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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif ini digunakan untuk 

mendeskripsikan atau memberikan gambaran variabel penelitian 

secara individual. Sehingga data yang telah diperoleh dari annual 

report dan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2016-2020, 

diperoleh sebanyak 134 sampel yang dapat memenuhi kriteria 

sebagai sampel penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat sejumlah 

data yang dikeluarkan yang menyebabkan tidak memenuhi 

persyaratan asumsi klasik sebanyak 55 perusahaan, sehingga data 

yang dapat diolah dan data yang normal mendapatkan hasil 

berjumlah 79 perusahaan. Berikut ini merupakan hasil statistik 

deskriptif yang menggambarkan 79 sampel penelitian:  

Tabel 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
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Descriptive Statistic 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

SRD 79 .213793 .937931 .51514624 .166927203 

AGE 79 6.000000 74.000000 43.43037975 18.922028639 

SIZE 79 16.071908 32.375680 23.09610377 5.142829708 

ROA 79 -.029899 .086855 .02398542 .023032331 

CR 79 .387093 2.605773 1.41931546 .498270240 

INST 79 .213624 1.000000 .79664913 .223749421 

Valid N 

(listwise) 

79 
    

                                 Sumber: output SPSS versi 16 (2021)  

Berdasarkan penjelasan tabel 4.1 total sampel pada penelitian 

ini sebanyak 79 perusahaan yang terdiri dari tahun 2016-2020. 

a) Penjelasakan Deskripsi Pengungkapan Sustainability 

Reporting 

Sustainability reporting ini merupakan bagian dari 

variabel dependen dalam penelitian ini yang diukur dengan 

menggunakan analysis content dengan menjumlahkan 

item yang telah diungkapkan oleh perusahaan selanjutnya 

dibagi dengan total item yang diharapkan oleh perusahaan. 

Hasil analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa 

sustainability reporting memiliki nilai minimum 0,213793 

atau sebesar 21,38% yang diperoleh oleh PT Bank Negara 

Indonesia Tbk pada tahun 2016, sedangkan perusahaan 
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yang memperoleh nilai maximum (tertinggi) berdasarkan 

GRI standard 2016 sebesar 0,937931 atau 93,79% 

diperoleh oleh PT Pupuk Kalimantan Timur pada tahun 

2017. Nilai rata-rata (mean) variabel dependen luas 

pengungkapan sustainability reporting berdasarkan GRI 

standard 2016 sebesar 0,51514624 yang menandakan 

bahwa perusahaan yang mengungkapkan sustainability 

reporting berdasarkan pengungkapan GRI (Global 

Reporting Initiative) standard 2016 sebanyak 51%, hal ini 

menandakan bahwa masih belum terlalu banyak luas 

pengungkapan yang mengungkapkan adanya sustainability 

reporting (laporan keberlanjutan) secara lengkap, hal ini 

dikarenakan beberapa item dalam konteks penggunakan 

standar GRI 2016 untuk pelaporan keberlanjutan ini masih 

bersifat murni yang kemungkinan besar belum terjadi di 

Indonesia dengan Standar deviasi sebesar 0,166927203 

menunjukkan bahwa variasi yang terdapat dalam luas 

pengungkapan sustainability reporting, dikarenakan nilai 

standar deviasi lebih rendah daripada nilai rata-rata 

(0,48575149 > 0,166927203).  

b) Penjelasan Deskripsi Umur Perusahaan 

Dalam penelitian ini karakteristik perusahaan 

diproksikan terdiri atas umur perusahaan. Umur 
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perusahaan merupakan salah satu variabel independen 

pada penelitian ini yang diukur dengan tahun listing 

dikurangi dengan tahun go public. Hasil uji analisis 

statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa umur 

perusahaan memiliki nilai minimum adalah PT Bank BNI 

Syariah pada tahun 2016 dengan lamanya perusahaan 

berdiri selama 6 tahun. Sedangkan perusahaan yang 

memiliki nilai maksimum dimiliki oleh PT Bank Negara 

Indonesia Tbk pada tahun 2020 dengan lamanya 

perusahaan berdiri atau beroperasi selama 74 tahun. Nilai 

rata-rata (mean) dari variabel independen umur perusahaan 

adalah 43 tahun. Nilai standar deviasi pada variabel umur 

perusahaan sebesar 18,922. Dimana hal ini menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar dari standar 

deviasi sebesar (43 > 18,922) sehingga data tersebut 

menunjukkan bervariasi.  

