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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini akan disajikan berdasarkan 

kelompok perusahaan yaitu perusahaan yang mengungkapkan sustainability 

reporting dan perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability reporting. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari  annual report perusahaan dan 

ringkasan performa perusahaan pada periode 2013 - 2017, didapatkan 1812 

sampel yang memenuhi kriteria sampel penelitian. 

Penelitian ini tidak menggunakan uji asumsi klasik dikarenakan 

pengujian menggunakan regresi logistik tidak berbasis pada Ordinary Least 

Square atau OLS (Hidayat, 2015 dalam Santoso, 2017). Regresi logistik 

memiliki beberapa asumsi, diantaranya yaitu: 

1. Tidak memerlukan hubungan linear antara variabel independen dengan 

variabeldependen; 

2. Tidak memerlukan asumsihomo kedastisitas; 

3. Tidak memerlukan asumsi normalitas data pada variabel independen;dsb. 

Maka, sampel yang akan diuji menggunakan regeresi logistik masih 

utuh sejumlah 1812 sampel. Tidak ada data yang dibuang atau dikeluarkan 

akibat tidak memenuhi persyaratan asumsi klasik. Berikut dibawah ini 
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merupakan output hasil dari statistik frekuensi variabel dependen yang 

menggambarkan 1812 sampel yang digunakan dalam penelitian: 

Tabel 4.1. Statistik Frekuensi Variabel Sustainability reporting 

SUS_REPORT 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

TIDAK MENGUNGKAPKAN 

SR 

1604 88,5 88,5 88,5 

MENGUNGKAPKAN SR 208 11,5 11,5 100,0 

Total 1812 100,0 100,0  

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

Jumlah sampel yang ada dalam penelitian ini berjumlah 1812 perusahaan. 

Perusahaan yang mengungkapkan sustainability reporting berjumlah 208 

perusahaan atau  11,5% dari total seluruh sampel penelitian. Sedangkan 

perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability reporting  perusahaan 

berjumlah 1604 perusahaan atau sebesar 88,5%. Berdasarkan pengelompokan 

pada tabel diatas berikut adalah statistik deskriptif dari variabel independen dalam 

penelitian: 
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Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Perusahaan yang Mengungkapkan 

Sustainability reportingdan Perusahaan yang Tidak Mengungkapkan 

Sustainability Reporting 

  Pengungkapan 
Sustainability 

Report 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

SIZE 
Ungkap 208 12,97 20,84 17,4865 1,4748 

Tidak Ungkap 1604 9,24 20,13 14,8088 1,60631 

PROFIL 
Ungkap 208 0 1 0,5288 0,50037 

Tidak Ungkap 1604 0 1 0,4645 0,49889 

LEV 
Ungkap 208 -6,41 14,75 2,9352 3,21934 

Tidak Ungkap 1604 -134,31 624,96 2,4529 20,34438 

DD 
Ungkap 208 3 159 41,1635 24,9171 

Tidak Ungkap 1604 0 92 18,6259 12,63978 

GC 
Ungkap 208 0 1 0,4519 0,49888 

Tidak Ungkap 1604 0 1 0,0692 0,25388 

KOMP 
Ungkap 208 0,33 1 0,8394 0,20639 

Tidak Ungkap 1604 0 1 0,8122 0,23105 

IND 
Ungkap 208 0,33 1 0,9593 0,15025 

Tidak Ungkap 1604 0 1 0,7985 0,30067 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

Tabel 4.2 di atas menggambarkan perbandingan statistik deskriptif untuk 

perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan sustainability reporting dan 

perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability reporting. Penjelasan lebih 

detail untuk statistik deskriptif masing masing variabel dapat dilihat pada 

penjelasan 4.1.1 sampai 4.1.7. 

 

4.1.1 Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan 

Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan logaritma 

natural dari total aset perusahaan. Semakin besar aset perusahaan 

mengindikasikan bahwa semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.  
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Tabel 4.2 di atas menunjukkan statistik deskriptif ukuran perusahaan 

seluruh perusahaan yang menjadi sampel penelitian.Perusahaan yang memiliki 

ukuran terkecil (minimum) yaitu Steady Safe Tbk (SAFE) pada tahun 2013 

dengan nilai logaritma natural aset sebesar 9,24. Sedangkan, perusahaan yang 

memiliki ukuran terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) di 

tahun 2017 dengan nilai logaritma natural aset sebesar 20,84.  

 Perusahaan perusahaan yang mengungkapkan sustainability reporting 

memiliki rata rata ukuran perusahaan sebesar 17,4865 dengan standar deviasi 

sebesar 1,47480. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan 

sustainability reporting memiliki rata rata ukuran perusahaan sebesar 14,8088 

dengan standar deviasi sebesar 1,60631. Hasil rata-rata di atas menunjukkan 

bahwa perusahaan yang mengungkapkan sustainability report memiliki ukuran 

perusahaan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan sustainability report. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan yang mengungkapkan sustainability report memiliki total aset yang 

lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability 

report. Ketika perusahaan memiliki aset yang besar maka perusahaan memiliki 

kemampuan finansial yang baik dan bisa berinvestasi pada program sosial dan 

lingkungan termasuk sustainability reporting. 
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4.1.2 Statistik Deskriptif Profil Perusahaan 

Tabel 4.3 Statistik Frekuensi Variabel Profil Industri 

PROFIL 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

LOW PROFILE 957 52,8 52,8 52,8 

HIGH PROFILE 855 47,2 47,2 100,0 

Total 1812 100,0 100,0  

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

Variabel profil perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan 

variabel dummy. Perusahaan yang ada di dalam kategori industri high profile akan 

diberi nilai satu (1). Sedangkan, perusahaan yang berada dalam kategori industri 

low profile akan diberi nilai nol (0). Profil perusahaan menunjukkan perbedaan 

tingkat tinggi atau rendahnya sensitivitas perusahaan terhadap bidang usaha, 

risiko usaha dan kondisi lingkungan usaha. 

