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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengungkapan SR dengan indeks GRI 

 

Pengungkapan SR yang diukur dengan proksi pengungkapan lingkungan 

yang berpedoman pada GRI yang meliputi pengungkapan standar umum dan 

khusus dimana terdapat 7 standar umum (strategi dan analisis, profil organisasi, 

aspek material dan boundary teridentifikasi, hubungan dengan pemangku 

kepentingan, profil laporan, tata kelola, etika dan integritas) dan 4 

pengungkapan standar khusus (pengungkapan pendekatan manajemen, kinerja 

ekonomi, lingkungan, sosial). Tingkat pengungkapan tanggung jawab 

lingkungan dilakukan dengan cara memberi skor atau angka (1) untuk 

perusahaan yang telah melakukan pengungkapan lingkungan sesuai dengan 

item-item tersebut, sedangkan angka (0) diberikan bagi perusahaan yang tidak 

melakukan pengungkapan. Skor yang diperoleh setiap perusahaan akan 

dijumlahkan untuk mendapat skor total. Tingkat pengungkapan lingkungan 

setiap perusahaan dengan cara membagi total skor yang diungkapkan dengan 

total skor GRI indeks 
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Tabel 4.1 

Total Score GRI Indeks 

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah,2018 

 

 

 

Nama Perusahaan 2014 2015 2016

ADHI KARYA 0.78 0.78 0.78

AKR 0.51 0.65 0.73

ASTRA AGRO 0.57 0.69 0.70

ASTRA INTERNATIONAL 0.59 0.67 0.66

CIMB 0.46 0.47 0.43

MAYBANK 0.43 0.43 0.45

BNI 0.55 0.49 0.41

BJB 0.65 0.64 0.50

BRI 0.67 0.49 0.49

BFI 0.31 0.37 0.47

BUKIT ASAM 0.35 0.83 0.74

INDOCEMENT 0.69 0.69 0.49

JASA MARGA 0.63 0.61 0.60

MULTI BINTANG 0.56 0.60 0.60

SALIM IVOMAS 0.74 0.74 0.75

SEMEN INDONESIA 0.69 0.51 0.56

TELKOM 0.67 0.54 0.60

TOTAL BANGUN PERSADA 0.57 0.57 0.57

UNILEVER 0.63 0.61 0.61

UNITED TRACTOR 0.71 0.61 0.63

WIJAYA KARYA 0.64 0.64 0.64

WIKA BETON 0.65 0.46 0.58

PLN 0.62 0.62 0.59

BIOFARMA 0.64 0.67 0.63

INDONESIA POWER 0.61 0.61 0.85

PETROKIMIA GRESIK 0.62 0.73 0.78
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Tabel 4.1.1 

Tabel Rata-Rata GRI Indeks 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.1 

Score GRI Indeks 

 

Jika dilihat dari grafik di atas penerapan GRI di Indonesia itu bersifat 

fluktuatif dari tahun 2014-2016. Dari tahun 2014 penerapan GRI paling tinggi 

dilakukan oleh perusahaan PT. Adhi karya dengan nilai 0,78 atau 78% 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

2014 26 .31 .78 .5982 .11072 

2015 26 .37 .83 .6044 .11064 

2016 26 .41 .85 .6021 .11989 

Valid N (listwise) 26     
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sedangkan paling rendah penerapannya yaitu pada perusahaan PT. Bursa 

Finance Indonesia (BFI) sebesar 0,31 atau 31%. Pada tahun 2015 penerapan 

paling tinggi dilakukan oleh PT. Bukit Asam sebesar 0,83 atau 83% sedangkan 

paling rendah penerapannya pada perusahaan PT. Bursa Finance Indonesia 

(BFI) sebesar 0,37 atau 37%. Pada tahun 2016 penerapan paling tinggi 

dilakukan oleh PT. Indonesia Power sebesar 0,85 atau 85% sedangkan 

penerapan paling rendah dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 

sebesar 0,41 atau 41%. Dalam data tersebut jelas bahwa perusahaan yang high 

profile lebih banyak score GRI nya dibandingkan dengan perusahaan low 

profile. Karena perusahaan yang high profile lebih sensitive terhadap 

lingkungan sekitarnya sehingga penerapan GRI nya lebih tinggi atau lebih luas 

diungkapkan dalam laporan SR dibandingkan dengan perusahaan yang 

tergolong low profile. 

