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BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada mulanya suatu perusahaan didirikan dengan tujuan utama yakni untuk 

mencari keuntungan sebanyak banyaknya dengan tujuan untuk pengembangan 

perusahaan kearah yang lebih baik. Pandangan tersebutlah yang membuat 

perusahaan saat ini beroperasi dan menghalalkan segala cara untuk dapat 

mencapai tujuannya tersebut tanpa memperhatikan kondisi dan keberlajutan dari 

lingkungan alam serta sosial yang ada di sekitar perusahaan tersebut.  

Di Indonesia sendiri, hal tersebut menimbulkan konflik dan keresahan dalam 

masyarakat sehingga dapat mengancam keberlangsungan dari perusahaan itu 

sendiri. Namun pandangan tersebut saat ini mulai bergeser ke arah yang lebih 

ramah lingkungan dimana pemerintah, investor dan juga masyarakat sebagai 

stakeholder perusahaan sudah mulai sadar dan menuntut  perusahaan ikut terlibat 

dan bertanggung jawab dalam melestarikan serta menjaga keberlanjutan dari 

lingkungan sosial dan alam yang ada di sekitarnya (Waskito, 2014; Chang dan 

Chen, 2008; Cindy, 2013 dalam Susiari,2016 ). 

Kegiatan operasi perusahaan saat ini dituntut untuk tidak hanya berfokus 

pada profit atau keuntungan saja melainkan pada aspek lainnya yakni aspek 

lingkungan serta aspek sosial. Terlebih lagi saat ini pemerintah Indonesia juga 

telah mengeluarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 yang berisi aturan bagi 
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perusahaaan perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang SDA atau sumber 

daya alam wajib hukumnya untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan atau Corporate Social responsibility (CSR). Sejak dikeluarkannya 

Undang Undang ini banyak perusahaan sudah mulai bergerak dan bahkan 

berlomba lomba untuk melakukan CSR dari tahun ke tahun. 

Namun sayangnya saat ini kegiatan CSR telah disalahgunakan oleh sebagian 

perusahaan dengan menjadikannya sebagai media promosi atau pemasaran dan 

menutupi segala keburukan dari kinerja operasinya sehingga melahirkan 

fenomena masalah baru yang disebut greenwashing (Susiari, 2016). 

Greenwashing adalah pengungkapan informasi positif secara selektif tanpa 

pengungkapan penuh informasi negatif sehingga dapat menciptakan citra 

perusahaan yang terlalu positif (Lyon & Maxwell, 2011 dalam susiari, 2016). 

Greenwashing adalah fenomena yang sangat erat terkait dengan CSR yang 

melibatkan interaksi antara organisasi dengan lingkungan alam dan sulit bagi 

pemangku kepentingan untuk secara langsung mengevaluasi kinerja lingkungan 

perusahaan. Peningkatan pengungkapan lingkungan tanpa peningkatan substantif 

yang jelas mengenai dampak lingkungan telah menimbulkan kesenjangan antara 

apa yang dikatakan perusahaan dengan yang sebenarnya dilakukan. 

Hal ini tentunya merupakan suatu hal yang berbahaya bagi perusahaan 

karena dapat menggerus kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan itu sendiri. 

Penelitian Macrolevel menunjukkan bahwa greenwashing tidak memiliki efek 

positif pada keseluruhan indikator kinerja organisasi. Du (2015) dalam Susiari 

(2016) menggambarkan analisis pasar saham China, menunjukkan bahwa 
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greenwashing memiliki hubungan negatif dengan pengembalian abnormal 

kumulatif (CAR) perusahaan. Akan tetapi suatu kinerja lingkungan perusahaan 

yang terukur memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap CAR.  

