhadap ROA. 

Hipotesis Ketiga 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variable SO 

sebesar 0,000 < 0,05 sehingga artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. 

Jadi SO berpengaruh terhadap ROA. 

Hipotesis Keempat 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variable HR 

sebesar 0,029 < 0,05 sehingga artinya hipotesis keempat pada penelitian ini 

diterima. Jadi HR berpengaruh terhadap ROA. 

Hipotesis Kelima 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variable KA 

sebesar 0,000<0,05 sehingga artinya hipotesis kelima pada penelitian ini diterima. 

Jadi KA berpengaruh terhadap ROA. 
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4.6. Statistik Deskriptif Model 2 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian 

ini. Dari data awal berjumlah 1873, ternyata ada cukup banyak data yang tidak 

normal sehingga data normalnya berjumlah 753. 

Tabel 4.10. Statistik Deskriptif Model 2 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EC 753 0,000 0,778 0,426 0,150 

EN 753 0,000 0,500 0,072 0,081 

SO 753 0,000 0,500 0,083 0,106 

HR 753 0,000 0,182 0,007 0,026 

KA 753 0,000 1,000 0,381 0,486 

PER 753 2,180 25,943 11,585 4,602 

Valid N (listwise) 753     

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk variabel dimensi ekonomi 

(EC) memiliki nilai minimum 0,000, nilai maksimum 0,778, rata rata 0,426 dan 

standar deviasi 0,150. Jadi rata-rata sampel variable EC hanya 42,6% dari yang 

seharusnya. Untuk variabel dimensi lingkungan (EN) memiliki nilai minimum 

0,000, nilai maksimum 0,500, rata rata 0,072 dan standar deviasi 0,0150. Jadi 

rata-rata sampel variable EN hanya 7,2% dari yang seharusnya. 

Untuk variabel dimensi sosial (SO) memiliki nilai minimum 0,000, nilai 

maksimum 0,500, rata-rata 0,083 dan standar deviasi 0,106. Jadi rata-rata sampel 

variable SO hanya 8,3% dari yang seharusnya.Untuk variabel dimensi hak asasi 

manusia (HR) memiliki nilai minimum 0,000, nilai maksimum 0,182, rata rata 



lxxvii 

 

0,007 dan standar deviasi 0,026. Jadi rata-rata sampel variable HR hanya 0,7% 

dari yang seharusnya. 

Nilai minimum untuk ukuran KAP sebesar 0,000 dan maksimum sebesar 1,000 

dengan rata-ratanya sebesar 0,381. Jadi rata-rata sampel hanya 38,1% perusahaan 

diaudit oleh KAP Big Four, sedangkan sisanya sebesar 61,9% perusahaan diaudit 

oleh KAP non Big Four. 

Untuk variabel PER memiliki nilai minimum 2,180, nilai maksimum 25,943, 

standar deviasi 4,602, dan rata-ratanya sebesar 11,585 artinya rasio pasar 

dibandingkan total asetnya 11,585%. Jadi sampel pada penelitian ini  memiliki 

harga saham yang rendah. 

 

4.7. Hasil Pengujian Asumsi Klasik Model 2 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas: 

4.7.1. Uji Normalitas Model 2 

Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas Awal Model 2 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual 0,413 1873 0,000 0,110 1873 0,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Tabel 4.12. Hasil Uji Normalitas Akhir Model 2 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual 0,030 753 0,098 0,995 753 0,018 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-

Smirnov sig. sebesar 0,098> 0,05 dapat dikatakan bahwa data pada 

penelitian ini telah normal. 

4.7.2. Uji Multikolinearitas Model 2 

Adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel 

independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance> 0,1, maka 

dipastikan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.13. Hasil Pengujian Multikolinearitas Model 2 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

EC 0,909 1,100 

EN 0,883 1,132 

SO 0,909 1,100 

HR 0,986 1,014 
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KA 0,999 1,001 

a. Dependent Variable: PER 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk masing-

masing variabel independen > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 sehingga dapat 

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. 