Untuk kategori  financial services dari daftar penerima ISRA tahun 2014 

pemenangnya yaitu PT. Bank Negara Indonesia, Runner up 1  PT.Bank 

Danamon, runner up 2 PT.Bank Cimb Niaga jika dilihat dari grafik diatas pada 

tahun 2014 PT. Bank Negara Indonesia lebih tinggi GRI nya dibandingkan 

dengan PT.Bank Cimb Niaga. Untuk PT.Bank Danamon SR pada tahun 2016 

belum diupload pada website perusahaan sehingga tdk masuk dalam daftar 

sampel. Pada tahun 2015 pemenangnya yaitu PT. Bank Negara Indonesia dan 

runner up nya dari PT. Maybank Indonesia. Jika dilihat dari grafik memang 
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benar jika penerapan GRI dari PT. Bank Negara Indonesia lebih baik dari PT. 

Maybank Indonesia. Total score penerapan GRI dari PT. Bank Negara 

Indonesia sebesar 0,49 atau 49% lebih tinggi dari PT. Maybank Indonesia 

sebesar 0,43 atau 43%. Pada tahun 2016 pemenangnya masih sama yaitu PT. 

Bank Negara Indonesia dengan total score 0,41 atau sebesar 41%, tetapi jika 

dilihat penerapannya pada tahun 2015 lebih tinggi daripada tahun 2016 dengan 

selisih 8%. 

Untuk kategori infrastuktur dari daftar penerima ISRA pada tahun 2014 

pemenangnya yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia dan pemenang kedua 

PT.Wijaya Karya, jika dilihat pada grafik di atas menunjukkan bahwa 

penerapan GRI PT. Telekomunikasi Indonesia sebesar 0,66 atau 66% lebih 

tinggi dari PT.Wijaya Karya sebesar 0,64 atau 64% . Tahun 2015 posisi 

pemenang dan pemenang kedua berbeda karena menurut daftar pemenang 

ISRA yaitu diraih oleh PT. Wijaya Karya dan PT.Telekomunikasi Indonesia 

menjadi pemenang runner up 2 setelah PT. United Tractor. Jika dilihat pada 

grafik di atas memang PT. Wijaya Karya lebih tinggi dari PT.Telekomunikasi 

Indonesia karena selisih score pada GRI indeks sebesar 10%. Tahun 2016 

pemenangnya tetap PT. Wijaya Karya, runner up 1 PT. United Tractor, dan 

runner up 2 dari PT. Telekomunikasi Indonesia. Score yang diraih dari masing-

masing pemenang ISRA yaitu PT. Wijaya Karya sebesar 0,64 atau 64% , PT. 

United Tractor sebesar 0,63 atau 63%, dan PT. Telekomunikasi Indonesia 
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sebesar 0,60 atau 60% . Hasil score yang didapat dari masing-masing 

pemenang ISRA pada tahun 2016 terpaut sedikit selisihnya. 

Grafik 4.2 

Grafik Pengungkapan Sustainability Report di Singapura 

 

Sumber : Center for Governance, Institutions and Organisations NUS 

Business School 

 

 Jika dilihat pada grafik 4.2 rata-rata keseluruhan perusahaan di 

Singapura yang melaporkan sustainability report secara keseluruhan 43,4 pada 

tahun 2013 dan 43,6 pada tahun 2015. Pada tabel 4.1.1 rata-rata score indeks 

GRI menunjukkan angka diatas 0,5 atau sebesar 50% dari tahun 2014-2016. 

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang melaporkan SR 

mengungkapkan secara luas kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan 

perusahaan yang artinya pengungkapan SR yang dilakukan di Indonesia sudah 
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diterapkan cukup baik bila dibandingkan dengan pengungkapan sustainability 

report yang ada di Singapura. 