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa perusahaan low profile dalam 

sampel penelitian ini  berjumlah 957. Sedangkan, perusahaan high profile 

berjumlah 855. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tergolong dalam 

industri low profile yang menjadi sampel dari penelitian ini lebih besar dibanding 

perusahaan yang tergolong dalam industri high profile.Sebesar 52,8% perusahaan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki 

tingkat sensitivitas yang rendah dimana aktivitas bisnisnya tidak bersinggungan 

langsung dengan lingkungan  alam dan sosial yang ada disekitarnya. Sisanya, 

47,2% merupakan perusahaan yang berada di industri sensitif dimana aktivitas 
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bisnisnya bersinggungan langsung dengan lingkungan alam maupun lingkungan 

sosial di sekitarnya 

Tabel 4.4 Analisis Tabulasi Silang Variabel Profil Industri Terhadap 

Variabel Sustainability reporting 

PROFIL * SUS_REPORT Crosstabulation 

 SUS_REPORT Total 

TIDAK 

MENGUNGKAP

KAN SR 

MENGUNGKAP

KAN SR 

PROFIL 

LOW PROFILE 

Count 859a 98a 957 

% within PROFIL 89,8% 10,2% 100,0% 

% within SUS_REPORT 53,6% 47,1% 52,8% 

HIGH PROFILE 

Count 745a 110a 855 

% within PROFIL 87,1% 12,9% 100,0% 

% within SUS_REPORT 46,4% 52,9% 47,2% 

Total 

Count 1604 208 1812 

% within PROFIL 88,5% 11,5% 100,0% 

% within SUS_REPORT 100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data sekunder diolah (2019) 

Tabel 4.4. menunjukkan jumlah perusahaan low-profile yang tidak 

melakukan pengungkapan sustainability reporting sebesar 859 perusahaan. 

Persentase jumlah perusahaan low profile yang tidak melakukan pengungkapan 

sustainability reporting terhadap total perusahaan low-profile maupun high profile 

yang tidak melakukan pengungkapan sustainability reporting sebesar 53,6%. 

Sedangkan Jumlah perusahaan high-profile yang tidak melakukan pengungkapan 

sustainability reporting ada 745 perusahaan. Persentase jumlah perusahaan high-
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profile yang tidak melakukan pengungkapan sustainability reporting terhadap 

total perusahaan low-profile maupun high profile yang tidak melakukan 

pengungkapan sustainability reporting sebesar 46,4%.   

Jumlah perusahaan low-profile yang mengungkapkan sustainability 

reporting ada 98 perusahaan. Persentase jumlah perusahaan low-profile yang 

melakukan pengungkapan sustainability reporting terhadap total perusahaan low-

profile maupun high profile yang melakukan pengungkapan sustainability 

reporting sebesar 47,1%. Jumlah perusahaan high-profile yang mengungkapkan 

sustainability reporting ada 110 perusahaan. Persentase jumlah perusahaan high-

profile yang melakukan pengungkapan sustainability reporting terhadap total 

perusahaan low-profile maupun high profile yang melakukan pengungkapan 

sustainability reporting sebesar 52,9%.  

Dari tabel 4.4 di atas dapat diindikasikan bahwa perusahaan yang masuk 

dalam industri low profile memiliki persentase tidak mengungkapkan 

sustainability reporting yang lebih besar dibanding dengan yang mengungkapkan 

sustainability reporting. Namun hal ini berbanding terbalik dengan perusahaan 

high profile dimana perusahaan high profile yang mengungkapkan sustainability 

reporting memiliki persentase pengungkapan sustainability reporting lebih besar 

dibanding perusahaan low profile. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan 

high profile cenderung untuk mengungkapkan sustainability reporting dibanding 

perusahaan low profile. 
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4.1.3 Statistik Deskriptif Leverage 

Variabel leveragedalam penelitian ini diukur dengan mengunakan debt to 

equity ratio (DER). Debt to Equity Ratio  merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat penggunaan utang perusahaan terhadap total shareholder's 

equity yang dimiliki. Dari sisi kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, 

semakin rendah rasio DER maka akan semakin baik pula kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Ketika perusahaan memiliki 

pendanaan dari hutang yang kecil hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kondisi keuangan yang sehat. Dengan kondisi keuangan yang sehat ini 

perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk berinvestasi pada hal yang lain 

termasuk pada kegiatan sosial lingkungan dan pengungkapan sustainability 

reporting karena perusahaan tidak memiliki kesulitan dalam pelunasan hutang 

kepada kreditur.   

Tabel 4.2 di atas menunjukan statistik deskriptif  leverage seluruh 

perusahan yang menjadi sampel penelitian. Perusahaan-perusahaan yang 

mengungkapkan sustainability reporting memiliki rata rata leverage sebesar 

2,9352 dengan standar deviasi sebesar 3,2193.  Sedangkan untuk perusahaan yang 

tidak mengungkapkan sustainability reporting memiliki rata rata leverage sebesar 

2,4529 dengan standar deviasi sebesar 20,34438.  

       Hasil rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan 

sustainability reporting memiliki DER yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability reporting. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan sustainability 



62 

 

 

 

reporting memiliki porsi pendanaan dari hutang yang lebih tinggi dibanding yang 

tidak mengungkapkan sustainability reporting .Dengan kata lain hal tersebut 

menunjukkan tingkat proporsi hutang terhadap ekuitas perusahaan yang tidak 

mengungkapkan sustainability reporting lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang sustainability mengungkapkan sustainability report.  