4.7.3. Uji Autokorelasi Model 2 

Untuk mengetahui adanya auto korelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14. Hasil Pengujian Autokorelasi Model 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 0,390a 0,152 0,147 4,25078 02,021 

a. Predictors: (Constant), KA, SO, HR, EC, EN 

b. Dependent Variable: PER 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk autokorelasi sebesar 2,021 berada diantara 1,5 dan 2,5 artinya 

tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 
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4.7.4. Uji Heteroskedastisitas Model 2 

Dalam penelitian ini untuk menguji heterokedastisitas digunakan uji Glejser. 

Dalam uji Glejser, nilai mutlak residual ( |u| ) diregresikan dengan variabel 

independen. Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 

Tabel 4.15. Hasil  Pengujian Heteroskedastisitas Model 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,978 0,103  9,536 0,000 

EC -0,364 0,228 -0,061 -1,594 0,111 

EN -0,190 0,430 -0,017 -0,441 0,659 

SO 0,279 0,323 0,033 0,866 0,387 

HR -1,067 1,281 -0,031 -0,833 0,405 

KA -0,048 0,067 -0,026 -0,710 0,478 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel 4.15. dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai 

signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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4.8. Pengujian Model Fit Model 2 

Tabel 4.16. Hasil Uji Model Fit Model 2 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2427,961 5 485,592 26,874 0,000b 

Residual 13497,659 747 18,069   

Total 15925,620 752    

a. Dependent Variable: PER 

b. Predictors: (Constant), KA, SO, HR, EC, EN 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. F = 0.000 < 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa model fit, jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi dependen. 

4.9. Pengujian Koefisien Determinasi Model 2 

Tabel 4.17. Hasil Uji  Koefisien Determinasi Model 2 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 0,390a 0,152 0,147 4,25078 2,021 

a. Predictors: (Constant), KA, SO, HR, EC, EN 

b. Dependent Variable: PER 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai  Adjusted R Square sebesar 0,147 

artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 14,7% sedangkan 

sisanya sebesar  85,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
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4.10. Pengujian Hipotesis Model 2 

Setelah semua asumsi terpenuhi, maka berikutnya adalah melakukan 

pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen  terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.18. Hasil Uji t Model 2 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,717 0,485  26,227 0,000 

EC -7,320 1,081 -0,239 -6,774 0,000 

EN 19,559 2,035 0,345 9,612 0,000 

SO 3,542 1,526 0,082 2,321 0,021 

HR -9,590 6,061 -0,054 -1,582 0,114 

KA 0,899 ,319 0,095 2,817 0,005 

a. Dependent Variable: PER 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Hipotesis Pertama 

Dari tabel 4.18. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

ECsebesar 0,000 < 0,05 sehingga artinya hipotesis pertama pada penelitian ini 

diterima. Jadi EC berpengaruh terhadap PER. 

Hipotesis Kedua 

Dari tabel 4.18. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

ENsebesar 0,000 <0,05 sehingga artinya hipotesis kedua pada penelitian ini 

diterima. Jadi EN berpengaruh terhadap PER. 
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Hipotesis Ketiga 

Dari tabel 4.18. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel SO 

sebesar 0,021 < 0,05 sehingga artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. 

Jadi SO berpengaruh terhadap PER. 

Hipotesis Keempat 

Dari tabel 4.18. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel HR 

sebesar 0,114 > 0,05 sehingga artinya hipotesis keempat pada penelitian ini 

ditolak. Jadi HR tidak berpengaruh terhadap PER. 

Hipotesis Kelima 

Dari tabel 4.18. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel KA 

sebesar 0,005<0,05 sehingga artinya hipotesis kelima pada penelitian ini diterima. 

Jadi KA berpengaruh terhadap PER. 

 

4.12. Pembahasan  

4.12.1. Pengaruh Pengungkapan sustainability report dimensi ekonomi (EC) 

terhadap kinerja keuangan (Profit dan Pasar) 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa untuk model 1 signifikansi t 

untuk variabel EC sebesar 0,000 < 0,05 sehingga artinya EC berpengaruh 

terhadap ROA. Untuk model 2 nilai signifikansi t untuk variabel EC sebesar 0,000 

< 0,05 sehingga artinya EC berpengaruh terhadap PER. 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau operasinya membutuhkan 

sokongan dana dari berbagai pihak, salah satunya adalah investor. Dalam 

menanamkan modalnya tentu para investor menggunakan banyak pertimbangan-
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pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud disini adalah resiko yang mungkin 

akan dihadapi oleh investor. Dengan adanya laporan sustainability report dimensi 

ekonomi, investor akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya. Hal ini 

sejalan dengan apa yang dipaparkan Ernst & Young dalam Tarigan dan Samuel 

(2014) bahwa seorang investor akan cenderung untuk menginvestasikan modalnya 

pada organisasi yang transparan dari sisi forecasting maupun analisis.  