c) Penjelasan Deskripsi Ukuran Perusahaan  

Penelitian karakteristik perusahaan ini diproksikan 

atas ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma 

natural total asset. Perusahaan dengan ukuran minimum 

(terkecil) adalah 16,071908 yang dimiliki oleh PT Timah 

(Persero) Tbk pada tahun 2016. Berdasarkan Bapepam no. 

9 tahun 1995 tentang golongan ukuran perusahaan, bahwa 
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perusahaan PT Timah Tbk pada tahun 2016 termasuk 

dalam golongan perusahaan kecil yang mana perusahaan 

tersebut memiliki sejumlah kekayaan total aset tidak lebih 

dari Rp 20 Milyar, jika dilihat dari total aset yang dimiliki 

oleh PT Timah Tbk di tahun 2016 sebesar Rp 9,548,631. 

Dari hasil uji analisis statistik deskriptif diatas, 

menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki nilai 

maksimum (terbesar) adalah PT Perusahaan Gas Negara 

(Persero) Tbk di tahun 2018 dengan nilai 32,375 dengan 

total asetnya sebesar Rp 114,968,614,731,327. Perusahaan 

tersebut termasuk golongan ukuran perusahaan besar, 

dimana total asetnya >10 Miliar.  

Berdasarkan tabel 4.1 nilai mean (rata-rata) pada 

variabel ukuran perusahaan sebesar 23,09% menunjukan 

rata-rata 51 sampel dalam penelitian ini memiliki rata-rata 

ukuran perusahaan sebesar 23,09% dengan nilai standar 

deviasi pada variabel ukuran perusahaan sebesar 5,14%. 

Dimana hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) 

lebih besar dari standar deviasi sebesar (23,09% > 5,14%) 

sehingga data tersebut menunjukkan bervariasi.  

d) Penjelasan Deskripsi Profitabilitas 

Penelitian pada variabel profitabilitas yang diukur 

menggunakan Return On Assets (ROA). Dimana Return on 
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assets (ROA) ini merupakan ukuran yang digunakan untuk 

mengukur suatu kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan suatu laba atas aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki ROA (Return on 

Assets) minimum atau terkecil adalah PT Timah (Persero) 

Tbk di tahun 2019 dengan nilai -2,98%. Perusahaan 

tersebut mengalami kerugian Rp (608,776) akibat dari 

penghapusan piutang, persediaan dan rugi atas penurunan 

nilai piutang. Kemudian, perusahaan yang memiliki ROA 

maksimum (terbesar) adalah PT United Tractors Tbk 

dengan nilai 8,68% pada tahun 2019. PT Kaltim Prima 

Coal mampu memperoleh laba bersih yang dicapai oleh PT 

Kaltim Prima Coal Tbk sebesar Rp 112,929,902,331-. 

Dengan memanfaatkan total asetnya yang cukup tinggi 

sebesar Rp 1,300,213,401,172-. Perusahaan yang memiliki 

return on assets yang negatif dinilai tidak efektif dalam 

memanfaatkan aset yang dimilikinya, sebaliknya 

perusahaan yang memiliki ROA positif dapat dinilai 

bahwa memiliki kinerja keuangan yang baik.  