4.2 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran 

gambaran terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Penelitian ini menggunakan enam variabel independen yaitu ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas,governance comitee, dan tipe 

industry. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pelaporan 

keberlanjutan (SR) yang diproksikan menggunakan indeks GRI.  

Untuk variabel dummy, analisis deskriptif disajikan dalam bentuk table 

frekuensi karena hanya mempunyai nilai 1 dan 0. 

Tabel 4.2 

Frekuensi Variabel Governance Comitee 

 

GC 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TDK ADA GOVERNANCE 

COMITEE 
4 5.1 5.1 5.1 

ADA GOVERNANCE 

COMITEE 
74 94.9 94.9 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

Sumber : Data Sekunder yang diolah,2018 
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   Tabel 4.2 menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak membentuk 

governance committee sebanyak 5,1% atau 4 perusahaan. Sedangkan 

perusahaan yang membentuk governance commtitee sebanyak 94,9% atau 74 

perusahaan. Kesimpulannya dalam penelitian ini dari total sampel sebanyak 78 

dari tahun 2014-2016 mayoritas perusahaannya perusahaan membentuk 

governance committee.  

Tabel 4.3 

Frekuensi Variabel Type Industri 

 

 

 
 

 

 Sumber : Data Sekunder yang diolah,2018 

   Tabel 4.3 menunjukkan bahwa perusahaan yang termasuk dalam type 

low profile sebanyak 23,1% atau sebesar 18 perusahaan, sedangkan yang 

termasuk dalam type high profile sebanyak 76,9% atau sebesar 60 perusahaan. 

Kesimpulannya dalam penelitian ini perusahaan yang menerbitkan laporan 

keberlanjutan (SR) adalah perusahaan yang high profile. 

 

TI 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid LOW PROFILE 18 23.1 23.1 23.1 

HIGH PROFILE 60 76.9 76.9 100.0 

Total 78 100.0 100.0  
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Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Variabel 

 

 

 

 

 

  

  

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah,2018 

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa perusahaan yang menerbitkan SR 

dan memenuhi kriteria sampel yang telah ditetapkan terdapat 78 perusahaan 

dari 3 tahun berturut-turut.  

Dari variabel UP (Ukuran Perusahaan) yang dihitung dari log total asset 

menunjukkan bahwa total asset paling kecil 6,32 atau sebesar 2,100,853,000 

yang dimiliki oleh PT. Multi Bintang pada tahun 2015 dan total asset yang 

paling besar yaitu sebesar 9,77 atau sebesar 5,922,454,323,000 yang dimiliki 

oleh PT. Biofarma pada tahun 2016. Rata- rata ukuran perusahaan dari 78 total 

sampel  adalah 7,7229 dengan standar deviasi 0,80127 artinya dari keseluruhan 

perusahaan total asset yang dimiliki sudah cukup besar. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UP 78 6.32 9.77 7.7229 .80127 

P 78 .00 .43 .0851 .09637 

LEV 78 .03 .90 .5518 .23971 

LQ 78 .01 24.30 2.1901 4.05686 

SRI 78 .31 .85 .6017 .11280 

Valid N (listwise) 78     
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Dari variabel P (Profitabilitas) menunjukkan bahwa profit yang paling 

kecil sebesar 0,001791 yang dimiliki oleh Bank CIMB pada tahun 2015 dan 

profit yang paling tinggi sebesar 0,43 yang dimiliki oleh PT.Multi Bintang. 

Pada profitabilitas ini menggunakan rasio dari ROA dimana keseluruhan 

investasi aset perusahaan yang digunakan menggunakan pengukuran 

kemampuan modal untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor. Rata-

rata profitabilitas dari 78 total sampel adalah 0,0851 dengan standar deviasi 

0,09637. Dari rata-rata profitabilitas menunjukkan bahwa profitabilitas dari 

perusahaan yang dijadikan sampel penelitian masih kecil karena nilai ROA nya 

belum mendekati 1,jika mendekati 1 semakin baik profitabilitas perusahaan 

karena setiap asset yang ada dapat menghasilkan laba. 