Hal ini disebabkan karena sebagian besar perusahaan yang mengungkapkan 

sustainability report merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. 

Dari perusahaan yang mengungkapkan sustainability reporting di dalam sampel 

penelitian ini tercatat sebesar 27,4% merupakan perusahaan yang bergerak di 

sektor perbankan  seperti BBNI,BBRI,BBTN, dll dimana di sektor ini, dana yang 

dikelola oleh bank sebagian besar dana merupakan dana dari pihak ketiga dan 

dalam akuntansi akan masuk ke dalam hutang sehingga menyebabkan DER 

disektor perbankan jauh lebih tinggi dibanding sektor yang lain. 

 

4.1.4 Statistik Deskriptif Frekuensi Rapat Dewan Direksi 

Variabel frekuensi rapat dewan direksi pada penelitian ini diukur dengan 

jumlah rapat yang diadakan oleh dewan direksi dalam setahun. Ketika dewan 

direksi sering menyelenggarakan rapat maka cakupan pembahasan termasuk 

transparansi informasi bagi stakeholder pun semakin besar tidak hanya mencakup 

informasi keuangan internal perusahaan saja melainkan informasi lain terkait 

sosial dan lingkungan yang lengkap sehingga memicu kecenderungan perusahaan 

untuk mengungkapkan sustainability reporting.  
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Tabel 4.2 di atas menunjukkan statistik deskriptif frekuensi rapat dewan 

direksi untuk seluruh perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Perusahaan-

perusahaan yang mengungkapkan sustainability reporting rata rata 

menyelenggarakan rapat sebanyak 41,1635 dan standar deviasi sebesar 24,91710. 

Di lain sisi, perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability reporting rata 

rata menyelenggarakan rapat sebanyak 18,6259  dengan standar deviasi sebesar 

12,63978. 

Hasil rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak 

mengungkapkan sustainability reporting memiliki frekuensi rapat dewan direksi 

yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang mengungkapkan 

sustainability reporting. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 

mengungkapkan sustainability reporting lebih sering dalam mengadakan rapat 

rapat dibanding perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability report.  

 

4.1.5 Statistik Deskriptif Governance committee 

Tabel 4.5 Statistik Frekuensi Variabel Governance committee 

GC 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

TIDAK ADA GC 1607 88,7 88,7 88,7 

ADA GC 205 11,3 11,3 100,0 

Total 1812 100,0 100,0  

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 
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Variabel governance committee dalam penelitian ini merupakan variabel 

dummy. Perusahaan yang memiliki governance committee  akan diberi skor satu 

(1). Sedangkan, perusahaan yang tidak membentuk governance committee akan 

diberi skor nol (0). Adanya governance committee dalam suatu perusahaan  

menunjukkan keberadaan salah satu komite tambahan yang dibentuk untuk 

membantu mewujudkan mekanisme good corporate governance (GCG) melalui 

review kebijakan GCG dan penerapannya di perusahaan 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa dari 1812 Perusahaan 

yang menjadi sampel penelitian di tahun 2013-2017 ada 205 perusahaan memiliki 

governance committee. Sedangkan sebesar 1607 perusahaan sampel tidak 

membentuk governance committee. Hal ini dapat menandakan bahwa jumlah 

perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian ini yang memiliki governance 

committee berjumlah lebih sedikit dibanding jumlah perusahaan yang tidak 

memiliki governance committee yakni sebanyak 11,3% .Sedangakan sisanya, 

89,8% perusahaan tidak membentuk governance committee.  
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Tabel 4.6 Analisis Tabulasi Silang Variabel Governance committee Terhadap 

Variabel Sustainability reporting 

GC * SUS_REPORT Crosstabulation 

 SUS_REPORT Total 

TIDAK 

MENGUNGKAP

KAN SR 

MENGUNGKAP

KAN SR 

GC 

TIDAK ADA GC 

Count 1493a 114b 1607 

% within GC 92,9% 7,1% 100,0% 

% within SUS_REPORT 93,1% 54,8% 88,7% 

ADA GC 

Count 111a 94b 205 

% within GC 

 

54,1% 45,9% 100,0% 

% within SUS_REPORT 6,9% 45,2% 11,3% 

Total 

Count 1604 208 1812 

% within GC 88,5% 11,5% 100,0% 

% within SUS_REPORT 100,0% 100,0% 100,0% 

Each subscript letter denotes a subset of SUS_REPORT categories whose column proportions do not 

differ significantly from each other at the ,05 level. 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

Tabel 4.6. di atas menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang tidak 

memiliki governance committee dan tidak melakukan pengungkapan 

sustainability reporting ada 1493 perusahaan. Persentase jumlah perusahaan yang 

tidak memiliki governance committee dan tidak melakukan pengungkapan 

sustainability reporting terhadap total perusahaan yang memiliki maupun tidak 

memiliki governance committee serta tidak melakukan pengungkapan 

sustainability reporting sebesar 93,1%.   
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Jumlah perusahaan yang memiliki governance committee, namun tidak 

melakukan pengungkapan sustainability reporting ada 111 perusahaan. Persentase 

jumlah perusahaan yang memiliki governance committee, namun tidak melakukan 

pengungkapan sustainability reporting terhadap total perusahaan yang memiliki 

maupun tidak memiliki governance committee dan tidak melakukan 

pengungkapan sustainability reporting sebesar 6,9%.   

Jumlah perusahaan yang tidak memiliki governance committee, namun 

melakukan pengungkapan sustainability reporting ada 114 perusahaan. Persentase 

jumlah perusahaan yang tidak memiliki governance committee, namun melakukan 

pengungkapan sustainability reporting terhadap total perusahaan yang memiliki 

maupun tidak memiliki governance committee dan melakukan pengungkapan 

sustainability reporting sebesar 54,8%.   