Kondisi makro ekonomi Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut: BI 

reverse repo rate sudah mengalami penurunan cukup signifikan dari 5,5 persen di 

Mei 2016 menjadi 4,25 persen di September 2017. Dalam teori ekonomi, 

penurunan BI rate akan juga menurunkan tingkat bunga perbankan walau terdapat 

time lag beberapa bulan. Investor yang menalami penurunan tingkat return di 

perbankan akan melakukan switching ke instrumen investasi lain khususnya 

saham dan sektor riil. Bila tingkat inflasi menurun dan bisa ditekan maka BI rate 

juga bisa turun sebagaimana telah terjadi dalam 18 bulan terakhir. Selain memacu 

investasi ke pasar modal, penurunan BI rate juga mendorong pertumbuhan sektor 

riil. Menurunnnya, cost of capital meningkatkan demand terhadap bank loan yang 

lalu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi (www.kompas.com).  

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan 

dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan yang ada, terutama para 

pemangku kepentingan yang mempunyai kekuatan terhadap ketersediaan sumber 

daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, 

pelanggan dan pemilik. Contoh kepentingan sosial pengungkapan CSR aspek 

tanggung jawab produk yaitu jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan 

http://www.kompas.com/
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oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan 

informasi yang dipersyaratkan tersebut, praktik yang berkaitan dengan kepuasan 

pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan. Pelanggan 

yang memiliki kepuasan yang sangat tinggi akan menggunakan produk tersebut. 

Oleh karena itu kepuasan pelanggan dapat digunakan sebagai salah  satu faktor 

untuk menjelaskan peningkatan kinerja keuangan, pelaku bisnis juga perlu melihat 

bagaimana loyalitas pelanggan terhadap suatu produk/ jasa yang diberikan oleh 

perusahaannya. Semakin puas pelanggan akan meningkatkan kepercayaan 

pelanggan untuk membeli produk tersebut sehingga berdampak pada peningkatan 

laporan sustainability report perusahaan. 

Informasi yang tercantum dalam laporan berkelanjutan dimensi ekonomi 

(EC) dapat meyakinkan potensi sumber daya modal yang kompetitif tingkat resiko 

rendah kepada stakeholder. Penelitian terbaru yang dipublikasikan oleh Ernst & 

Young (2013) mengatakan bahwa investor lebih memilih untuk berinvestasi di 

organisasi yang transparan dalam hal keakuratan peramalan dan analisis, serta 

informasi yang diberikan memiliki asimetri lebih rendah terkait dengan kondisi 

makro ekonomi yang ada. Dengan adanya kepercayaan dari investor maupun 

kreditor, maka jumlah pendanaan pada perusahaan akan meningkat. Pendaanan ini 

dapat digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja keuangan yang ada. 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cahyandito (2010) 

Pengungkapan kinerja ekonomi dalam sustainability report akan meningkatkan 

transparansi perusahaan yang berdampak pada peningkatan kepercayaan investor 

dan kinerja keuangan. 
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4.12.2. Pengaruh pengungkapan sustainability report dimensi lingkungan 

(EN) terhadap kinerja keuangan (Profit dan Pasar)  

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa untuk model 1 signifikansi t 

untuk variabel EN sebesar 0,000 < 0,05 sehingga artinya EN berpengaruh 

terhadap ROA. Untuk model 2 nilai signifikansi t untuk variabel EN sebesar 0,000 

< 0,05 sehingga artinya EN berpengaruh terhadap PER. 