Walker dan Wan (2012) juga menyelidiki implikasi keuangan dari 

greenwashing dan tindakan substantif bagi perusahaan Kanada di industri yang 

berpolusi. Mereka menemukan bahwa greenwashing berhubungan negatif dengan 

kinerja keuangan dan bahwa tindakan substantif tidak memiliki implikasi 

keuangan positif maupun negatif dan dalam studi bank di 22 negara.Penelitian Wu 

dan Shen (2013) menemukan hubungan positif antara CSR dan kinerja keuangan, 

tetapi tidak untuk bank yang mempraktikkan greenwashing 

Maka dari itu seiring dengan perkembangan fenomena greenwashing dan 

CSR ini pula, perusahaan sendiri mulai mengatisipasi dan menyadari untuk 

membuat serta mengungkapkan sebuah laporan kuantitatif yang lebih terukur 

yang dapat menunjukkan komitmen mereka terkait aktivitas sosial dan lingkungan 

dari perusahaan. Hal ini lah yang melahirkan suatu laporan yang bernama 

sustainability reporting atau laporan keberlanjutan.  

Sustainability reporting sendiri merupakan sebuah laporan tambahan yang 

dibuat perusahaan yang berisi pengungkapan mengenai aktivitas  ekonomi, sosial, 

dan juga lingkungan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan aturan yang 

diterbitkan pemerintah. Menurut Global Reporting Initiative (GRI)sustainability 

reporting merupakan sebuah praktik pengungkapan, pengukuran dan upaya 

akuntabilitas kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan 
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berkelanjutan kepada para stakeholder atau pemangku kepentingan baik 

stakeholder internal maupun ekternal perusahaan.  

Sustainability report ini merupakanlaporan terpisah dari laporan tahunan 

yang diterbitkan oleh perusahaan dan disusun berdasarkanpedoman dari Global 

Reporting Initiative (GRI). Pengungkapan kinerka lingkungan, kinerja sosial, dan 

kinerja ekonomi secara terpisah ini untuk menunjukkan transparansi, 

akuntabilitas, dan reponsibilitas perusahaan kepada para stakeholdernya.  

Di Indonesia, publikasi sustainability report juga sudah mulai menjadi tren 

salah satu buktinyaadalah dengan adanya pemberian penghargaan sustainability 

report atau sustainability report award secara tahunan oleh lembaga National 

Center for Sustanaibility Reporting (NCSR) bagi perusahaanyang menerbitkan 

Sustainability Report. Namun sayangnya hal tersbebut belum lah cukup. 

Berdasarkan data yang didapat dari NCSR, sustainability reporting yang ada di 

Indonesia memang terus mengalami perkembangan, akan tetapi jumlah 

perusahaan di Indonesia yang melaporkan dan mengungkapkan sustainability 

report masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara maju. Lembaga ini 

menilai bahwa kesadaran perusahaan di Indonesia untuk melaporkan 

sustainability report masih rendah. NCSR juga mencatat di tahun 2016 dari 

seluruh perusahaan di Indonesia yang telah menerbitkan sustainabilitydisclosure 

masih sebesar 15 persen. Penelitian dari Ernst and Young tahun 2016 juga 

mendukung bahwa dimana di dalam penellitian ini dari top 100 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), hanya 30% saja perusahaan yang 

membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report  Berdasarkan hal 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa masih sedikit perusahaan yang listing di BEI 

yangmengungkapkan sustainability reportingdiIndonesia. 

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan bukti bahwa variabel 

karakteristik perusahaan,good corporate governance, kompetensi komite audit 

dan independensi komite audit mempengaruhi perusahaan dalam melakukan 

praktik kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting . (Kilic dan 

Kuzey, 2014; Legendre dan Coderre, 2012; Risty ,2013; Waryanto , 2010; Khafid 

dan Mulyaningsih, 2012;  Lourenço dan Branco, 2013; Widianto, 2011; Anindita, 

2014; Nasir et al, 2014) 

Karakteristik perusahaan adalah ciri ciri khusus yang ada dan melekat 

pada suatu perusahaan yang dapat membedakannya dengan perusahaan yang lain 

(Putri,2013). Legendre dan Coderre (2012) menunjukkan bahwa variabel ukuran 

suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan informasi suatu perusahaan. 