Berdasarkan tabel 4.1 nilai mean (rata-rata) Return 

on Assets (ROA) pada perusahaan sebesar 2,39% dengan 

ini dapat mencerminkan bahwa rata-rata perusahaan pada 

sampel ini terbilang rendah dengan Nilai standar deviasi 
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ROA adalah 2,30%. Dimana hal ini menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata (mean) pada ROA lebih besar dari nilai 

standar deviasi (2,39% > 2,30%), sehingga dengan data ini 

telah menunjukkan bervariasi.  

e) Penjelasan Deskripsi Likuiditas 

Penelitian pada variabel likuiditas yang diukur 

dengan current ratio (rasio lancar). Rasio lancar (current 

ratio) ini menunjukkan suatu kemampuan perusahaan 

dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Perusahaan 

yang memiliki current ratio minimum (terkecil) adalah PT 

Bumi Resources di tahun 2019 dengan nilai 38,70%. Hal 

ini terjadi karena adanya penurunan current ratio sehingga 

membuat perusahaan tersebut belum mampu dalam untuk 

melunasi kewajiban lancarnya dengan menggunakan kas 

yang tersedia pada perusahaan. Selain itu, perusahaan yang 

memiliki current ratio maksimum (terbesar) ialah PT 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di tahun 2016 

dengan nilai 260,57%. Perusahaan yang memiliki current 

ratio yang tinggi ini berarti perusahaan tersebut mampu 

dalam mengatur aset yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga membuat perusahaan dapat melunasi kewajiban 

lancarnya dalam jangka pendek.  
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Pada tabel 4.1 menjelaskan bahwa nilai rata-rata 

(mean) sebesar 1.41931546 artinya bahwa nilai rata-rata 

tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp 1 kewajiban lancar 

dapat terpenuhi sebesar Rp 1,41931546 aset lancar yang 

dimiliki oleh perusahaan dan nilai standar deviasi pada 

variabel current ratio sebesar 0.498270240. Dimana mean 

(rata-rata) pada current ratio ini memiliki nilai yang lebih 

besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi 

(1.41931546 > 0.498270240). Sehingga hal ini dapat 

menunjukkan bahwa data tersebut bervariasi.  

f) Penjelasan Deskripsi Kepemilikan Institusional 

Penelitian pada variabel kepemilikan institusional 

yang diukur dengan INST. Perusahaan yang memiliki 

kepemilikan institusional minimum (terkecil) adalah PT 

Kaltin Prima Coal di tahun 2019 dengan nilai 21,36%. 

Sedangkan perusahaan yang memiliki kepemilikan 

institusional terbesar (maksimum) adalah PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Tengah di tahun 2016, PT 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ditahun 2016, 2018, 

2019), PT Pertamina (Persero) di tahun 2016, 2017, 2018, 

2019 dan 2020, PT Bank BNI Syariah di tahun 2016, PT 

Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java di tahun 

2016 dan 2017, PT Pupuk Indonesia (Persero) di tahun 
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2016, 2017, 2018 dan 2019, PT Pupuk Kalimantan Timur 

di tahun 2016 dan 2017, PT Petrokimia Gresik di tahun 

2016, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk di tahun 2017, PT 

Perkebunan Nusantara XI di tahun 2018,  PT Semen 

Tonasa di tahun 2016, PT Angkasa Pura 1 (persero) Tbk di 

tahun 2019 dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di tahun 

2019 dengan nilai 100%. Semakin tinggi tingkat 

kepemilikan institusional maka akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar kepada pihak investor 

institusional. Berdasarkan tabel 4.1 nilai rata-rata (mean) 

sebanyak 0.79664913. Hal ini berarti bahwa rata-rata 

perusahaan yang mengikuti asia sustainability reporting 

rating yang menjadi sampel penelitian ini memiliki 

kepemilikan institusional sebesar 0.79664913 dari 

keseluruhan kepemilikan saham yang ada dalam 

perusahaan. Nilai standar deviasi untuk variabel 

kepemilikan institusional adalah 0.223749421, dimana 

nilai rata-rata (mean) lebih besar dibandingkan dengan 

nilai standar deviasi (0.79664913 > 0.223749421). 

Sehingga menunjukkan bahwa data tersebut bervariasi.  