Dari variabel LEV (leverage) menunjukkan bahwa leverage yang paling 

rendah sebesar 0,03 yaitu dimiliki oleh PT.Indonesia Power pada tahun 2016 

dan leverage yang paling tinggi sebesar 0,90 yaitu dimiliki oleh Bank Maybank 

(BII) pada tahun 2015. Rata-rata leverage dari 78 total sampel adalah 0,5518 

dengan standar deviasi 0,23971. Rata-rata leverage yang diukur dengan DER 

(Debt Equity Ratio) menunjukkan bahwa angka dibawah 1,00 mengindikasikan 

bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil dari modal (ekuitas) yang 

dimilikinya. 

Dari variabel LQ (liquiditas) menunjukkan bahwa liquiditas yang paling 

kecil sebesar 0,01 yang dimiliki oleh Bank BJB tahun 2015 dan liquiditas yang 
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paling tinggi sebesar 24,3 yang dimiliki oleh Bank BRI pada tahun 2015. Rata-

rata liquiditas dari 78 total sampel adalah 2,1901 dengan standar deviasi 

4,05686. Dari hasil rata-rata liquiditas yang didapat sebesar 2,19 menunjukkan 

bahwa liquiditas perusahaan tergolong cukup baik karena rata-rata rasio yang 

dihasilkan tidak kurang dari 1. 

Dari variabel SRI (pelaporan keberlanjutan) menunjukkan bahwa yang 

paling kecil sebesar 0,31 yang dimiliki oleh PT. Astra International pada tahun 

2014 dan pelaporan keberlajutan yang paling tinggi sebesar 0,85 yang dimiliki 

oleh PT. Petrokimia Gresik pada tahun 2015. Rata-rata pelaporan keberlanjutan 

dari 78 total sampel adalah 0,6017 dengan standar deviasi 0,11280. Rata-rata 

sebesar 60,17% menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan yang telah 

menerbitkan laporan keberlanjutan (SR) sudah cukup baik dalam mengadopsi 

standar yang ada pada GRI G4. 

4.3 Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menghindari variabel pengganggu atau 

variabel residual agar terdistribusi secara normal dalam model regresi. Metode 

Kolmogorov Smirnov One Sample digunakan untuk menguji normalitas data 

dalam penelitian ini 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 78 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .09923762 

Most Extreme Differences Absolute .089 

Positive .050 

Negative -.089 

Kolmogorov-Smirnov Z .782 

Asymp. Sig. (2-tailed) .573 

a. Test distribution is Normal. 

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah,2018 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan nilai signifikansi  sebesar 

0,573 lebih besar di atas α 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data sudah 

terdistribusi secara normal dan model regresi ini memenuhi asumsi kelayakan. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendekteksi adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen) pada model regresi, (Ghozali, 2011). Dari 

nilai VIF menggunakan persamaan VIF = 1 / tolerance dapat diketahui 

hasilnya. Tidak terdapat multikolinearitas, jika nilai VIF < dari 10. Nilai cutoff  
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yang biasa dipakai untuk menunjukkan ada atau tidaknya multikolinearitas 

adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. (Ghozali,2011) 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 Sumber : Data Sekunder yang diolah,2018 

 

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF ≥ 10. Sehingga dinyatakan bahwa model regresi ini tidak terjadi 

multikolinearitas di atas nilai toleransi antar variabel bebas. 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .572 .189  3.032 .003   

UP .005 .018 .039 .302 .763 .661 1.514 

P -.062 .137 -.053 -.457 .649 .804 1.244 

LEV .192 .070 .408 2.748 .008 .495 2.022 

LQ .001 .003 .021 .186 .853 .848 1.179 

GC -.123 .054 -.241 -2.256 .027 .952 1.050 

TI .002 .044 .007 .043 .966 .407 2.454 

a. Dependent Variable: SRI       
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3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk tidak terjadinya korelasi antar sampel 

yang digunakan berdasar urutan waktu dalam model regresi. Mendeteksi 

autokorelasi menggunakan pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson (DW). 