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. Ernst & Young (2013) dalam Tarigan dan Samuel (2014) menyatakan 

bahwa suatu perusahaan yang mampu untuk menginformasikan aktivitas dari sisi 

lingkungan kepada stakeholdernya akan mendapatkan peningkatan pendapatan, 

hal ini dikarenakan dengan menginformasikan kegiatan perusahaan dari sisi 

lingkungan dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan stakeholder. Citra 

perusahaan yang baik dapat mengundang investor untuk menanamkan modalnya 

dan citra yang baik juga dapat membuat pelanggan atau konsumen tidak akan 

berpaling kepada perusahaan pesaing.  

Publikasi terbaru dari Ernst & Young (2013) menemukan bahwa kualitas 

pengungkapan lingkungan (EN) memiliki hubungan positif dengan nilai 

perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk mengkomunikasikan kegiatan 

lingkungan kepada stakeholders perusahaan dinilai penting untuk meningkatkan 
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reputasi dan kepercayaan stakeholder, termasuk konsumen yang dapat 

mengakibatkan peningkatan pendapatan perusahaan (Ernst & Young, 2013).  

Disisi lain, aktivitas keberlanjutan juga merupakan salah satu upaya 

organisasi untuk berkontribusi terhadap sustainable development. Sustainable 

development bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan meningkatkan 

kualitas kehidupan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di 

lingkungan harus dilakukan dengan efisien dan bertangung jawab, agar tidak 

mempengaruhi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.  

Oleh karena itu dapat dikatakan sustainable development dilakukan agar 

sumber daya alam dapat digunakan dengan efisien untuk masa kini dan masa 

depan. Jadi, sustainable development yang dilaporkan dalam laporan 

berkelanjutan dimensi lingkungan (EN) memiliki hubungan dengan kinerja 

keuangan organisasi. Hal ini juga diungkapkan oleh Ngwakwe (2008) yang 

melihat bahwa ada hubungan signifikan antara kinerja lingkungan dengan kinerja 

keuangan. Dengan kinerja ekonomi yang baik, maka akan menguntungkan 

investor terkait investasi yang dilakukannya. Adapun keputusan investasi yang 

dilakukan dapat berupa permintaan terhadap pembelian saham perusahaan. Ketika 

permintaan saham tinggi maka akan mengakibatkan jumlah saham yang beredar 

di pasaran akan lebih banyak. Semakin tinggi pengungkapan sustainability 

reporting dimensi lingkungan (environment) berarti perusahaan semakin baik 

dalam pengungkapan terhadap peduli lingkungan sehingga akan berdampak 

terhadap kinerja keuangan. 
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Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Tarigan dan Semuel (2014) 

menyatakan bahwa ada pengaruh pengungkapan sustainability reporting dimensi 

lingkungan (environment) terhadap kinerja keuangan. 

4.12.3. Pengaruh pengungkapan sustainability report dimensi sosial (SO) 

terhadap kinerja keuangan (Profit dan Pasar) 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa untuk model 1 signifikansi t 

untuk variabel SO sebesar 0,000 < 0,05 sehingga artinya SO berpengaruh 

terhadap ROA. Untuk model 2 nilai signifikansi t untuk variabel SO sebesar 0,021 

< 0,05 sehingga artinya SO berpengaruh terhadap PER. 

Tidak jauh berbeda dengan dimensi lainnya, dimensi sosial juga sangat 

penting untuk diterapkan dalam perusahaan. Apabila perusahaan melaporkan 

sustainability report dimensi sosial maka perusahaan akan dianggap sebagai 

perusahaan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi,  memiliki rasa kasih sayang 

terhadap sesama, serta perusahaan yang memiliki simpati maupun empati yang 

tinggi. Dari hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan apabila perusahaan melaporkan 

sustaibability report dimensi sosialnya maka perusahaan akan mendapat pamor 

yang baik. Implikasinya adalah perusahaan akan dipercaya oleh para 

stakeholdernya, sehingga akan turut menyokong kinerja keuangannya.  

Perusahaan dapat menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggannya 

dengan beberapa tahap yaitu: menciptakan kode etik, memantau semua keluhan, 

dan umpan balik pelanggan. Perusahaan dapat meminta pelanggan untuk 

memberikan umpan balik atas barang atau jasa yang mereka beli akhir-akhir ini, 

walaupun pelanggan tidak menghubungi untuk memberikan keluhan. Proses ini 
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dapat mendeteksi beberapa masalah lain dengan kualitas produk atau cara 

perlakuan terhadap pelanggan. 

