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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Pada masa saat ini di era globalisasi pasar modal semakin 

berkembang sehingga membuat dunia bisnis semakin menunjukkan 

perkembangannya untuk meningkatkan perekonomian negara. Pasar modal 

menjadi indikator kemajuan suatu negara, salah satunya di Indonesia 

misalnya kegiatan pasar modal merupakan salah satu penunjang yang 

memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian dalam 

negeri. Dari kegiatan pasar modal itu membuat perusahaan berlomba-lomba 

untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, aktivitas 

kegiatan operasional perusahaan akan berdampak secara langsung maupun 

tidak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat.  

Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya 

aktivitas kegiatan operasional perusahaan, antara lain:  

Tabel 1.1 

Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Perusahaan 

Tahun Permasalahan 

2015 

Sungai Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 

tercemar yang disebabkan oleh limbah aktivitas pertambangan 

PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang mengakibatkan sungai 

Sangatta menjadi kotor dan berwarna coklat.  

2016 Pencemaran udara yang dilakukan oleh aktivitas pertambangan 

semen dari PT Semen Indonesia yang berada di Desa Karanglo, 
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Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban yang mengakibatkan 

kematian beruntun bagi warga sekitar perusahaan tersebut. 

2017 

Tercemarnya sungai Glenmore yang mengalir ke pesisir selatan 

Banyuwangi, Jawa Timur yang disebabkan oleh limbah dari PT 

Industri Gula Glenmore yang menyebabkan ribuan ikan mati 

dan gatal-gatal pada warga sekitar. 

2018 

Tercemarnya sungai Kalimati di Desa Cilangkap, Kecamatan 

Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta yang disebabkan 

limbah PT Indobarat. 

2019 

Mencemari sungai Perak di Desa Permai, Kecamatan Damai, 

Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur yang disebabkan 

limbah perusahaan tambang batubara dan kelapa sawit. 

2020 

Pencemaran lingkungan hidup pada aliran sungai DAS Citarum 

di Kecamatan Cimahi Selatan yang disebabkan oleh PT 

Kamarga Kurnia Textile Industri (KKTI). 

2021 

Pencemaran lahan pertanian dan sungai hingga sumur di Desa 

Pekauman, Bondowoso yang disebabkan oleh limbah pabrik 

sumpit dan kertas PT Bonindo Abadi. 

            (Sumber: https://regional.kompas.com) 

Berbagai masalah pada tabel diatas menjelaskan bahwa kurangnya 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, yang dapat mempengaruhi 

kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya perwujudan tanggung jawab 

sosial perusahaan (Plorensia A.P & Hardiningsih, 2015). Tanggung jawab 

sosial perusahaan merupakan suatu konsep dimana perusahaan dianggap 

sebagai entitas bisnis yang tidak seharusnya hanya bertanggung jawab 

terhadap pemilik modal saja, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap 
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seluruh pemegang kepentingan seperti konsumen, karyawan, masyarakat, 

pemegang saham hingga lingkungan (Yateno & Sari, 2016).  

Namun adanya kehadiran isu corporate social responsibility atau 

tanggung jawab sosial perusahaan yang diawali oleh sebuah kritik dari 

berbagai kalangan atas konsep perusahaan konvensional yang dianggap 

tidak mampu perusahaan dalam membantu kepentingan masyarakat secara 

luas (Afsari dkk, 2017). Dengan adanya praktik pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan ini berperan penting bagi keberlangsungan hidup 

suatu entitas bisnis. Selain aktivitas kegiatan bisnis perusahaan berdampak 

terhadap kehidupan sosial dan lingkungan sekitar, perusahaan juga 

membutuhkan suatu dukungan positif dari masyarakat sekitar supaya 

mendapatkan pencapaian yang sukses (Anggita dkk, 2019).  Selain itu 

perusahaan juga mampu menciptakan hubungan yang harmonis bagi 

pemilik perusahaan maupun dengan masyarakat sekitar untuk nantinya 

memperoleh dukungan dari masyarakat.  