Jika nilai Durbin Watson menunjukkan angka -2 sampai +2 maka tidak terjadi 

autokorelasi. Berikut ini hasil uji autokorelasi 

 

Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .475
a
 .226 .161 .10335 1.692 

a. Predictors: (Constant), TI, GC, LQ, P, UP, LEV  

b. Dependent Variable: SRI   

Sumber : Data Sekunder  yang diolah,2018 

Dari tabel uji autokorelasi diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,692. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai DW 1,692 yang terletak diantara du 

dan 4-du, maka model regresi ini tidak terjadi autokorelasi. 
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4. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah 

terdapat kesamaan dalam model regresi, variance residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dilakukan 

uji heterokedastisitas dengan menggunakan metode Spearman Rho. Metode 

Spearman Rho digunakan untuk menguji homogenitas sampel kecil dengan 

mengkorelasikan nilai unstandardized residual dengan variabel independen. 

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan 2 uji sisi. Jika 

didapat signifikansi > 0,05 antara hubungan variabel independen dengan 

residual maka model regresinya dikatakan tidak terdapat masalah 

heterokedastisitas. 
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Tabel 4.8 

Uji Heterokedastisitas 

 

 
 
 
 
 

 

  Sumber : Data Sekunder yang diolah,2018 
 

  Pada tabel 4.8 korelasi antara variabel independen dengan residual 

didapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah 

heterokedastisitas pada model regresi. 
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  4.4 Uji Model Fit (ANOVA) 

Uji simultan digunakan untuk menguji pengaruh bersama antara 

variabel independen terhadap variabel dependennya dengan F- test. Hasil F-

test ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA. 

Tabel 4.9 

Uji ANOVA (Fit Model) 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .221 6 .037 3.455 .005
a
 

Residual .758 71 .011   

Total .980 77    

a. Predictors: (Constant), TI, GC, LQ, P, UP, LEV   

b. Dependent Variable: SRI     

 

  Sumber : Data Sekunder yang diolah,2018 

Berdasarkan data output hasil pengujian SPSS pada tabel 4.9 

menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,005 < 0,05 yang menunjukkan 

bahwa model fit atau tepat dalam memprediksi pelaporan keberlanjutan 

4.5 Koefisien Determinasi 

  Koefisien determinasi berguna untuk mengukur seberapa besar peranan 

variabel independen (ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage,liquiditas,governance committee, type industry) secara bersama-sama 
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menjelaskan perubahan yang terjadi terhadap variabel dependen pelaporan 

keberlanjutan (SR). Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.10 

Uji ANOVA 

 

 
 

 

           b. Dependent Variabel : SRI 

  Sumber : Data Sekunder yang diolah,2018 

 

   Dari tabel di atas diketahui bahwa koefisien determinasi yang 

disesuaikan (adjusted R square) sebesar 0,161 atau sebesar 16,1%. Hal ini 

berarti 16,1% dari variabel dependen yaitu pelaporan keberlanjutan (SR) yang 

diproksikan dengan indeks GRI dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 

independen (Ukuran perusahaan, profitabilitas,leverage,liquiditas,governance 

committee, dan type industry). Sedangkan sisanya sebesar 83,9% (100% - 

16,1%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .475
a
 .226 .161 .10335 

a. Predictors: (Constant), TI, GC, LQ, P, UP, LEV 
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4.6 Analisis Regresi Berganda 

  Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS, diperoleh 

hasil perhitungan sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis faktor-faktor kunci (UP,P,LEV,LQ,GC,TI) yang 

Mempengaruhi Pelaporan Keberlanjutan (SR) di Indonesia 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .572 .189  3.032 .003 

UP .005 .018 .039 .302 .763 

P -.062 .137 -.053 -.457 .649 

LEV .192 .070 .408 2.748 .008 

LQ .001 .003 .021 .186 .853 

GC -.123 .054 -.241 -2.256 .027 

TI .002 .044 .007 .043 .966 

a. Dependent Variable: SRI     

  Sumber : Data Sekunder yang diolah,2018 
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4.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pelaporan SR  

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien UP (variabel Ukuran 

Perusahaan) sebesar 0,005 dengan nilai signifikansi sebesar 0,763 > 0,05 

yang menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan yang dihitung dari log total 

asset tidak berpengaruh terhadap pelaporan SR. H1 ditolak. 