Jumlah perusahaan yang memiliki governance committee dan melakukan 

pengungkapan sustainability reporting ada 94 perusahaan. Persentase jumlah 

perusahaan yang memiliki governance committee dan melakukan pengungkapan 

sustainability reporting terhadap total perusahaan yang memiliki maupun tidak 

memiliki governance committee serta melakukan pengungkapan sustainability 

reporting sebesar 45,2% 

Dari tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang tidak 

memiliki governance committee memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk 

tidak mengungkapkan sustainability reporting dibanding dengan yang 

mengungkapkan sustainability reporting. Namun hal ini berbanding terbalik 

dengan perusahaan yang memiliki governance committee dimana perusahaan 
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yang memiliki governance committee memiliki kecenderungan pengungkapan 

sustainability reporting lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan sustainability reporting. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika 

perusahaan memiliki governance committe maka kecenderungan untuk 

mengungkapkan sustainability report pun juga makin meningkat. 

 

4.1.6 Statistik Deskriptif Kompetensi Komite Audit 

Variabel kompetensi komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan 

proporsi komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan/atau 

keuangan dibanding dengan seluruh anggota komite audit. Tingkat kompetensi 

komite audit yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya komite audit komite 

audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan di perusahaan 

tersebut. Ketika para anggota komite audit perusahaan memiliki kompetensi di 

bidang akuntansi atau keuangan yang tinggi dan memenuhi syarat sebagai anggota 

komite audit diharapkan dapat berkompeten dalam melakukan proses audit dan 

pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengontrol dan memberikan 

pengawasan yang efektif kepada pihak manajemen dalam mengelola dan 

memberikan informasi yang terukur, tepat, lengkap dan transparan sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder termasuk informasi sosial dan lingkungan melalui 

sustainability report. 

Tabel 4.2  di atas menunjukkan statistik deskriptif kompetensi komite yang  

audit seluruh perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Perusahaan-perusahaan 

yang mengungkapkan sustainability reporting memiliki rata rata kompetensi 
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komite audit sebesar 0,8394 dengan standar deviasi sebesar 0,20639. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompetensi komite audit perusahaan yang mengungkapkan 

sustainability reporting adalah sebesar 83,94%. Sedangkan untuk perusahaan 

yang tidak mengungkapkan sustainability reporting memiliki rata rata kompetensi 

komite audit sebesar 0,8122 dengan stanndar deviasi sebesar 0,23105. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompetensi komite audit perusahaan yang tidak 

mengungkapkan sustainability reporting adalah sebesar 81,22%. 

       Hasil rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan 

sustainability reporting memiliki tingkat kompetensi komite audit yang sedikit 

lebih tinggi dan tidak jauh berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan sustainabilty reporting. Artinya bahwa perusahaan yang 

mengungkapkan sustainability reporting memiliki jumlah proporsi komite audit 

yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan yang lebih besar 

dibanding yang tidak mengungkapkan sustainability reporting. 

 

4.1.7 Statistik Deskriptif Independensi Komite Audit 

Variabel independensi komite audit dalam penelitian ini diukur 

menggunakan jumlah komite audit independen dibagi dengan seluruh anggota 

komite audit di dalam perusahaan. Proporsi komite audit independen yang tinggi 

menunjukkan pihak-pihak independen yang lebih banyak di dalam jajaran komite 

audit. Semakin banyak komite audit yang independen menunjukkan bahwa 

semakin objektif dan efektif pula pengawasan dan kontrol untuk meminimalkan 

resiko sosial yang timbul dari konflik dengan stakeholder . Upaya meminimalkan 
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resiko tersebut adalah dengan merekomendasikan pengungkapan informasi 

terukur dan lengkap melalui sustianability reporting. 

Tabel 4.2 di atas menunjukkan statistik deskriptif independensi komite audit 

untuk seluruh perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Perusahaan perusahaan 

yang mengungkapkan sustainability reporting memiliki rata-rata proporsi komite 

audit independen sebesar 0,9593 dan standar deviasi sebesar 0,15025. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan sustainability reporting 

memiliki rata-rata proporsi komite audit independen sebanyak 95,93% dari total 

seluruh anggota komite audit yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan, 

perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainabilty reporting memiliki rata-rata 

proporsi komite audit independen sebesar 0,7985 dengan standar deviasi sebesar 

0,30067. Artinya, perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability reporting 

rata-rata memiliki rata rata proporsi komite audit independen sebesar 79,85% dari 

total seluruh komite audit yang ada di dalam perusahaan.  

       Hasil rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan 

sustainability reporting memiliki proporsi komite audit independen yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability 

reporting.Artinya bahwa perusahaan yang mengungkapkan sustainability 

reporting memiliki jumlah individu independen dalam jajaran komite audit yang 

lebih banyak dibanding yang tidak mengungkapkan sustainability reporting. 
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4.2 Analisis Regresi Logistik 

Penelitian ini ingin menguji mengenai pengaruh faktor karakteristik 

perusahaan, good corporate governance, kompetensi komite audit, independensi 

komite audit terhadap kecenderungan pengungkapan sustainability reporting. 

Faktor-faktor tersebut meliputi ukuran perusahaan,profil perusahaan, leverage, 

frekuensi rapat dewan direksi, governance committee, kompetensi komite audit, 

independensi komite audit.Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor di atas 

terhadap kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting, peneliti 

menggunakan alat uji regresi logistik yang disebabkan variabel dependen yang 

digunakan berupa data dengan tipe kategori. 