Selain itu, untuk Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, 

perusahaan juga mampu untuk mengungkapkan suatu informasi 

keberlanjutan dalam laporan keberlanjutan maupun yang terintegrasi dalam 

laporan tahunan perusahaan. Sustainability report adalah suatu model 

pelaporan informasi korporasi kepada para pemangku kepentingan 

(stakeholder) yang mengintegrasikan pelaporan keuangan (financial 

reporting) dengan pelaporan sosial (social reporting), pelaporan 

lingkungan (environment reporting) dan pelaporan tatakelola korporasi 
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(corporate governance reporting) secara terpadu dalam satu paket 

pelaporan (Andreas Lako, 2018). 

Pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia 

bersifat wajib sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) UU PT 

berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan”. Kemudian pemerintah mengeluarkan 

Peraturan  Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perseroan sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 

74 UU PT tersebut. Mengakibatkan terjadinya kesenjangan, yang membuat 

aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu melaporkan melalui 

laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diterapkan dalam 

annual report melalui sustainability report.  

Diberbagai Negara bagian Asia (seperti Jepang, Korea Selatan, 

Singapura, Bangladesh dan sebagainya) sudah banyak yang mewajibkan 

perusahaan untuk melaporkan laporan keberlanjutan dimana pelaporan 

tersebut nantinya akan membentuk komponen-komponen dari praktik 

tanggung jawab sosial perusahaan untuk menilai dan mengungkapkan 

informasi keuangan maupun non-keuangan dari aktivitas bisnis perusahaan 

tersebut. Terutama Sustainability report di Indonesia mengalami 

peningkatan seiring adanya peningkatan kebutuhan para pemangku 

kepentingan akan informasi mengenai kinerja keuangan maupun non-
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keuangan perusahaan untuk nantinya dapat diambil suatu keputusan 

(Ramadhan, 2019). Meskipun demikian jumlah perusahaan yang telah 

melaporkan sustainability report masih sangat sedikit dibandingkan dengan 

jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini 

dikarenakan oleh proses penyusunan laporan yang membutuhkan biaya 

yang relatif mahal. Oleh karena itu, untuk melakukan proses pengembangan 

dan pengenalan terhadap pengungkapan sustainability report di Indonesia, 

maka diadakan suatu ajang penghargaan yang dikenal sebagai Indonesia 

Sustainability Reporting Award (ISRA), sejak tahun 2018 telah diubah 

menjadi Asia Sustainability Reporting Rating  (Herman & Heriyanto, 2017, 

www.ncsr-id.org) .  

Beberapa penelitian terdahulu banyak menggunakan objek 

penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

tetapi pada penelitian ini objek yang dipakai adalah perusahaan yang 

mengikuti Asia Sustainability Reporting Rating (ASRR). Hal ini 

dikarenakan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, perusahaan yang 

mengikuti Asia Sustainability Reporting Rating (ASRR) ini telah menyusun 

pelaporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh Global Reporting Initiative 

(GRI) sejak diselenggarakannya ASRR. Penerapan standart keberlanjutan 

ini yang konsisten membuat pengukuran tingkat pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan akan menjadi lebih mudah dan dapat diuji dengan 

standart GRI yang berlaku.  

http://www.ncsr-id.org/
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Penelitian mengenai tingkat pengungkapan sustainability report 

ini masih menarik untuk dilakukan karena masih terdapatnya hasil yang 

berbeda-beda. pengungkapan sustainability report dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu karakteristik perusahaan dan kinerja keuangan. 

Faktor karakteristik perusahaan peneliti mengambil ukuran perusahaan 

umur perusahaan dan profitabilitas. Lalu faktor kinerja keuangan, peneliti 

mengambil likuiditas. Kemudian peneliti mengambil kepemilikan 

institusional sebagai variabel moderating.  

Umur perusahaan dapat diartikan sebagai lamanya suatu 

perusahaan saat berdiri dan beroperasi. Dengan memahami umur 

perusahaan, maka dapat diketahui pula sejauh mana perusahaan dapat 

bertahan dalam menjalankan bisnisnya (Khafid Muhammad, 2019). 