Menurut Cowen (1987) dalam Sembiring (2006) menyatakan bahwa bahwa 

perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung mempunyai aktivitas yang 

lebih kompleks dan lebih melibatkan banyak stakeholder dibanding perusahaan 

kecil, sehingga para stakeholder khususnya stockholder sebelum membuat 

keputusan untuk berinvestasi lebih memperhatikan kegiatan operasional 

perusahaan dan menilai apakah kegiatan perusahaan sudah memberikan manfaat 

terhadap para stakeholdernya. 

 Melalui pengungkapan sustainability reporting, perusahaan dapat 

menunjukkan komitmen dan pencapaiannya yang terukur terhadap keberlanjutan 

dari lingkungan dan masyarakat tidak hanya dari perusahaan itu sendiri. Penelitian 
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Kuzey dan Kilic juga (2017) membuktikan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan, maka kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting yang 

dilakukan oleh perusahaan akan semakin besar pula. 

Hackston & Milne (1996) mengkategorikan perusahaan ke dalam 2 tipe 

yakni high profile dan low profile. Perusahaanhigh profileadalah perusahaan yang 

memiliki tingkat sensitivitas atau comsumer visibility yang tinggi terhadap 

lingkungan, tingkat persaingan dan resiko politis yang juga tinggi yang 

menyebabkan perusahaan high profile mendapat perhatian dari masyarakat dan 

stakeholder. Sedangkan perusahaan yang masuk ke dalam kategori low profile 

merupakan perusahaan yang memiliki tingkat sensitivitas atau consumer visibility 

yang rendah, sehingga perusahaan cenderung beranggapan bahwa tidak perlu 

untuk melakukan tanggung jawab sosial lingkungan dan bahkan membuat 

sustainability reporting. Anindita (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang 

aktivitas operasionalnya bersinggungan langsung dengan lingkungan  sangat 

rentan terhadap resiko sosial sehingga perusahaan high profile diyakini akan 

melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang lebih luas tidak hanya 

informasi kualitatif tetapi juga informasi kuantitatif untuk bisa mengantisipasi 

resiko tersebut. 

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan 

suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Rahardjo, 2005 

dalam Fahriza, 2014). Perusahaan yang memiliki leverage yang besar akan 

cenderung dianggap mengalami kondisi keuangan yang buruk. Investor juga 

menjadikan rasio leverage sebagai salah satu pertimbangan dalam 
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menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi 

keuangan yang sehat dan baik.  Hal ini mengakibatkan manajer perusahaan 

berusaha untuk meningkatkan keuntungan atau labanya agar terlihat tinggi dengan 

cara mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan termasuk pula biaya untuk 

mengungkapkan sustainability reporting. Maka, semakin tinggi leverage 

perusahaan, maka semakin sedikit pula pengungkapan informasi sosial dan 

lingkungan perusahaan terutama sustainability reporting karena perusahaan tidak 

mampu berinvestasi untuk program yang lain di luar kegiatan operasi perusahaan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sembiring (2006), Nasir et al (2014) 

menemukanbahwa leverage berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan 

sustainability reporting 

Penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) menemukan bahwa tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance) memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability reporting yang ada di perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan variabel governance committe dan dewan direksi yang diukur 

melalui frekuensi rapat sebagai proksi dari variabel corporate governance.  

Penelitian Widianto (2011) menemukan bahwa frekuensi rapat dewan 

direksi berpengaruh positif terhadap kecenderungan mengungkapkan 

sustainability reporting. Dalam penelitian tersebut semakin sering dewan direksi 

menyelenggarakan rapat, maka semakin terjalin dengan baik pula komunikasi dan 

koordinasi diantara anggota dewan direksi yang akan berimbas pada semakin 

baiknya fungsi pengelolaan sehingga dapat mendukung terciptanya tata kelola 

perusahaan yang baik. Salah satu aspek yang harus terpenuhi agar dapat 
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mendorong terwujudnya good corporate governance di suatu perusahaan tersebut 

adalah akuntabilitas dan transparansi informasi tidak hanya informasi keuangan 

tetapi juga informasi non keuangan yakni informasi sosial dan lingkungan. Maka 

semakin sering dewan direksi menyelenggarakan pertemuan atau rapat, maka 

probabilitas pengungkapan informasi sosisal dan lingkungan yang lebih luas dan 

terukur melalui sustainability reporting demi terwuudnya good corporate 

governance bagi perusahaan juga semakin besar.  