4.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pelaporan SR 

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien P (variabel 

Profitabilitas) sebesar -0,62 dengan nilai signifikansi sebesar 0,649 > 0,05 

yang menunjukkan bahwa Profitabilitas yang dihitung dari net profit tidak 

berpengaruh terhadap pelaporan SR.H2 ditolak. 

4.4.3 Pengaruh Leverage terhadap Pelaporan SR 

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien LEV (variabel 

Leverage) sebesar 0,192 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SR 

tetapi memiliki arah positif, artinya semakin tinggi leverage dalam suatu 

perusahaan maka tingkat pelaporan SR akan semakin baik atau tinggi. Hal ini 

berati pelaporan SR dapat digunakan oleh perusahaan dalam memperoleh 

pinjaman kredit pada stakeholder.H3 diterima 
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4.4.4 Pengaruh Liquiditas terhadap Pelaporan SR 

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien LQ (variabel 

Liquiditas) sebesar 0,001 dengan nilai signifikansi sebesar 0,853 > 0,05 yang 

menunjukkan bahwa Liquiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pelaporan SR. H4 ditolak. 

4.4.5 Pengaruh Governance Comitee terhadap Pelaporan SR 

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien GC (variabel 

Governance Comitee) sebesar -0,123 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027 

< 0,05 yang menunjukkan bahwa Governance Comitee berpengaruh 

signifikan terhadap pelaporan SR. Hal ini berarti dalam pelaksanaan tanggung 

jawab perusahaan yang serius untuk kestabilan jangka panjang, pembentukan 

Governance Comitee dapat membantu pelaporan SR jauh lebih tinggi lagi. H5 

diterima 

4.4.6 Pengaruh Type Industry terhadap Pelaporan SR 

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien TI (variabel Type 

Industry) sebesar 0,002 dengan nilai signifikansi sebesar 0,966 > 0,05 yang 

menunjukkan bahwa Type Industry tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pelaporan SR.H6 ditolak 
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  4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

  4.7.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pelaporan SR 

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil uji hipotesis bahwa 

nilai koefisien UP (variabel Ukuran Perusahaan) sebesar 0,005 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,763 > 0,05 yang menunjukkan bahwa Ukuran 

Perusahaan yang dihitung dari log total asset tidak berpengaruh terhadap 

pelaporan SR. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Suryono (2011), Khafid (2012), dan Adiprana (2014) yang 

memiliki hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap pelaporan keberlanjutan (SR).  

Tidak berpengaruh ukuran perusahaan terhadap SR mengindikasikan 

bahwa ukuran perusahaan yang besar belum tentu melakukan pengungkapan 

akuntansi sosial dan lingkungan secara luas, mengingat perusahaan memiliki 

kebijakan terhadap pengungkapan lingkungan maka perusahaan sering 

mengevaluasi manfaat dari biaya pengungkapan tersebut dan jika biaya 

melebihi manfaat maka pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tidak 

akan dibuat secara lebih luas.  

Artinya jika perusahaan memiliki ukuran perusahaan yang tinggi atau 

besar perusahaan akan lebih hati-hati dalam menggunakan biaya yang akan 

dikeluarkan apakah nantinya sebanding dengan manfaat yang akan diterima 
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oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan dalam menjalankan 

kegiatan sosial dan lingkungan serta mengungkapkan biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk pelaporan SR. Perusahaan juga tidak sedikit melihat 

kepastian manfaat yang akan diperoleh dengan perusahaan akan sebanding 

atau tidak. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Chigbu 

(2013) dan Wabwire (2016) yang mendukung bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh pada pengungkapan SR karena perusahaan besar lebih melihat 

kepada manfaat dari biaya yang digunakan untuk mengungkapkan SR 

sedangkan perusahaan yang kecil lebih kurang memperhatikan masalah 

pengungkapan SR karena lebih berfokus pada persaingan pasar untuk 

memperbesar usahanya.  