Semakin lamanya umur perusahaan, maka semakin banyak pula informasi 

yang sudah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Begitu pula 

semakin lama perusahaan berdiri, maka semakin baik pelaporan yang 

dilakukan oleh perusahaan karena dapat meningkatkan praktik pelaporan 

dari waktu ke waktu.  Penelitian yang dilakukan oleh Syaivi Ni’matul Aini 

(2020) menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability report. Namun pada penelitian yang dilakukan 

oleh Ema Wijayana (2018) menemukan bahwa umur perusahaan tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sustainability 

report.  
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Ukuran perusahaan atau size merupakan perusahaan besar yang 

mengungkapkan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil, 

dimana perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dapat lebih bertahan 

daripada perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil, karena semakin besar 

entitas yang didapat maka semakin besar pula sumber daya yang dimiliki 

entitas tersebut. Dengan semakin besarnya sumber daya yang dimiliki 

entitas, maka entitas tersebut semakin banyak berhubungan dengan 

pemangku kepentingan (stakeholder), sehingga diperlukan tingkat 

pengungkapan atas aktivitas yang lebih besar, termasuk pengungkapan di 

dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (Kamil dan Herusetya, 2012). 

Beberapa penelitian yang dilakukan mengenai ukuran perusahaan terhadap 

sustainability report, antara lain (Ardiani Ika Sulistyawati dan Aprilia 

Qadriatin, 2018) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Hasil yang sama 

pula dengan penelitian (Nelly Nuraeni, Darsono, 2020) bahwa Ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability 

reporting. Namun hasil penelitian oleh (Syaivi Ni’matul Aini, 2020) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report.  

Profitabilitas merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang 

digunakan untuk menilai dan mengukur perkembangan keuntungan dari 

waktu ke waktu. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka 

akan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih. Dimana jika 
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perusahaan melakukan pengungkapan sustainability report maka mampu 

menunjukkan kinerja yang bagus kepada pemangku kepentingan 

(stakeholder). Beberapa penelitian yang dilakukan mengenai profitabilitas 

terhadap sustainability report, misalnya Desty Reksa Oktaviani dan Lailatul 

Amanah (2019) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan sustainability report. Begitu pula dengan penelitian 

oleh Nelly Nuraeni, Darsono (2020) menemukan hasil yang sama bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability 

reporting. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiani Ika 

Sulistyawati dan Aprilia Qadriatin (2018) yang menemukan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability 

report. 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk menentukan 

instrument yang paling likuid untuk memastikan pembayaran hutang jangka 

pendek pada jatuh tempo (Wiliam, 2017). Semakin tinggi tingkat likuiditas 

pada perusahaan maka akan semakin kuat kondisi finansial perusahaan. 

Perusahaan ini nantinya akan cenderung untuk melakukan pengungkapan 

informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan 

bahwa perusahaan itu berkualitas (Almilia, 2007).  Penelitian yang 

dilakukan oleh Umi Aniswatur Roudtul Jannah (2016) menemukan bahwa 

likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report. Namun hasil yang dilakukan oleh penelitian (Desty 
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Reksa Oktaviani dan Lailatul Amanah, 2019) menemukan bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report. 

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham milik 

suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga. Dimana suatu perusahaan 

dengan kepemilikan institusional yang besar, maka dapat mendorong 

adanya pengawasan yang lebih optimal sehingga dengan demikian 

kepemilikan institusional memiliki makna yang sangat penting bagi 

manajemen untuk memonitoring dalam pengambilan keputusan perusahaan 

(Sudarno, 2013). Sehingga beberapa penelitian yang dilakukan oleh 

Adimulya Nurrahman dan Sudarno (2013) yang menemukan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

probabilitas pengungkapan sustainability report. Begitu pula yang 

dilakukan oleh penelitian (Rimah Afsari, 2018) menemukan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap luas 

pengungkapan sustainability report.  Tetapi hasil yang berbeda yang 

menemukan bahwa penelitian yang dilakukan oleh (Komang Noviani, 

2017) dimana menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Nizzam (2021) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional 

bepengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan 

bahwa hasil-hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak 
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konsisten. Adanya perbedaan hasil-hasil penelitian tersebut membuat 

penulis memotivasi untuk melakukan penelitian ini, tujuannya adalah untuk 

melakukan pemeriksaan kembali (cross check) apakah benar bahwa faktor-

faktor tersebut berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. 