       Variabel dependen dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

perusahaan yang mengungkapkan sustainability reporting dan perusahaan yang 

tidak mengungkapkan sustainability reporting. Perusahaan yang mengungkapkan 

sustainability reporting akan diberi kode 1. Sedangkan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan sustainaibility reporting akan diberi kode 0. Namun sebelum 

melakukan uji hipotesis, perlu dilakukan pengujian terhadap model regresi 

logistik yang telah dirancang sebelumnya.  Berikut adalah output uji kelayakan 

model regresi logistik dengan menggunakan omnibus test: 
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Tabel 4.7 Omnibus Test (Test Ketepatan Model) 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 615,066 7 ,000 

Block 615,066 7 ,000 

Model 615,066 7 ,000 

Sumber:data sekunder diolah (2019) 

Pada output omnibus test di atas dapat diketahui bahwa hasil signifikansi 

uji chi-square goodness of fit  memiliki nilai 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini 

mengindikasikan bahwa model regresi logistik yang dibuat sudah tepat dan dapat 

digunakan untuk proses selanjutnya. Setelah model diputuskan layak untuk 

digunakan, maka proses selanjutnya adalah menilai koefisien determinasi di 

dalam penelitian. Berikut adalah output koefisien determinasi: 

Tabel 4.8 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 676,582a ,288 ,565 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

Sumber:data sekunder diolah (2019) 

Untuk menilai koefisien determinasi di dalam penelitian akan digunakan 

hasil pengujian Nagelkerke R Square. Dari tampilan output di atas dapat diketahui 

bahwa koefisien determinasi penelitian adalah sebesar 0,565 atau 56,5%. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variasi kecenderungan mengungkapan sustainability reporting adalah sebesar 

56,5%. Sedangkan sisanya sebesar 43,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar 

penelitian. 

       Setelah mengetahui koefisien determinasi penelitian, langkah selanjutnya 

adalah menguji kelayakan keseluruhan model regresi logistik menggunakan 

Hosmer and Lemeshow Test. Berikut adalah output test : 

Tabel 4.9 Uji Kelayakan Keseluruhan Model Regresi 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 7,619 8 ,472 

Sumber:data sekunder diolah (2019) 

       Dari output pengujian di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

Hosmer and Lemeshow Test  adalah sebesar 0,472 atau diatas 0,05. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa model yang dibuat telah mampu menjelaskan data 

penelitian sehingga dapat digunakan untuk analisis berikutnya. Pengujian 

berikutnya adalah pengujian kemampuan model regresi untuk pengklasifikasian 

data penelitian. Berikut adalah output pengujian : 
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Tabel 4.10 Uji Kemampuan Pengklasifikasian 

 

       Hasil pengujian di atas menunjukan bahwa kemampuan model regresi logistik 

untuk mengklasifikasikan data dengan benar adalah sebesar 92,6%. Dengan hasil 

tersebut dapat diputuskan bahwa model regresi yang dibuat telah cukup baik 

dalam mengklasifikasikan data sehingga dapat digunakan untuk pengujian 

hipotesis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       Setelah uji model regresi logistik telah dilakukan, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan wald statistic. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis: 

 

 

 

Classification Table
a
 

 Observed Predicted 

 SUS_REPORT Percentage 

Correct 

 

TIDAK 

MENGUNGKAP

KAN SR 

MENGUNGKAP

KAN SR 

S

t

e

p

 

1 

SUS_REPORT 

TIDAK MENGUNGKAPKAN 

SR 

1569 35 97,8 

MENGUNGKAPKAN SR 99 109 52,4 

Overall Percentage 

   

92,6 

a. The cut value is ,500 

Sumber:data sekunder diolah (2019) 
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Tabel 4.11 Pengujian Hipotesis 

 
B S.E. Wald df Sig. Sig/2 Hasil 

Step 1a 

SIZE 0,884 0,079 124,552 1 0,000 0,000 Diterima 
PROFIL 1,354 0,234 33,596 1 0,000 0,000 Diterima 

LEV -0,012 0,027 0,185 1 0,667 0,3335 Ditolak 
DD 0,048 0,006 68,148 1 0,000 0,000 Diterima 
GC 1,497 0,228 43,286 1 0,000 0,000 Diterima 

KOMP 0,135 0,453 0,089 1 0,765 0,3825 Ditolak 
IND 1,418 0,542 6,845 1 0,009 0,0045 Diterima 

Constant -20,064 1,423 198,721 1 0,000 0,000 Diterima 

Sumber:data sekunder diolah (2019) 

Dari output pengujian hipotesis di atas, model regresi logistik yang terbentuk 

adalah sebagai berikut: 

Ln
𝑝

𝑝−1
 = -20,064 + 0,884 SIZE + 1,354 PROFIL - 0,012 LEV + 0,048 DD +1,497 

GC + 0,315 KOMP + 1,418 IND + ε 

       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, suatu variabel independen 

dapat dikatakan mampu menjadi faktor penentu kecenderungan mengungkapkan 

sustainability report ketika nilai signifikansi variabel tersebut kurang dari alpha 

yakni 0,05. Pembahasan lebih detail untuk pengujian hipotesis masing masing 

variabel dapat dilihat pada penjelasan 4.3.1 sampai 4.3.7. 

 

4.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kecenderungan 

Mengungkapkan Sustinability Reporting 

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 menunjukkan nilai signifikansi 

variabel ukuran perusahaan sebesar  0,000 atau di bawah alpha yakni 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi 
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kecenderungan perusahaan mengungkapkan sustainability reporting. Nilai 

koefisien untuk variabel ukuran perusahaan menunjukkan angka 0,884. Nilai 

positif pada koefisien menggambarkan adanya pengaruh positif antara variabel 

ukuran perusahaan dan kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting diterima. 