4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 
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Uji normalitas data yang dilakukan untuk menguji 

apakah dalam model regresi pada variabel dependen 

maupun independent atau keduanya berdistribusikan 

secara normal atau tidak normal. Uji normalitas data yang 

digunakan dengan Kolmogorov-Smirnov (KS).  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Data Tidak Normal 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 134 

Normal Parametersa,b
 Mean .0000000 

Std. Deviation .15707412 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .127 

Positive .127 

Negative -.070 

Test Statistic .127 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

 

 Sumber: output SPSS versi 16 (2021) 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Data Normal 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 79 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .15195566 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .103 

Positive .103 

Negative -.062 

Kolmogorov-Smirnov Z .918 

Asymp. Sig. (2-tailed) .369 

                                                 Sumber: output SPSS versi 16 (2021) 

Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 yang menunjukkan bahwa hasil uji sebesar 0,000 

dapat dikatakan bahwa data tersebut belum normal, 

dikarenakan memiliki data outlier sehingga membuat 

penguji harus melakukan uji data lagi dengan 

mendapatkan hasil yang normal. Setelah melakukan uji 

normalitas sekali lagi sehingga mendapatkan hasil pada 

tabel 4.3, dimana hasil uji ini yang menyatakan bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan nilai signifikansi 0,369 

maka hasil tersebut dapat dikatakan bahwa data yang 

digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal, 

dimana nilai signifikansi dari uji normalitas untuk variabel 

lebih besar dari α = 0,05 adalah 0,369 > 0,05.  

4.1.2.2 Uji Multikolinearitas  
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Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang 

tinggi antara variabel independent (bebas) dalam model 

yang digunakan. Tabel hasil uji multikolinearitas dengan 

menggunakan SPSS versi 16, sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) .411 .123  3.342 .001   

AGE -.002 .001 -.276 -2.304 .024 .792 1.263 

SIZE .002 .004 .068 .627 .532 .955 1.047 

ROA -1.363 .840 -.188 -1.622 .109 .845 1.184 

CR .112 .038 .333 2.910 .005 .867 1.153 

INST .042 .091 .056 .458 .648 .760 1.316 

a. Dependent Variable: SRD       

                                       Sumber: output SPSS versi 16 (2021) 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa 

umur perusahaan memiliki nilai tolerance sebesar 0,792 

dan nilai VIF sebesar 1,263. Ukuran perusahaan memiliki 

nilai tolerance sebesar 0,955 dan nilai VIF sebesar 1,047. 

Profitabilitas memiliki nilai tolerance sebesar 0,845 dan 

nilai VIF sebesar 1,184. Likuiditas memiliki nilai 
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tolerance sebesar 0,867 dan nilai VIF sebesar 1,153. 

Kepemilikan institusional memiliki nilai tolerance sebesar 

0,760 dan nilai VIF sebesar 1,316. Dengan ini, maka hasil 

uji multikolinieritas tersebut menunjukkan bahwa masing-

masing variabel independen dan variabel moderating 

memiliki nilai tolerance lebih dari 1 dan nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) kurang dari 10. Sehingga tidak 

terjadi multikolinieritas pada variabel independen (bebas) 

pada penelitian ini.  

4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .149 .126  1.182 .241 

AGE .002 .001 .208 1.705 .092 

SIZE -.005 .004 -.165 -1.486 .142 

ROA .037 .859 .005 .043 .966 

CR .057 .039 .170 1.459 .149 

INST .063 .093 .084 .675 .502 

a. Dependent Variable: SRD     

Sumber: output SPSS versi 16 (2021) 

 

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji 

apakah dalam model regresi tersebut memiliki 
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ketidaksamaan varians dari residual atau eror satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini 

mengamati adanya gelaja heterokedastisitas dengan uji 

Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai 

mutlak unstandardized hasil regresi dengan variabel 

independen yang digunakan dalam persamaan regresi. 

Apabila nilai signifikan setiap variabel lebih besar dari α = 

0,05 (sig > 0,05), maka bebas dari heteroskedatisitas atau 

tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 

Hasil dari uji heteroskedastisitas pada tabel 4.5 

dapat dilihat bahwa nilai sig untuk variabel independen 

umur perusahaan sebesar 0,092. Nilai sig untuk variabel 

independen ukuran perusahaan sebesar 0,142. Nilai sig 

untuk variabel independen profitabilitas sebesar 0,966. 