Sama halnya dengan aktivitas terkait lingkungan (EN), aktivitas sosial 

(SO) juga membutuhkan investasi aset untuk melaksanakan sustainability 

activities dalam bidang aspek sosial. Sustainability activities ini dilakukan tidak 

hanya kepada para pemangku kepentingan eksternal, tetapi juga internal. Oleh 

sebab itu dampak pengungkapan laporan berkelanjutan dalam bidang sosial (SO) 

pasti dapat dirasakan oleh seluruh para pemangku kepentingan organisasi 

(KPMG, 2008). Dengan melaksanakan dan me-laporkan tanggung jawab sosial 

(SO) terhadap para pemangku kepentingan tidak hanya dapat meningkatkan harga 

saham rata-rata perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

loyalitas karyawan, menurunkan tingkat perputaran karyawan sehingga dapat 

berujung pada meningkatnya produktivitas perusahaan (Ernst & Young, 2013). 

Oleh karena itu peng-ungkapan laporan berkelanjutan dalam aspek sosial (SO) 

penting dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan organisasi. Sama halnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Burhan dan Wiwin (2012) menunjukkan 

bahwa kinerja dimensi sosial (SO) berdampak signifikan terhadap kinerja 

keuangan.  

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Tarigan dan Semuel (2014) 

menunjukan bahwa ada pengaruh pengungkapan sustainability reporting dimensi 

sosial (social)  terhadap kinerja keuangan. 
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4.12.4. Pengaruh pengungkapan sustainability report dimensi hak asasi 

manusia (HR) terhadap kinerja keuangan (Profit dan Pasar) 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa untuk model 1 signifikansi t 

untuk variabel HR sebesar 0,029 < 0,05 sehingga artinya HR berpengaruh 

terhadap ROA. Untuk model 2 nilai signifikansi t untuk variabel HR sebesar 

0,114 > 0,05 sehingga artinya HR tidak berpengaruh terhadap PER. 

Dimensi hak asasi manusia dalam Sustainability Report menyangkut 

dampak sebuah organisasi menyangkut sejauh mana hak asasi manusia 

diperhitungkan dalam investasi dan praktek pemilihan supplier/kontraktor. 

Kinerja hak asasi manusia dibagi menjadi delapan aspek yaitu Praktek Investasi 

dan Pengadaan, Nondiskriminasi, Kebebasan berserikat dan berkumpul dan 

Tawar-menawar Kolektif, Penghentian Pekerja Anak, Penghindaran Kerja Paksa 

dan Kerja Wajib, Praktek Keluhan dan Kedukaan, Praktek Keamanan dan Hak 

adat. Informasi yang akan diungkapkan 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).  

Dimensi masyarakat dalam Sustainability Report menyangkut dampak 

organisasi terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi, dan menjelaskan 

risiko dari interaksi dengan institusi sosial lainnya yang mereka kelola. Kinerja 

masyarakat dibagi menjadi lima aspek yaitu komunitas, korupsi, kebijakan publik, 

kelakuan tidak bersaing dan kepatuhan. Informasi yang akan diungkapkan terdiri 
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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 masyarakat 

(GRI, Keberlanjutan Pedoman Pelaporan).  

Terkait dengan keselamatan Karyawan, perusahaan memastikan bahwa 

tempat kerja aman bagi karyawan dengan memantau secara ketat proses produksi. 

Beberapa tindakan pencegahan adalah memeriksa mesin dan peralatan guna 

memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik, mengharuskan 

digunakannya kacamata keselamatan atau peralatan lainnya yang dapat mencegah 

terjadinya cedera, dan menekankan tindakan pencegahan khusus dalam seminar-

seminar pelatihan. Pemilik perusahaan mengakui bahwa perusahaan akan 

mengeluarkan biaya guna memenuhi tanggung jawab seperti keselamatan 

karyawan. Usaha perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman 

mencerminkan biaya penting dalam menjalankan usaha. 