Berdasarkan teori stakeholder semakin besar perusahaan, maka semakin 

besar dan luas pula relasi stakeholder dengan perusahaan.Hal ini disebabkan 

perusahaan besar akan melakukan ekspansi ke berbagai wilayah yang 

menyebabkan perusahaan akan semakin dikenal dan mendapat perhatian lebih 

oleh masyarakat. Oleh karena itu perusahaan dengan skala besar memilliki 

kewajiban yang semakin tinggi pula untuk memberikan manfaat dan memenuhi 

kebutuhan dari para stakeholder yang semakin luas. Masyarakat dan investor 

sebagai stakeholder saat ini menginginkan perusahaan untuk dapat 

memperhatikan keberlangsungan dari lingkungan alam dan sosial sehingga 

terwujud green business. Salah satu strategi yang ditempuh perusahaan untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat akan hal itu adalah dengan 

mengungkapkan sustainability report yang menyangkut informasi kuantitatif dan 

dapat diukur sehingga dapat menunjukkan komitmennya mereka terhadap 

keberlangsungan lingkungan sosial dan lingkungan alam yang ada di sekitarnya. 

Perusahaan berukuran besar yang ditandai dengan jumlah aset yang besar 

juga memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk berinvestasi pada 



76 

 

 

 

program sosial dan lingkungan.Berdasarkan teori signal salah satu bentuk 

investasinya adalah pada program sosial dan lingkungan dengan mengungkapkan 

sustainability reporting yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

komitmen dan keunggulan berupa laporan yang dapat diukur dibanding 

perusahaan lain kepada investor terkait komitmen terhadap sosial dan lingkungan. 

Oleh karena itu semakin besar perusahaan maka semakin besar pula 

kecenderungan  perusahaan untuk mengungkapkan sustainability reporting. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Legendre 

dan Coderre (2012) dan Ahmad (2014) yang menyatakan adanya korelasi positif 

signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan sustainability 

reporting. 

 

4.3.2 Pengaruh Profil Perusahaan terhadap Kecenderungan 

Mengungkapkan Sustainability Reporting 

       Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 menunjukkan signifikansi variabel 

profil perusahaan sebesar 0,000 atau di bawah alpha 0,05. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa profil perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi 

kecenderungan perusahaan mengungkapkan sustainability reporting. Nilai 

koefisien untuk variabel profil perusahaan menunjukkan angka 1,354. Nilai 

koefisien tersebut bernilai positif yang artinya menggambarkan hubungan positif 

antara variabel profil perusahaan dan kecenderungan mengungkapkan 

sustainability reporting. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
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hipotesis kedua yang menyatakan bahwa profil perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting diterima. 

Perusahaan yang masuk dalam kategori high-profile dalam melakukan 

kegiatan operasional sehari hari cenderung akan berdampak langsung dengan 

lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jika perusahaan lalai atau 

melakukan kesalahan dalam menjalankan kegiatannnya maka dampaknya akan 

langsung dirasakan oleh masyarakat dan ligkungan yang ada di sekitarnya.Hal 

tersebut mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi terukur 

mengenai kinerja sosial dan lingkunganya melalui sustainability reporting sebagai 

wujud komitmen dan tanggung jawab. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan 

perusahaan dan mendapat legitimasi dari masyarakat dan stakeholder. Oleh 

karena itu jika perusahaan tergolong dalam industri high profile maka perusahaan 

tersebut cenderung mengungkapkan sustainability reporting.        

       Hasil penelitian ini mendukung penelitian Anindita. (2014) dilakukan untuk 

membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tipe industri 

terhadap pengungkapan sukarela pelaporan berkelanjutan. Objek dalam penelitian 

ini berupa peerusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013. 

Penelitian ini berhasil memberikan bukti bahwa tipe industri berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan (sustainability 

reporting). 
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4.3.3 Pengaruh Leverage terhadap Kecenderungan Mengungkapkan 

Sustainability Reporting 

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 menunjukkan signifikansi variabel 

leverage sebesar 0,3335 atau di atas alpha 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Artinya 

bahwa tingkat leverage tidak dapat digunakan untuk memprediksi kecenderungan 

perusahaan mengungkapkan sustainability report. Berdasarkan uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap kecenderungan pengungkapan sustainability 

reporting ditolak. 

Leverage ratio menggambarkan proporsi kewajiban perusahaan jika 

dibandingkan dengan aset atau ekuitasnya. Variabel leverage dalam penelitian ini 

diukur menggunakan rasio DER (debt to asets ratio). Tidak signifikannya hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat 

leverage yang tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi keputusan perusahaan 

untuk mengungkapkan sustainability reporting.Berdasarkan teori monitoring, 

monitoring adalah aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan untuk melihat, 

memonitor jalannya orgaisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai 

ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan program. Jika tidak signifikan artinya leverage bukan menjadi salah 

satu faktor pertimbangan utama bagi manajemen perusahaan dalam menentukan 

keputusan untuk mengungkapkan sustainabillity reporting. 
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Perbedaan leverage perusahaan yang mengungkapkan sustainability 

reportdengan perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability report 

tersebut juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini terlihat dari hasil 

pengujian menggunakan independent sample t-test dengan output sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Uji BedaLeverage 

 

Berdasarkan tabel hasil uji beda di atas, leverage antara perusahaan yang 

mengungkapkan sustainability reporting dan yang tidak mengungkapkan 

sustainability reporting tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini tampak 

dari nilai signifikansi uji beda sebesar 0,732 atau lebih besar dari alpha 0,05. Hal 

ini secara langsung menunjukkan bahwa leverage perusahaan yang 

mengungkapkan sustainability reporting adalah sama dengan leverage perusahaan 

yang tidak mengungkapkan sustainability reporting. Dengan demikian, tidak 

signifikannya perbedaan leverage antara perusahaan yang mengungkapkan 

sustainability reporting dan perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability 

reporting mendukung penolakan hipotesis keenam. 

       Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dwi et al (2013) yang dilakukan 

untuk membuktikan pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan 

sustainability report perusahaan di bursa efek Indonesia. Objek penelitian ini 
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adalah perusahaan  Bursa Efek Indonesia  (BEI)  dari kurun waktu 2009 -

2011.Penelitian ini berhasil memberikan bukti bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap kecenderungan mengugnkapkan sustainability reporting. 

 

4.3.4 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Direksi Terhadap Kecenderungan 

Mengungkapkan Sustainability Reporting 

       Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 menunjukkan signifikansi variabel 

frekuensi rapat dewan direksi sebesar 0,000 atau di bawah alpha 0,05. Hal ini 

mengindikasikan bahwa frekuensi rapat dewan direksi dapat digunakan untuk 

memprediksi kecedenrungan mengungkapkan sustainability reporting. Nilai 

koefisien untuk variabel frekuensi rapat dewan direksi menunjukkan angka 0,048. 

Nilai positif pada koefisien tersebut menunjukkan hubungan positif antara 

variabel frekuensi rapat dewan direksi dengan kecenderungan mengungkapkan 

sustainability reporting. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis keempat yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan direksi 

berpengaruh postitif terhadap pengungkapan sustainability reporting diterima. 

Salah satu tugas dewan direksi yang ada di perusahaan adalah bertanggung 

jawab untuk memimpin dan mengelola kegiatan operasional sehari-hari 

perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Selain itu dewan direksi juga 

bertugas untuk menerapkan praktik tata kelola sesuai dengan standar etika, 

profesionalisme, dan kepekaan sosial yang tinggi demi kepentingan para 

pemangku kepentingan atau stakeholder. Maka dari itu sebagai pihak yang 

bertangung jawab terhadap pengelolaan kegiatan operasional perusahaan sehari 
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hari dan tata kelola perusahaan, dewan direksi juga harus menyeimbangkan 

kepentingan perusahaan dan kepentingan dan kebutuhan stakeholder demi 

terciptanya keberlangsungan perusahaan melalui rapat atau pertemuan.  

Kebutuhan utama stakeholder perusahaan saat ini adalah pemenuhan 

komitmen dan tanggung jawab perusahaan lingkungan alam serta masyarakat 

yang terkena dampak dari kegiatan operasional perusahaan dan mengungkapkan 

informasi tersebut ke dalam sebuah laporan terukur. Oleh sebab itu, semakin rutin 

dewan direksi mengadakan rapat, maka semakin tinggi pula koordinasi, cakupan 

tata kelola dan resiko yang akan dibahas sehingga dapat meningkatkan 

probabilitas dewan direksi untuk menyampaikan dan mewujudkan keinginan 

stakeholder yang berupa transparansi informasi yang semakin lengkap dan terukur 

yang menyangkut informmasi kualitatif dan kuantitatif melalui pengungkapan 

sustainability reporting.  

Hasil penelitian ini mednukung penelitian yang dilakukan oleh Widianto 

(2011) yang menugji Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, 

Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governancce terhadap Praktik Pengungkapan 

Sustainability reporting. Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan – 

Perusahaan yang Listed (Go-Public)  di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007 

– 2009. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa frekuensi rapat dewan direksi 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability reporting 
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4.3.5 Pengaruh Governance committee terhadap Kecenderungan 

Mengungkapkan Sustainability Reporting 

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 di atas menunjukkan signifikansi 

variabel governance committee sebesar 0,000 atau di bawah alpha 0,05. Hal ini 

mengindikasikan bahwa variabel governance committee dapat digunakan untuk 

memprediksi kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting. Nilai 

koefisien untuk variabel governance committee menunjukkan angka 1,497. Nilai 

positif pada koefisien menggambarkan hubungan positif antara variabel 

governance committee dengan kecenderungan mengungkapkan sustainability 

reporting. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima 

yang menyatakan bahwa governance committe berpegaruh positif terhadap 

kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting diterima. 

Governance committee dibentuk dengan tugas untuk mengkaji dan menilai 

penerapan pencapaian indikator GCG yang ada di dalam perusahaan, serta 

memonitor kepatuhan atas kebijakan dan praktiknya sehingga sejalan dalam 

kerangka yang beretika.. Governance committe juga bertugas untuk mengkaji dan 

membuat rekomendasi untuk mitigasi risiko terkait dengan reputasi perusahaan, 

dan isu terkait sosial dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu ketika 

keberadaan governance committee dapat memberikan manfaat dalam melancarkan 

mekanisme review antara kebijakan dengan penerapan GCG yang ada di 

perusahaan dengan memberikan output berupa saran perbaikan untuk perusahaan. 

Jika komite governance menemukan ada komponen akuntabilitas dan transparansi 

belum diterapkan sepenuhnya terutama yang menyangkut tanggung jawab sosial 
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dan lingkungan serta pengungkapan informasi sosial dan lingkungan secara 

terukur. Maka governance committee akan memberikan rekomendasi perbaikan 

berupa pengungkapan informasi yang lebih lengkap, terukur kepada stakeholder 

melalui pengungkapan sustainability reporting.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Khafid dan Mulyaningsih 

(2012) yang menguji kontribusi karakteristik dan corporate  governance terhadap 

publikasi sustainability report. Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan-

perusahaan Industri Pertambangan yang listed go public di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2013.Penelitian ini berhasil memberikan bukti bahwa governance 

committee berpengaruh positif terhadap kecederungan mengungkapkan 

sustainability report 

 

4.3.6 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Kecenderungan 

Mengungkapkan Sustainability Reporting 

       Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 menunjukkan signifikansi variabel 

kompetensi komite audit sebesar 0,3825 atau di atas alpha 0,05. Hal ini 

mengindikasikan jika kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report. Artinya bahwa kompetensi komite audit tidak 

dapat digunakan untuk memprediksi kecenderungan perusahaan mengungkapkan 

sustainability reporting. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis keenam yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh 

positif terhadap kecenderungan mengungkapkan sustainability report ditolak. 
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Menurut Waryanto (2010), dalam menjalankan perannya membantu dewan 

komisaris melakukan mekanisme pengawasan laporan keuangan, pengendalian 

internal, pelaksanaan GCG, maka anggota komite audit harus mempunyai 

kompetensi di bidang keuangan dan atau akuntansi (financial literacy). 

