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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang Penelitian 

Perusahaan yang dinamis yaitu yang peduli terhadap lingkungan dan sosial 

sekitarnya, tidak hanya mementingkan kepentingan keuangan saja. Karena 

kepedulian yang dilakukan ini tidak hanya untuk kepentingan perusahaan saja 

tetapi untuk kepentingan para pemegang saham atau investor serta stakeholder. 

Perusahaan yang mementingkan kepentingan lingkungan dan sosial secara 

berkesinambungan akan terus mendapatkan keuntungan di masa yang akan 

datang jika dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

Keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dapat tercapai apabila suatu 

perusahaan mengejar kepentingan ekonomi, sosial dan budaya untuk beragam 

pemangku kepentingan seperti : karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur dll).  

Pelaporan keberlanjutan atau yang sering disebut sebagai Sustainability Report 

merupakan suatu hal yang tepenting karena dapat memenuhi suatu tuntutan 

dari para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam melaksanakan 

kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Dengan mengungkapkan 

Sustainability Report (SR) maka suatu perusahaan dapat meningkatkan 

transparansi, meningkatkan nama baik perusahaan, legitimasi, pembanding 

dengan pesaing lainnya, memiliki daya saing yang bagus, memotivasi 
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karyawan dan proses kontrol atas informasi yang diungkapkan.(Hahn dan 

Kuhnen,2013) 

Praktek pelaporan terkait keberlanjutan saat ini masih bersifat sukarela 

sehingga perusahaan fleksibel dalam bereksperimen dengan pengungkapan 

informasi. (Chen dan Bouvain, 2009 dalam Hahn dan Kuhen, 2013) 

 GRI (Global Reporting Initiative) merupakan pelopor dan pedoman 

pelaporan keberlanjutan suatu perusahaan sejak tahun 1990 hingga saat ini. 

Peran GRI sebagai organisasi independen internasional membantu memahami 

dan mengkomunikasikan laporan keberlanjutan suatu perusahaan kepada 

pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. GRI (Global Reporting 

Initiative) yang dirilis tahun 2013 yaitu GRI G4 yang terdapat beberapa aspek 

yaitu pelaporan prinsip, standar pengungkapan dan pedoman pelaksanaan 

penyusunan laporan keberlanjutan oleh suatu perusahaan dalam berbagai sektor 

atau ukuran.(GRI G4,2013) 

Pedoman GRI (Global Reporting Initiative) sebagai pedoman untuk 

membuat laporan keberlanjutan yang mencakup standar umum dan standar 

khusus yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Pedoman ini 

menyediakan referensi internasional yang dapat digunakan semua pihak yang 

terlibat dengan mengungkapkan pendekatan tata kelola serta kinerja dan 

dampak lingkungan , sosial, dan ekonomi. Pedoman ini dikembangkan melalui 
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proses yang melibatkan pemangku kepentingan global dari perwakilan dari 

bisnis dan pakar di berbagai bidang, serta melalui dialog erat bersama regulator 

dan lembaga pemerintah di berbagai negara.(GRI G4,2013) 

Pedoman Pelaporan Keberlanjutan GRI (Global Reporting Initiative) 

terdapat dua jenis Pengungkapan Standar yang berbeda : Pengungkapan 

Standar Umum dan Pengungkapan Standar Khusus. Pengungkapan Standar 

Umum berisi mengenai profil organisasi, Strategi dan Analisis, aspek material 

dan boundary teridentifikasi, hubungan dengan pemangku kepentingan, tata 

kelola, profil laporan,etika dan integritas. Sedangkan Pengungkapan Standar 

Khusus meliputi pengungkapan pendekatan manajemen dan indikator.(GRI 

G4,2013) 

Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia menunjukkan 

peningkatan yang positif dari tahun-tahun sebelumnya. Organisasi yang 

membuat dan mempublikasikan laporan keberlanjutan (Sustainability Report) 

semakin banyak tidak hanya pada perusahaan yang listing di bursa, namun juga 

BUMN, perusahaan non-listing baik kecil dan menengah hingga organisasi 

nirlaba turut serta membuat dan melaporkannya. 
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Pada grafik di atas menunjukkan bahwa yang menjadi peserta ISRA dalam 

tahun sebelumnya yaitu antara tahun 2008-2010 belum menunjukkan usaha 

penuh perusahaan dalam melaporkan sustainability reporting. Terdapat 85 

perusahaan pada bulan Februari 2016 berdasarkan data GRI bahwa perusahaan 

telah membuat dan melaporkan laporan keberlanjutan. Pada tahun 2015 

sebanyak 63 perusahaan telah membuat dan mempublikasikan laporan 

keberlanjutannya. 
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Menurut Darwin, Chairman National Center for Sustainability Report 

(NSCR) bahwa sebanyak 438 perusahaan yang terdaftar di BEI baru terdapat 

25 perusahaan yang membuat dan mempublikasikan Sustainability Reporting 

pada tahun 2011. Berdasarkan pantauan pada tahun 2015 jumlah perusahaan 

publik di Indonesia terdapat 41 emiten yang menerbitkan SR, hal ini cukup 

meningkat jika dibandingkan pada tahun 2011. 