Governance committee adalah komite yang terdiri dari beberapa anggota 

dewan direksi (Khafid dan Mulyaningsih, 2012). Governance committee 

bertanggung jawab dalam pencapaian good corporate governance (GCG). Salah 

satu indikator GCG adalah akuntabilitas dan transparansi informasi. Agar 

mekanisme good corporate governance dapat terwujud, governance commitee 

akan memberikan rekomendasi dan saran kepada manajemen perusahaan untuk 

mewujudkan tanggung jawab dan transparansi informasi terkait aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan yang terukur melalui pengungkapan sustainability 

reporting.  

Pembentukan komite audit juga merupakan salah satu hal yang penting 

dalam menciptakan corporate governance yang baik. Bryan et al (2004) dalam 

Pamudji dan Trihartati (2010) menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik 

penting yang harus dimiliki komite audit yakni keahlian di bidang akuntansi atau 

keuangan, dan independensi komite audit. Kedua hal tersebut adalah salah satu 

faktor kunci penentu efektifitas dari komite audit perusahaan. Karakteristik ini 
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juga yang memiliki kemungkinan dapat mempengaruhi proses pelaporan 

informasi perusahaan termasuk sustainability reporting . 

Berdasarkan teori agensi keberadaan komite audit ini menjembatani antara 

penyedia dana yang disebut sebagai prinsipal (pemilik) dengan pihak yang diberi 

kepercayaan untuk mengelola dana tersebut atau agen (manajer) dimana manager 

sering kali berkeinginan untuk meningkatkan kekayaan pribadi sehingga hanya 

memperhatikan kepentingan jangka pendek dan melupakan kepentingan jangka 

panjang yang menjadi tujuan stakeholder terutama yang berkaitan dengan 

keberlangsungan sosial dan lingkungan.  

Penelitian Risty (2013) menemukan independensi komite audit berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan susainability reporting. Salah satu karakteristik 

dari komite audit adalah sifatnya yang independen dan merupakan karakteristik 

yang penting yang dapat mempengaruhi efektivitas komite audit dalam 

mengawasi dan meminimalkan resiko terjadinya asimetri informasi antara agen 

dengan prinsipal. Hal ini sangatlah penting karena salah satu tugas utama komite 

audit adalah memantau untuk memastikan bahwa pengendalian internal atas 

kegiatan operasional perusahaan telah dijalankan sesuai dengan peraturan 

perundang undangan yang berlaku.Bila independen, komite audit akan berusaha 

untuk meminimalisir dampak negatif dan resiko yang akan timbul dari aktivitas 

operasional perusahaan terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alam di 

sekitarnya. Salah satu cara yang dapat diambil untuk mewujudkan hal tersebut 

adalah dengan merekomendasikan pengungkapkan informasi non keuangan yang 

dapat dilihat dan dinilai stakeholder termasuk juga investor sebagai alternatif 
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investasi sehingga dapat meminimalkan asimetri informasi dengan cara melalui  

pengungkapkan sustainability reporting.  

Penelitian Widianto (2011) menemukan bahwa keahlian keuangan 

dan/atau akuntansi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

susainability reporting.Kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan merupakan 

salah satu elemen penting untuk menjamin bahwa komite audit melakukan 

pengawasan secara efektif terhadap pihak manajemen. Kompetensi ini penting 

karena komite audit juga bertanggung jawab terhadap terwujudnya good 

corporate governance dalam perusahaan dimana salah satu aspek yang harus 

terpenuhi agar tercipta GCG ini adalah transparansi. Keberadaan komite audit 

yang memiliki kompetensi keuangan atau akuntansi akan membuat mekanisme 

pengawasan dan audit menjadi lebih baik sehingga dapat mencegah pihak 

manajemen melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan yang 

berdampak pada buruknya tata kelola perusahaan. Maka komite audit akan 

merekomendasikan penyajian informasi yang transparan tidak hanya terkait pada 

informasi keuangan saja tetapi juga inforasi sosial lingkungan yang lengkap juga 

dapat diukur melalui pengungkapan sustainability reporting. 