Dalam penelitian ini jika dilihat dari log total asset perusahaan rata-rata 

tergolong perusahaan yang menengah ke atas karena paling kecil perusahaan 

Multi Bintang nilai log asetnya yaitu 6,32 atau asset yang dimiliki sebesar 

2,100,853,000 yang tergolong perusahaan menengah bukan merupakan 

perusahaan kecil. Walaupun dalam penelitian ini nilai log asetnya paling kecil 

tetapi dalam indeks GRI total skorenya 74% lebih tinggi daripada nilai  log 

aset perusahaan Biofarma sebesar 9,77 dengan indeks GRI skorenya 63%. 
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4.7.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pelaporan SR 

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil uji hipotesis dengan nilai 

koefisien P (variabel Profitabilitas) sebesar -0,62 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,649 > 0,05 yang menunjukkan bahwa Profitabilitas yang dihitung 

dari net profit yang diukur menggunakan rumus ROA (Return On Asset) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keberlanjutan (SR).  

Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Istianingsih (2015) 

memiliki pandangan yang berlawanan bahwa pengungkapan sosial 

perusahaan memberikan kerugian kompetitif (competitive disadvantage) bagi 

perusahaan, karena perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk 

melayani pengungkapan sosial yang ditargetkan. Salah satu tujuan 

pengungkapan tersebut adalah memberikan sinyal kepada investor tentang 

kemampuan perusahaan. Di perusahaan dengan profit yang rendah, maka 

diperlukan sinyal untuk menjaga kepercayaan investor. Namun dengan 

kenaikannya profitabilitas, maka sinyal menjadi kurang penting karena 

informasi tentang perusahaan mampu mencerminkan kapasitas pendapatan 

perusahaan. 

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Istianingsih 

(2015) yang mengatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan SR ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas tidak akan 
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memperluas kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab 

sosial dan lingkungannya karena apabila perusahaan memiliki tingkat 

pendapatan yang tinggi maka perusahaan menganggap bahwa tidak perlu 

untuk melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi pada laporan 

keuangan. 

4.7.3 Pengaruh Leverage terhadap Pelaporan SR 

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hasil uji hipotesis dengan nilai 

koefisien LEV (variabel Leverage) sebesar 0,192 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,008 < 0,05 yang menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh 

signifikan terhadap pelaporan SR tetapi memiliki arah positif, artinya 

semakin tinggi leverage dalam suatu perusahaan maka tingkat pelaporan SR 

akan semakin baik atau tinggi. 

 Hal ini berati pelaporan SR dapat digunakan oleh perusahaan dalam 

memperoleh pinjaman kredit pada stakeholder. leverage berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengungkapan SR. Hal ini berati seberapa besar pengaruh 

dari environmental disclosure yang dilaporkan oleh perusahaan dapat 

mempengaruhi leverage perusahaan. Aset perusahaan yang ada juga dapat 

digunakan dalam melunasi kewajiban yang ada pada kreditur.  

Karena dengan tingkat leverage yang tinggi maka pihak kreditur akan 

berpikir ulang lagi kepada perusahaan saat pelunasan kewajiban perusahaan 
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yang sudah jatuh tempo. Melalui pengungkapan SR ini dapat mengurangi 

resiko dari kewajiban jatuh tempo yang terjadi pada perusahaan sehingga 

perusahaan dapat mendapat kepercayaan dan eksistensi dari pihak kreditur 

maupun masyarakat. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Purnasiwi (2011) dan Santri (2014). 

  4.7.4 Pengaruh Likuiditas terhadap Pelaporan SR 

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis 

menunjukkan nilai koefisien LQ (variabel Liquiditas) sebesar 0,001 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,853 > 0,05 yang menunjukkan bahwa Likuiditas 

yang diukur menggunakan Current Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pelaporan SR.  