Perusahaan dalam menerbitkan Sustainability Report terdapat suatu alasan 

tersendiri dalam mengungkapkannya karena pengungkapan Sustainability 

Report sendiri masih bersifat voluntary. Alasan perusahaan 

mengungkapkannya yaitu : 

1. Kemampuan perusahaan untuk meningkatkan progres target yang 

spesifik 
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2. Memfasilitasi implementasi strategi lingkungan 

3. Kesadaran management dalam suatu perusahaan untuk mengangkat isu-

isu lingkungan yang ada 

4. Kemampuan untuk tidak membatasi informasi perusahaan pada pihak 

internal maupun external 

5. Menghasilkan kredibilitas perusahaan dari transparasi yang 

diungkapkan 

6. Kemampuan agar dapat mengkomunikasikan standar dan pengaruh 

yang ada 

7. Lisensi untuk promosi dan pengoperasian 

8. Keuntungan dalam hal reputasi perusahaan, menghemat biaya dalam 

pengidentifikasian, meningkatkan efisiensi, kegiatan bisnis meningkat, 

mengembangkan peluang, meningkatkan moral staf. (Kolk,2004) 

Dengan adanya alasan-alasan tersebut maka perusahaan yang telah 

menerbitkan SR (sustainability report) pada tahun berikutnya akan 

mengungkapakannya kembali. Hal – hal yang mempengaruhi pelaporan SR 

(sustainability report) juga beragam seperti ukuran perusahaan,profitabilitas, 

Governance committee,tipe industri, leverage dan likuiditas. 

Pelaporan kegiatan keberlanjutan dalam sustainability report  terbukti 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Weber et al,2005 

dalam R. Wijayanti, 2016). Kemampuan perusahaan untuk 
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mengkomunikasikan kegiatannya dan kinerja secara efektif melalui 

sustainability report dinilai sebagai bentuk akuntanbilitas, responsibilitas dan 

transparansi perusahaan kepada para stakeholdernya yang dapat dipercaya 

dalam meningkatkan nilai perusahaan.(R. Wijayanti,2016) . 

Dalam pelaporan sustainability report masih tergolong voluntary atau 

sukarela maka terkadang tidak setiap perusahaan menerbitkan sustainability 

report karena itu semua tergantung pada karakteristik perusahaan itu 

sendiri.(Ahmad,2016) Karakteristik perusahaan dalam hal ini yaitu ukuran 

perusahaan, turut menentukan tingkat kepercayaan investor, dibutuhkan 

kredibilitas yang baik sehingga perusahaan perlu melakukan sumbangsih 

dalam pertumbuhan sosial dan lingkungan sekitar. Selain itu pengungkapan 

sustainability report juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan. 

Kinerja keuangan terdiri dari profitabilitas, likuiditas, leverage dan aktivitas 

perusahaan, karena Profitabilitas, likuiditas, dan leverage merupakan ukuran 

dari kemampuan eksekutif dalam menciptakan tingkat keuntungan, 

perencanaan dalam pengelolaan keuangan dan tingkat resiko keuangan 

perusahaan yang seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

merancang kegiatan program sosial serta pelestarian lingkungan yang 

diungkapkan dalam sustainability report, sebagai bentuk peranan perusahaan 

dalam membantu meningkatkan keadaan sosial sekitar dan membantu 

pelestarian lingkungan. (Azwir,2014)  
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Dengan adanya sustainability report ini akan membuat masyarakat 

percaya pada perusahaan terhadap kegiatan operasional yang dilakukan karena 

peduli terhadap keadaan sosial dan lingkungan maka nilai perusahaan akan 

semakin meningkat. Nilai perusahaan tersirat pada seberapa jauh investor 

merespon tingkat pergerakan saham yang dimiliki perusahaan. Perusahaan 

yang tidak hanya berfokus pada laporan keuangan tetapi juga akan lebih 

melihat perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan sosial sehingga 

nantinya keberlanjutan perusahaan dapat terjamin akan lebih dilihat oleh 

investor. Dengan adanya good corporate governance dapat membantu 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan 

dan sosial. Governance committee merupakan salah satu fungsi yang baik 

dalam tata kelola perusahaan atau good corporate governance  dalam 

melakukan pengawasan atau kontrol kegiatan perusahaan.(Astuti,2014) 