Nilai sig untuk variabel independen likuiditas sebesar 

0,149. Dan kepemilikan institusional dengan nilai sig 

untuk variabel moderating sebesar 0,502. Dengan 

demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel pada 

penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  

4.1.2.4  Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linier ada kolerasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
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pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Hasil uji 

autokorelasi menggunakan Durbin-Watson, dapat dilihat 

pada tabel, sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .414a .171 .115 .157073436 1.539 

a. Predictors: (Constant), INST, CR, ROA, SIZE, AGE  

b. Dependent Variable: SRD   

 

                                         Sumber: output SPSS versi 16 (2021) 

 

Kriteria pengujian adalah: (1) angka Durbin-

Watson (DW) di bawah -2 maka terjadi autokorelasi postif, 

(2) angka Durbin-Watson (DW) di antara -2 sampai +2 

maka tidak ada autokorelasi, (3) angka Durbin-Watson 

(DW) di atas +2 maka terjadi autokorelasi negatif.    

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.6 

tersebut bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,539. 

Nilai Durbin Lower (dl) dan Durbin Upper (du) diketahui 

berdasarkan tabel DW Sig 0,05 dengan n = 79 unit analisis 

dan k = 5 maka dapat diketahui nilai dl sebesar 15,031 dan 

nilai du sebesar 17,712. Sehingga nilai tersebut terletak 

pada dl < du < d < 4-du yaitu 1,5031 < 1,7712 < 1,539 < 
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2,2288. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

gejala autokorelasi pada variabel penelitian ini.  

4.1.3 Uji Kelayakan Model  

4.1.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .465a .216 .114 .157156302 

a. Predictors: (Constant), INST_CR, SIZE, ROA, AGE, INST, 

INST_ROA, CR, INST_AGE, INST_SIZE 

   Sumber: output SPSS versi 16 (2021) 

 Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa 

nilai Adjusted R Square sebesar 0,114 artinya variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan 

variabel moderating sebesar 11,4% dan sisanya 88,6% 

ditentukan oleh variabel di luar model yang tidak dianalisis 

dalam penelitian ini.  

4.1.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Regresi Statistik F)  

Uji Simultan (F) bertujuan untuk menunjukkan 

apakah semua variabel independent yang dimasukkan 

dalam model memiliki pengaruh secara Bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Dengan kriteria pengujiannya 

adalah: 
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1 Jika Fhitung > Ftabel, atau sig < 0,05, yang 

menunjukkan bahwa model regresi dapat 

digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independent terhadap variabel dependen. 

2 Jika Fhitung < Ftabel, atau sig > 0,05, maka akan 

menunjukkan bahwa model yang digunakan belum 

mampu menguji pengaruh varibel independent 

terhadap variabel dependen.  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Regresi Statistik F) 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .469 9 .052 2.111 .040a 

Residual 1.704 69 .025   

Total 2.173 78    

a. Predictors: (Constant), INST_CR, SIZE, INST_AGE, CR, AGE, INST_ROA, ROA, 

INST_SIZE 

b. Dependent Variable: SRD     

   Sumber: output SPSS versi 16 (2021) 

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas menjukkan 

bahwa hasil uji signifikansi simultan (uji regresi statistik 

F) dalam hasil pengolahan data telah menunjukkan hasil 

sebesar 2,111 yang signifikan pada 0,040 < 0,05. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang 

diperoleh mampu atau dapat diandalkan dalam menguji 
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pengaruh variabel independen dan variabel moderating 

terhadap variabel dependen.  