Pricewaterhouse (dalam Sari, 2009) juga mengatakan bahwa investor, analis, dan 

regulator menganggap komite audit memberikan kontiribusi yang signifikan 

dalam kualitas pelaporan. Hal tersebut termasuk kebenaran dan kelengkapan 

dalam pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu 

semakin komite audit memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan 

maka semakin baik pula pengawasan dan kualitas laporan yang dibuat oleh 

perusahaan termasuk laporan sosial dan lingkungan berupa sustainability 

reporting.  

Namun semenjak keluarnya Surat Edaran Bapepam No.SE.03/IPM/2002 

yang  mengatur bahwa persyaratan pembentukan komite audit yang efektif adalah 

seorang dari komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau 

keuangan dan yang terbaru adalah POJK Nomor 55 tahun 2015 yang baru 

mengenai persyaratan komite audit membuat perusahaan yang listing di bursa 

efek Indonesia harus mematahui aturan tersebut.. Hal ini lah yang membuat 

variasi dari komposisi komite audit yang memiliki kompetensi di bidang 

akuntansi dan atau keuangan tidak jauh berbeda antar perusahaan satu sama lain. 

 Perbedaan proporsi kompetensi komite audit yang mengungkapkan 

sustainability reportdengan perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability 
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report tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini terlihat dari hasil 

pengujian menggunakan independent sample t-test dengan output sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Uji Beda Kompetensi Komite Audit 

 

Sumber: Data Sekunder diolah (2019) 

Berdasarkan tabel hasil uji beda di atas, kompetensi komite audit antara 

perusahaan yang mengungkapkan sustainability reporting dan yang tidak 

mengungkapkan sustainability reporting tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan. Hal ini tampak dari nilai signifikansi uji beda sebesar 0,107 atau lebih 

besar dari alpha 0,05. Artinya bahwa proporsi kompetensi komite audit 

perusahaan yang mengungkapkan sustainability reporting adalah sama dengan 

kompetensi komite audit perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability 

reporting secara statistik. Dengan demikian, tidak signifikannya perbedaan 

kompetensi komite audit antara perusahaan yang mengungkapkan sustainability 

reporting dan perusahaan yang tidak mengungkapkansustainability reporting 

mendukung penolakan hipotesis keenam. 

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Risty 

(2013) yang menguji Pengaruh Independensi, Keahlian, Frekuensi Rapat,  dan 
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Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Penerbitan Sustainability report ISRA 

2008-2012. Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan – Perusahaan yang 

Listed (Go-Public)  di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008 – 2012. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kompetensi komite audit tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability reporting 

 

4.3.7 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Kecenderungan 

Mengungkapkan Sustainability Reporting 

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.11 menunjukkan signifikansi 

variabel Independensi komite audit sebesar 0,0045 atau di bawah alpha 0,05. Hal 

ini mengindikasikan bahwa independensi komite audit dapat digunakan untuk 

memprediksi kecenderungan perusahaan mengungkapkan sustainability reporting. 

Nilai koefisien untuk variabel independensi komite audit menunjukkan angka 

1,418. Nilai pada koefisien tersebut menggambarkan hubungan positif antara 

variabel independensi komite audit dengan kecenderungan mengungkapkan 

sustainability reporting. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh 

positif terhadap kecenderungan pengugkapan sustainability reporting diterima. 

Berdasarkan teori agensi  keberadaan komite audit ini dapat menjembatani 

hubungan antara agency dan principal. Komite audit yang independen dapat 

berfungsi untuk memelihara integritasnya dan memiliki pandangan yang objektif 

dalam penyusunan suatu laporan serta rekomendasi yang akan diajukan oleh 

komite audit. Terlebih lagi di dalam sebuah perusahaan komite audit memiliki 
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tugas dan tanggung jawab penting tidak hanya untuk menelaah laporan keuangan 

saja tetapi juga untuk memastikan bahwa pengendalian internal atas kegiatan 

operasional perusahaan dijalankan sesuai etika bisnis dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selain itu komite audit juga melakukan penelaahan 

terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh termasuk 

resiko sosial serta lingkungan yang akan dihadapi perusahaan. 

Risiko risiko tersebut muncul karena kepentingan principal saat ini 

menuntut perusahaan untuk ikut ambil bagian dalam menjaga sustainability dari 

lingkungan alam serta lingkungan sosialnya. Bahkan investor saat ini cenderung 

mencari dan memperhatikan informasi sosial dan informasi lingkungan yang 

dibuat perusahaan dibandingkan informasi keuangan seperti laba dalam 

menentukan keputusan berinvestasi.  

Oleh karena itu semakin independen komite audit yang ada di dalam 

perusahaan maka komite audit tersebut akan merekomendasikan pengungkapan 

informasi yang lengkap terukur mengenai aktivitas sosial dan lingkungannya 

kepada stakeholder sehingga dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan 

untuk mengungkapkan sustainability reporting juga semakin meningkat. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Risty 

(2013) yang menguji Pengaruh Independensi, Keahlian, Frekuensi Rapat,  dan 

Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Penerbitan Sustainability report ISRA 

2008-2012. Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan – Perusahaan yang 

Listed (Go-Public)  di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008 – 2012. 
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Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa independensi komite audit 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability reporting 
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