Penelitian ini akan menguji pengaruh antara karakteristik perusahaan yang 

diproksikan dari ukuran perusahaan, kinerja keuangan seperti rasio 

profitabilitas, likuiditas, leverage dan governane comitee terhadap pelaporan 

sustainability report yang berpedoman pada standar GRI G4. Pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi (2011) dengan judul 

Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance (CG) Terhadap 

Praktik Pengungkapan SR menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap SR dan ukuran perusahaan yang berpengaruh positif terhadap 
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SR. Penelitian yang dilakukan oleh Khafid (2012) dengan judul Kontribusi 

Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Publikasi SR 

memiliki hasil profitabilitas yang berpengaruh positif terhadap SR, ukuran 

perusahaan yang berpengaruh positif terhadap SR, leverage berpengaruh 

negatif terhadap SR dan governance committee yang berpengaruh positif 

terhadap SR. penelitian yang dilakukan oleh Lutfia (2012) dengan judul 

Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal dan 

Corporate Governance terhadap publikasi SR memiliki hasil leverage 

berpengaruh negatif terhadap SR dan governance committee berpengaruh 

positif terhadap SR. Penelitian yang dilakukan oleh Azwir (2014) dengan judul 

Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap 

Pengungkapan SR pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI memiliki 

hasil profitabilitas berpengaruh positif terhadap SR, leverage berpengaruh 

terhadap SR dan Governance Committee berpengaruh positif terhadap SR. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2016) berjudul Pengaruh Corporate 

Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan SR 

memiliki hasil leverage berpengaruh terhadap SR dan Governance Committee 

berpengaruh terhadap SR. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2013) 

berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Pengungkapan 

SR dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia memiliki hasil 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap SR dan Tipe 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap SR. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Adhipradan (2014) berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan, 

Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan 

Sustainability Report memiliki hasil bahwa profitabilitas dan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap SR. Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2014) 

berjudul Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Pengungkapan Sustainability Report memberikan hasil bahwa 

profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report  

Kekhasan penelitian ini dari penelitian – penelitian lainnya yaitu dalam 

penelitian ini menghitung score index yang ada pada sustainability report 

perusahaan yang terdaftar pada BEI berdasarkan indeks GRI G4 untuk meneliti 

apakah perusahaan – perusahaan mengungkapkan semua item yang ada pada 

GRI G4, dengan metode content analysis, kemudian dari hasil content analysis 

dilakukan analisis untuk melihat bagaimana proses penerapan sustainability 

development dan sustainability reporting yang dilakukan perusahaan. Setelah 

itu untuk menghubungkan antara variabel dependen (pelaporan SR) dengan 

independennya (Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, 

Governance Commitee dan Tipe Industri) menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Berdasarkan penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

mengenai sustainability report dan tidak konsistennya hasil penelitian maka 
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dari itu peneliti akan meneliti “Analisis Faktor-Faktor Kunci yang 

Mempengaruhi Indeks Pengungkapan Pelaporan Keberlanjutan di Indonesia” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kualitas pelaporan SR yang mengacu pada standar GRI di 

Indonesia  pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pelaporan SR? 

3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pelaporan SR? 

4. Bagaimana pengaruh leverage terhadap pelaporan SR? 

5. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap pelaporan SR? 

6. Bagaimana pengaruh governance committee terhadap pelaporan SR? 

7. Bagaimana pengaruh Tipe Industri terhadap pelaporan SR? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelaporan 

SR yang berpedoman pada GRI dengan hubungan antara ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, likuiditas, governance committee, dan tipe industri 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 
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1.3.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Kualitas pelaporan SR menggunakan indeks GRI pada perusahaan terdaftar 

di BEI 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan SR. 

3. Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan 

SR 

4. Leverage perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap pelaporan SR 

5. Likuiditas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan SR 

6. Governance Comitee berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan SR 

7. Tipe Industri berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan SR 
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1.3.3 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran Perusahaan 

Profitabilitas  

Leverage  

likuiditas 

Governance 

committee 

Pelaporan SR (GRI 

G4) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

Type Industri 

(+) 