4.1.4 Uji Moderated Regression Analysis 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Moderated Regression Analysis 

 

 Sumber: output SPSS versi 16 (2021) 

Y = α + β1 AGE + β2 SIZE + β3 ROA + β4 Current Ratio 

+ β5 AGE*INST + β6 SIZE*INST + β7 ROA*INST 

+ β8 Current Ratio*INST + ε 

Y = -0,324 + 0,001X1 + 0,028X2 – 2,720X3 + 0,090X4 – 

0,005X1Z1 - 0,032X2Z1 + 2,030X3Z1 + 0,050X4Z1 

+ ε 

Coefficientsa   

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Sig./2 Kesimpulan B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.324 .550  -.589 .558 0.279  

AGE .001 .005 .167 .323 .748 0.374 Ditolak, karena sig > 0,05 

SIZE .028 .016 .876 1.724 .089 0.0445 Diterima 

ROA -2.720 2.892 -.375 -.941 .350 0.175 Ditolak, karena sig > 0,05 

CR .090 .154 .269 .587 .559 0.2795 Ditolak, karena sig > 0,05 

INST_AGE -.005 .006 -.622 -.922 .360 0.18 Ditolak, karena sig > 0,05 

INST_SIZE -.032 .019 -1.260 -1.663 .101 0.0505 Ditolak, karena sig > 0,05 

INST_ROA 2.030 3.836 .214 .529 .598 0.299 Ditolak, karena sig > 0,05 

INST_CR .050 .190 .146 .262 .794 0.397 Ditolak, karena sig > 0,05 

a. Dependent Variable: SRD       
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4.1.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Regresi 

Statistik T) 

Uji regresi statistik T digunakan untuk menguji 

pengaruh secara parsial atau individual antara variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan 

mengasumsikan variabel lain adalah konstan. Penguji ini 

dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 

(α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis yang 

dilakukan dengan kriteria, sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis 

ditolak (koefisien regresi tidak signifikansi), 

yang berarti bahwa secara parsial tidak 

terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

independen (bebas) terhadap variabel 

dependen (terikat). 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis 

diterima (koefisien regresi signifikan), yang 

berarti bahwa secara parsial terdapat 

pengaruh yang signifikan antara satu variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

Dari hasil tabel 4.9 diatas, maka dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  
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H1: Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability reporting.  

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui 

bahwa nilai koefisien β umur perusahaan yang 

bernilai sebesar 0,001 menunjukkan arah pengaruh 

positif dengan nilai t hitung sebesar 0,323 dan nilai 

sig/2 = 0,748/2 = 0,374 > 0,05 yang artinya bahwa 

umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan sustainability reporting. Dengan hal 

ini maka H1 ditolak.  

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap  

pengungkapan sustainability reporting 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui 

bahwa nilai koefisien β pada ukuran perusahaan yang 

bernilai positif 0,028 dengan nilai t hitung sebesar 

1,724 dan nilai signifikansi sebesar 0,089/2 = 0,0445 

< 0,05 yang artinya bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan 

sustainability reporting. Dengan hal ini maka H2 

diterima.  

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability reporting 
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Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui 

bahwa nilai koefisien β profitabilitas yang bernilai 

negatif -2,720 dengan nilai t hitung sebesar -0,941 

dan nilai signifikansi sebesar 0,350/2 = 0,175 > 0,05 

yang artinya bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap pengungkapan sustainability 

reporting. Dengan hal ini maka H3 ditolak.  

H4: Likuiditas berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability reporting 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui 

bahwa nilai koefisien β likuiditas yang bernilai 

positif 0,090 dengan nilai t hitung bernilai 0,587 dan 

nilai sig/2 = 0,559/2 = 0,2795 > 0,05 yang artinya 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan sustainability reporting. Dengan hal 

ini maka H4 ditolak.  

H5: Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh 

positif umur perusahaan terhadap pengungkapan 

sustainability reporting 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui 

bahwa nilai koefisien β kepemilikan institusional 

dapat memoderasi umur perusahaan yang bernilai 

negatif -0,005 dengan nilai t hitung -0,922 dan nilai 
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sig/2 = 0,360/2 = 0,18 > 0,05 yang artinya bahwa 

kepemilikan institusional dapat memoderasi 

pengaruh negatif umur perusahaan terhadap 

pengungkapan sustainability reporting. Dengan hal 

ini maka H5 ditolak.  