Hasil ini tidak sependapat dengan 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  kinerja 

perusahaan. Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena dilihat dari nilai 

statistik deskriptifnya untuk dimensi HR tidak terlalu tinggi rata-ratanya sehingga 
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menyebabkan hipotesis ditolak. Selain itu karakteristik investor Indonesia berbeda 

dengan luar negeri. Misalnya untuk investor dalam negeri hanya memperhatikan 

informasi yang terkait profit, sedangkan luar negeri lebih memperhatkan isu-isu 

kemanusiaan atau HAM.  Investor asing lebih naive dalam arti lebih pintar dalam 

mengelola dan menganalisa data sedangkan investor dalam negeri kurang 

memperhatikan data dan menganalisis secara dangkal. 

Menurut daftar laporan negara-negara terbaik di dunia tahun 2017 dari US 

News & World Report, University of Pennsylvania Wharton School dan 

konsultan merek global BAV Consulting, Swiss menempati urutan pertama 

sebagai negara terbaik di dunia. Dilansir oleh US News, Indonesia menduduki 

peringkat ke-39. Persepsi positif tertinggi berada pada kategori terbuka untuk 

bisnis, sementara terendah dalam urusan kewarganegaraan yang indikatornya di 

antaranya meliputi kepedulian terhadap HAM, persamaan gender, kepedulian 

terhadap lingkungan dan beberapa hal lainnya. 

(https://www.liputan6.com/global/read/2878785/swiss-peringkat-pertama-negara-

terbaik-di-dunia-indonesia).  

4.12.5. Pengaruh kualitas audit terhadap kinerja keuangan (Profit dan Pasar) 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa untuk model 1 signifikansi t 

untuk variabel kualitas audit sebesar 0,000 < 0,05 sehingga artinya kualitas audit 

berpengaruh terhadap ROA. Untuk model 2 nilai signifikansi t untuk variabel 

kualitas audit sebesar 0,005 < 0,05 sehingga artinya kualitas audit berpengaruh 

terhadap PER. 

https://www.liputan6.com/global/read/2878785/swiss-peringkat-pertama-negara-terbaik-di-dunia-indonesia
https://www.liputan6.com/global/read/2878785/swiss-peringkat-pertama-negara-terbaik-di-dunia-indonesia
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Kualitas audit yang baik mengindikasikan bahwa perusahaan diaudit oleh 

KAP Big Four dan auditor dari KAP Big Four memiliki kredibilitas lebih baik 

daripada KAP non big four karena KAP Big Four memiliki sumber daya yang 

lebih baik dan auditor yang lebih kredibel dengan berbagai macam pelatihan dan 

pengalaman yang lebih baik. 

Penelitian De Angelo (1981) mengidentifikasikan kualitas audit merupakan 

probabilitas auditor dalam menemukan kecurangan pada saat mengaudit laporan 

keuangan klien dan melaporkannya. Dalam menemukan kecurangan tergantung 

pada kemampuan auditor sedangkan untuk melaporkan kecurangan tergantung 

pada independensi auditor. 

KAP besar memiliki frekuensi mengaudit yang tinggi. Semakin sering auditor 

dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan maka akan semakin 

berpengalaman dan berkualitas sehingga memungkinkan mereka bekerja dengan 

efektif.  Perusahaan yang telah memilih KAP yang termasuk dalam Big Four 

mengindikasikan kualitas audit yang baik. 

Dengan adanya pangsa pasar yang tinggi atau penjualan perusahaan yang 

tinggi dalam industri berarti adanya penerimaan perusahaan yang tinggi,maka 

biasanya menggunakan jasa KAP  Big Four untuk mengaudit perusahaannya. Hal 

tersebut dapat menaikkan nilai keyakinan dari para investor terhadap prospek 

perusahaan. Kecil kemungkinan perusahaan akan melakukan perpindahan ke KAP 

yang lebih kecil karena hal tersebut dapat menurunkan nilai keyakinan dari para 

investor terhadap prospek perusahaan, perusahaan khawatir kalau investor atau 

calon investor menduga bahwa perusahaan sedang mengalami masalah keuangan 
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sehingga perusahaan mengganti pada auditor yang lebih kecil karena perusahaan 

tidak mampu lagi membayar KAP besar. 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ameta (2011) menyatakan 

bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. 

 