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kilic 

dan Kuzey (2017) menambahkan variabel coporate governance yang diambil dari 

penelitian Suryono dan Prastiwi (2011)dan Khafid dan Mulyaningsih (2012).  

serta variabel kompetensi komite audit dan independensi komite audit dari 

penelitian Widianto (2011) dan Risty (2013).Sementara data yang digunakan 

dalam penelitian juga merupakan data tahun terbaru yang diambil dari Bursa Efek 
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Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good corporate 

governance, Kompetensi Komite Audit dan Independensi Komite audit 

Terhadap Kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting” (Studi 

Empiris pada Perusahaan yang Listing  di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 

2013 – 2017) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan 

beberapa masalah penelitian yang berkaitan dengan latar belakang tersebut, yaitu:  

1. Apakah  ukuran  perusahaan berpengaruh positif terhadap kecenderungan 

mengungkapkan sustainability reporting? 

2. Apakah  profil perusahaan berpengaruh positif terhadap kecenderungan 

mengungkapkan sustainability reporting? 

3. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 

mengungkapkan sustainability reporting? 

4. Apakah governance commitee berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting? 

5. Apakah frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting? 

6. Apakah kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting? 
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7. Apakah  independensi komite audit berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap kecenderungan 

mengungkapkan sustainability reporting.  

2. Menguji pengaruh profil perusahaan terhadap kecenderungan 

mengungkapkan sustainability reporting.  

3. Menguji pengaruh leverage terhadap kecenderungan mengungkapkan 

sustainability reporting.  

4. Menguji pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kecenderungan 

mengungkapkan sustainability reporting.  

5. Menguji pengaruh governance committee terhadap kecenderungan 

mengungkapkan sustainability reporting.  

6. Menguji pengaruh kompetensi komite audit terhadap kecenderungan 

mengungkapkan sustainability reporting.  

7. Menguji pengaruh independensi komite audit terhadap kecenderungan 

mengungkapkan sustainability reporting.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Kontribusi teori  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris apakah 

hasil penelitian mengenai kecenderungan dalam mengungkapkan 
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sustainability reporting oleh perusahaan mendukung teori agensi, teori 

legitimasi dan teori stakeholder sehingga dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk penelitian yang sejenisnya.  

2. Manfaat praktik   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan empiris  

terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi kecenderungan perusahaan 

mengungkapan sustainability reporting dilihat dari karakteristik perusahaan, 

good corporate governance dan variabel tambahan yakni independensi 

komite audit dan kompetensi komite audit  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan 

faktor faktor seperti karakteristik perusahaan, good corporate governance, 

kompetensi komite audit,dan independensi komite audit yang mempengaruhi 

kecenderungan mengungkapkan sustainability report. Dari latar belakang yang 

telah diuraikan diatas peneliti kemudian menggambarkan ke dalam bentuk 

kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut: 
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Ukuran Perusahaan  

H1(+) 

Profil Perusahaan 
H2(+) 

H3(-) Leverage 

Frekuensi  Rapat 

Dewan Direksi  

Sustainability report H4(+) 

H5(+) 
Governance committee 

Kompetensi Komite 

Audit 

 

H6(+

) 
H7(+

) Independensi Komite 

Audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
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Bab ini memberikan penjelasan mengenai teori, konsep, dan pengertian 

pengembangan hipotesis dan logika pikir penelitian dan hasil penelitian 

terdahulu yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data 

yang digunakan, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel penelitian, dan teknik analisis data (pengujian 

hipotesis).  

BAB IV HASIL ANALISIS  

Bab ini berisi gambaran umum dari sampel penelitian, hasil analisis data 

dan pembahasan.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini membahas kesimpulan, saran dan implikasi dalam penelitian 
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