H6: Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh 

positif ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

sustainability reporting 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui 

bahwa nilai koefisien β kepemilikan institusional 

dapat memoderasi ukuran perusahaan yang bernilai 

negatif -0,032 dengan nilai t hitung -1,663 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,101/2 = 0,0505 < 0,05 yang 

artinya bahwa kepemilikan institusional dapat 

memoderasi pengaruh negatif ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan sustainability reporting. 

Dengan hal ini maka H6 ditolak. 

H7: Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh 

positif profitabilitas terhadap pengungkapan 

sustainability reporting 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui 

bahwa nilai koefisien β kepemilikan institusional 

dapat memoderasi profitabilitas yang bernilai positif 
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2,030 dengan nilai t hitung 0,529 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,598/2 = 0,299 > 0,05 yang 

artinya bahwa kepemilikan institusional dapat 

memoderasi pengaruh negatif profitabilitas terhadap 

pengungkapan sustainability reporting. Dengan hal 

ini maka H7 ditolak. 

H8: Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh 

positif likuiditas terhadap pengungkapan 

sustainability reporting 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui 

bahwa nilai koefisien β kepemilikan institusional 

dapat memoderasi likuiditas yang bernilai positif 

0,050 dengan nilai t hitung 0,262 dan nilai sig/2 = 

0,794/2 = 0,397 > 0,05 yang artinya bahwa 

kepemilikan institusional dapat memoderasi 

pengaruh negatif likuiditas terhadap pengungkapan 

sustainability reporting. Dengan hal ini maka H8 

ditolak. 

4.2 Pembahasan  
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2.2.1.3 Hipotesis 1: Pengaruh Karakteristik Perusahaan yang 

diproksikan dengan Umur Perusahaan terhadap 

Pengungkapan Sustainability Report 

Berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi sebesar 0,374 nilai ini lebih besar dari tarif 

signifikansi sebesar 0,05 (5%). Sehingga berdasarkan hasil 

tersebut, maka H1 ditolak. Umur perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan sustainability reporting. Dimana hasil 

ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ni Kadek (2020) yang menjelaskan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan pada 

pengungkapan sustainability reporting. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ni’matul (2020) menunjukkan hasil bahwa umur 

perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report.  

Alasan ditolaknya hipotesis pertama ini, karena semakin 

lama perusahaan berdiri atau beroperasi tidak memungkinkan 

bahwa perusahaan tersebut dapat menunjukkan eksistensi pada 

lingkungannya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Dimana umur perusahaan ternyata bukan merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mengungkapkan 

tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang telah lama berdiri 

telah memiliki pengalaman yang tinggi dalam melakukan 
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tanggung jawab sosial lingkungan. Pengalaman yang dimiliki 

perusahaaan merupakan pengalaman yang dapat bertahan hidup 

dari persaingan bisnis. Semakin lama perusahaan berdiri, maka 

semakin tinggi pula pengalamannya dapat mempertahankan 

hidup seperti mengelola perusahaan dengan baik hingga 

meningkatkan kinerja keuangan yang baik. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa umur perusahaan berpengaruh tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability reporting. 

Sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa perusahaan hanya 

akan mengungkapkan informasi yang akan memberikan 

pengaruh positif terhadap perusahaan. Adanya hubungan negatif 

umur perusahaan terhadap pengungkapan sustaimability 

reporting yang dapat dikaitkan dengan teori legitimasi, dimana 

teori ini menjelaskan bahwa perusahaan yang baru berdiri 

cenderung harus banyak mendapatkan legitimasi yang baik dari 

kelompok masyarakat dan pemerintah agar perusahaan tersebut 

tidak terhambat untuk terus berkembang. Tugas yang berat bagi 

perusahaan yang baru untuk terus mendapatkan legitimasi yang 

baik dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum 

mengenal perusahaan sebagaimana perilaku perusahaan tersebut 

terhadap masyarakat. 
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2.2.1.4 Hipotesis 2: Pengaruh Karakteristik Perusahaan yang 

Diproksikan dengan Ukuran Perusahaan terhadap 

Pengungkapan Sustainability Reporting 

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi pada 

ukuran perusahaan bernilai sebesar 0,0445 dimana nilai 

siginifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi adalah 0,05. 