Sehingga dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut mengenai sustainability 

report untuk mendorong perkembangan sustainability report sehingga 

kontribusi yang dilakukan perusahaan kepada pihak para pemangku 

kepentingan dapat berjalan dengan baik, dengan menunjukkan komitmen 

perusahaan terhadap perkembangan berkelanjutan yang memenuhi 

kebutuhan mereka. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang ada di Unika Soegijapranata yaitu Cindy (2014) dan Aurellia (2018) 

yaitu pada variabel independen yang terdiri atas umur perusahaan dan 

likuiditas, variabel moderating yaitu kepemilikan institusional, perusahaan 

yang mengikuti ASRR (Asia Sustainability Reporting Rating) serta tahun 

periode nya 2016-2020.  

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Likuiditas terhadap 

Pengungkapan Sustainability Reporting dengan Kepemilikan 

Institusional sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Yang Telah Mengikuti Asia Sustainability Reporting Rating 

Pada Tahun 2016-2020)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan diatas, maka 

rumusan masalah ini dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability reporting? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif  terhadap pengungkapan 

sustainability reporting? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability reporting? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability reporting? 

5. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh positif 

umur perusahaan terhadap pengungkapan sustainability reporting? 

6. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh positif  

ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability reporting? 

7. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh positif 

profitabilitas terhadap pengungkapan sustainability reporting? 

8. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh positif 

likuiditas terhadap pengungkapan sustainability reporting? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini sebagai berikut:  
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1. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh positif  terhadap pengungkapan sustainability reporting.  

2. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif  terhadap pengungkapan sustainability reporting.  

3. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan sustainability reporting.  

4. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan sustainability reporting.  

5. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa kepemilikan institusional 

dapat memoderasi pengaruh positif umur perusahaan terhadap 

pengungkapan sustainability reporting. 

6. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa kepemilikan institusional 

dapat memoderasi pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan sustainability reporting. 

7. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa kepemilikan institusional 

dapat memoderasi pengaruh positif profitabilitas terhadap 

pengungkapan sustainability reporting. 

8. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa kepemilikan institusional 

dapat memoderasi pengaruh positif likuiditas terhadap pengungkapan 

sustainability reporting. 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi para pihak yang 

terkait, sebagai berikut:  

1. Bagi akademis 
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Penelitian ini berhadap dapat memberikan wawasan yang luas dan 

memberikan pengetahuan terkait dengan pengungkapan sustainability 

reporting. 

2. Bagi masyarakat  

Penelitian ini berharap dapat memberikan gambaran bagi masyarakat 

sekitar mengenai kegiatan bisnis perusahaan sebagai salah satu bentuk 

tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. 

3. Bagi perusahaan 

Penelitian ini berharap dapat memberikan informasi maupun wawasan 

bagi perusahaan untuk pengambilan suatu kebijakan untuk melakukan 

pengungkapan sustainability reporting, sehingga mampu mengevaluasi 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat supaya mampu 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.  

4. Bagi investor dan calon investor 

Penelitian ini berharap dapat memberikan suatu informasi terkait 

tentang tanggung jawab sosial atau laporan keberlanjutan untuk nanti 

nya dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bagi para 

investor maupun calon investor dengan mempertimbangkan beberapa 

faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keberlanjutan. 

5. Bagi pemerintah 

Penelitian ini berharap bisa menetapkan peraturan tentang 

pengungkapan sustainability reporting dimana di Indonesia sendiri 
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belum ada suatu peraturan yang mewajibkan bagi perusahaan untuk 

merilis sustainability reporting.  

6. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini berharap dapat membantu para peneliti selanjutnya untuk 

memberikan tambahan suatu wawasan pengetahuan sebagai referensi 

tentang pengungkapan sustainability reporting.   

1.4. Kerangka Pikir Penelitian  

Kerangka pikir penelitian ini menjelaskan bahwa pengungkapan 

sustainability reporting sebagai variabel dependen, karakteristik 

perusahaan yang diukur dengan ukuran perusahaan dan umur perusahaan, 

kinerja keuangan yang dipakai yaitu likuiditas sebagai variabel independen, 

serta kepemilikan institusional sebagai variabel moderating. Teori yang 

dipakai sebagai dasar penelitian ini adalah teori legitimasi dimana 

perusahaan membutuhkan pengakuan dari masyarakat dengan 

mengungkapkan laporan keberlanjutan (sustainability reporting) supaya 

perusahaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan adanya 

pengungkapan sustainability reporting oleh perusahaan maka akan 

memberikan image positif dimata para pemangku kepentingan 

(stakeholder), sehingga dapat menunjang keberlangsungan hidup 

perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori 

stakeholder yang menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

bekerja untuk kepentingan sendiri tetapi untuk memberikan manfaat pada 

pemangku saham (stakeholder). Dimana aktivitas sosial perusahaan harus 
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melampaui usaha memaksimalkan laba demi kepentingan para pemegang 

saham. 

Pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

likuiditas terhadap pengungkapan sustainability reporting dengan 

kepemilikan institusional sebagai variabel moderating maka dalam 

kerangka pemikiran ini dapat memperlihatkan hubungan antara variabel-

variabel perusahaan yang dapat mempengaruhi pengungkapan 

sustainability reporting. Dari kerangka pikir yang telah digambarkan dan 

kajian teori diatas maka dapat di simpulkan bahwa umur perusahaan dapat 

mempengaruhi pengungkapan sustainability reporting karena dengan 

semakin lama perusahaan beroperasi, maka semakin besar informasi yang 

sudah diperoleh oleh masyarakat terhadap perusahaan tersebut sehingga 

membuat semakin baik pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan karena 

dapat meningkatkan praktik pelaporan dari waktu ke waktu.  

Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi pengungkapan 

sustainability reporting dimana ukuran perusahaan semakin lebih besar 

dapat bertahan lebih lama karena semakin besar entitas yang didapat maka 

semakin besar pula sumber daya yang dimiliki oleh entitas tersebut, maka 

semakin banyak berhubungan dengan stakeholder. Profitabilitas dapat 

mempengaruhi pengungkapan sustainability reporting karena dengan 

adanya tingkat profitabilitas yang tinggi maka perusahaan akan lebih ingin 

menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa profit yang dihasilkan 

tidak hanya dari kinerja perusahaan saja, tetapi bisa dihasilkan melalui 
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tanggungjawab sosial yang dilakukan, sehingga membuat perusahaan lebih 

percaya diri untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut dengan 

pengungkapan sustainability reporting. Kemudian likuiditas juga dapat 

mempengaruhi pengungkapan sustainability reporting karena dengan 

semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin kuat kondisi keuangan 

perusahaan, sehingga perusahaan nantinya akan cenderung untuk 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar agar 

perusahaan tersebut dapat berkualitas. 

Disamping itu, kepemilikan institusional sebagai variabel 

moderating dapat mempengaruhi hubungan antara umur perusahaan, 

ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas terhadap pengungkapan 

sustainability reporting karena semakin besar tingkat kepemilikan 

institusional, maka semakin banyak informasi kepada publik supaya 

perusahaan mendapatkan legitimasi publik serta dapat menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga 

dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Selain itu, semakin 

besar kepemilikan manajer dalam perusahaan maka semakin produktif pula 

tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Sehingga 

kepemilikan institusional akan memperkuat hubungan antara umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas terhadap 

pengungkapan sustainability reporting.  
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Dengan demikian kerangka pikir penelitian tergambarkan, sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Keterangan:    

       X : Variabel Independen 

Y : Variabel dependen 

Z : Variabel Moderating 

Gambar 1.4 Kerangka Pikir Penelitian 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I          : PENDAHULUAN 

  Bab yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pikir penelitian dan sistematika penulisan 

 H1 + 

Umur 

Perusahaan (X1) 

Ukuran 

Perusahaan (X2) 

Profitabilitas 

(X3) 

Likuiditas (X4) 

Kepemilikan Institusional (Z) 

Pengung

kapan 

Sustaina

bility 

Reportin

g (Y) 

 H2 + 

 H3 + 

 H4 + 

 H5 +  H6 +  H7 +  H8 + 
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BAB II        : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

                                  Bab yang berisi tentang tinjauan pustaka dan pengembangan 

hipotesis yang akan menjelaskan mengenai pengertian 

variabel independen dan variabel dependen dengan hipotesis 

yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III          : METODE PENELITIAN 

 Bab yang berisi tentang sumber dan jenis data, gambaran 

umum obyek penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

variabel penelitian serta alat analisis data.  

BAB IV          : HASIL DAN ANALISIS 

 Bab yang berisi tentang hasil dan analisis data yang akan 

menjelaskan dan menguraikan berbagai perhitungan yang 

diperlukan untuk membahas permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini. 

BAB V          : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 Bab yang berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran 

dari analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.  

 

 

 

 

 