Dalam penelitian ini likuiditas yang paling kecil dimiliki oleh bank 

BJB sebesar 0,01 dan likuiditas paling besar dimiliki oleh bank BRI Artinya 

besar kecilnya likuiditas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan SR. 

Tidak berpengaruhnya likuiditas terhadap pengungkapan SR 

disebabkan karena pengungkapan SR yang terlalu tinggi sehingga 

menyebabkan keterbatasan anggaran dana untuk mengungkapkan informasi 

sosial. Karena keterbatasan dana untuk mengungkapkan informasi sosial ini 

menyebabkan perusahaan tidak mendapat dukungan dari semua pemangku 

kepentingan untuk melakukan investasi, sehingga perusahaan tidak dapat 
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membayar kewajiban jangka pendeknya, dan dipandang negatif di depan para 

pemangku kepentingan.  

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 

(2014),Suryono (2011) dan Lutfiah (2012) yang mengatakan bahwa likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR karena pemberi pinjaman lebih 

fokus memperhatikan informasi tambahan mengenai kinerja keuangan 

daripada informasi tambahan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan 

seperti SR. 

4.7.5 Pengaruh Governance Committee terhadap Pelaporan SR 

Pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis 

dengan nilai koefisien GC (variabel Governance Committee) sebesar -0,123 

dan nilai signifikansi sebesar 0,027 < 0,05 yang menunjukkan bahwa 

Governance Committee berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SR. Hal 

ini berarti kestabilan jangka panjang akan terwujud jika dalam pelaksanaan 

tanggung jawab perusahaannya serius, pembentukan Governance Commitee  

tidak dapat membantu pelaporan SR jauh lebih tinggi lagi. 

Governance Committee berpengaruh secara signifikan terhadap 

pelaporan SR tetapi memiliki arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 

Governance Comittee dapat memberikan rekomendasi berupa inisiatif untuk 

melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial lingkungan yang lebih untuk 
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mewujudkan salah satu prinsip Good Corporate Governance yaitu 

transparansi, tetapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap Sustainability 

report kurang mendukung karena lebih berfokus pada laporan keuangan 

daripada SR yang bersifat voluntary. 

4.7.6 Pengaruh Tipe Industri terhadap Pelaporan SR 

Pengujian hipotesis keenam hasil uji hipotesis menunjukkan nilai 

koefisien TI (variabel Tipe Industri) sebesar 0,002 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,966 > 0,05 yang menunjukkan bahwa Tipe Industri tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SR. Hal ini dikarenakan laporan 

keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan yang high profile dengan 

perusahaan yang low profile sama-sama mengungkapkan tanggung jawab 

sosial yang luas. 

Perusahaan yang low profile seperti perusahaan perbankan pada saat ini 

banyak yang telah membuat dan mengungkapkan laporan SR, seperti bank 

BNI dan BII yang memiliki rata-rata indeks GRI yang cukup tinggi sebesar 

50% . Hal ini mengimplikasikan bahwa tipe industri belum tentu 

mempengaruhi luasnya pengungkapan SR. Alasan lain yang mendasari yaitu 

adanya UU PT yang mengatur kewajiban bagi seluruh perusahaan untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2010) yang memiliki hasil 
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bahwa tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR yang 

berarti besar kecilnya tipe industri tidak mempengaruhi pengungkapan SR 

secara signifikan. 

Perusahaan yang dikatakan high profile atau low profile sama-sama 

berusaha melakukan pengungkapan yang lebih luas terhadap pengungkapan 

SR untuk memberikan manfaat kepada stakeholdernya. Hal ini terdapat dalam 

penelitian bahwa total GRI skor yang diperoleh dari perusahaan yang high 

profile seperti perusahaan petrokimia gresik pada tahun 2014 item-item yang 

diungkapkan sebesar 62% dan pada tahun 2014 perusahaan yang low profile 

seperti bank BJB item-item yang diungkapkan yaitu sebesar 64% lebih tinggi 

dari perusahaan high profile. 

 

 

 

 

 

 

 