Dengan hal ini maka H2 diterima. Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability 

reporting. Artinya besar kecilnya ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi dalam pengungkapan laporan keberlanjutan 

(sustainability reporting). 

Alasan diterimanya hipotesis ini adalah semakin besar 

ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari total jumlah aset yang 

dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula tuntutan 

masyarakat kepada perusahaan tersebut, dimana hal ini dapat 

mempengaruh sumber daya alam yang digunakan juga semakin 

banyak. Dimana kondisi ini akan mengindikasikan supaya 

mendapatkan legitimasi, Sehingga membuat masyarakat untuk 

terus menuntut kepada perusahaan dalam mengungkapkan 

sustainability reporting, hal ini membentuk rasa tanggung jawab 

perusahaan tersebut kepada masyarakat maupun stakeholder 

lainnya.  
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Ukuran perusahaan memiliki pengaruh dalam 

pengungkapan sustainability reporting. dimana perusahaan 

dengan ukuran yang besar lebih banyak mendapatkan sorotan 

dari publik. Maka dari itu, perusahaan yang besar makan akan 

cenderung lebih banyak mengeluarkan biaya untuk 

mengungkapkan informasi yang lebih luas pada pengungkapan 

sustainability report sebagai upaya untuk menjaga legitimasi 

perusahaan. sehingga membuat semakin besar ukuran 

perusahaan maka akan semakin luas pengungkapan informasi 

yang tersampaikan melalui laporan keuangannya. Ukuran 

perusahaan dapat ditentukan dari jumlah aset yang dimiliki 

perusahaan, sehingga apabila untuk menginginkan luas 

pengungkapan informasi pada laporan keuangan, maka biaya 

yang dikeluarkan juga harus sebanding. Penyampaian informasi 

mengenai aktivitas sosial perusahaan, dapat disampaikan secara 

lebih luas oleh perusahaan melalui sustainability reporting. 

dengan demikian, semakin besar ukuran suatu perusahaan maka 

akan semakin luas pengungkapan informasinya sehingga dapat 

meningkatkan pula pengungkapan sustainability report.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rifandi (2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan 

merupakan banyaknya total aset yang dimiliki oleh perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya maka perusahaan 
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dalam menyediakan informasi juga semakin meningkat.  

Perusahaan besar tidak hanya mendapatkan tekanan dari 

masyarakat tetapi memiliki aktivitas operasi yang lebih besar 

yang nanti nya akan memberikan dampak lebih besar terhadap 

masyarakat. Sehingga hal ini berhubungan dengan teori 

legitimasi, dimana perusahaan menganggap bahwa keberadaan 

masyarakat sangat penting dalam terwujudnya untuk 

menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya 

dengan norma perilaku dalam masyarakat.  

Hasil penelitian yang tidak selaras oleh Darsono (2020) 

yang meneliti mengenai  pengaruh kinerja perusahaan, 

komisaris independent dan kepemilikan manajerial terhadap 

pengungkapan sustainability reporting mengungkapkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability reporting.  

2.2.1.5 Hipotesis 3: Pengaruh Profitabilitas terhadap 

pengungkapan Sustainability Reporting 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.9 menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi sebesar 0,175 dimana nilai ini  lebih besar 

dari taraf signifikansi adalah 0,05. Sehingga dengan hal ini maka H3 

ditolak. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability reporting. Hasil penelitian ini tidak konsisten yang 

dilakukan oleh Wanda Adila (2016) menjelaskan bahwa 
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profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

sustainability report. Selain itu, pelitian yang dilakukan oleh Reksa, 

2019 menunjukkan bahwa profitabilitas secara signifikan terhadap 

pengungkapan laporan keberlanjutan sustainability report. 

penelitian ini tidak sesuai dengan teori stakeholders yang 

mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi cenderung untuk mengungkapkan lebih 

banyak informasi, karena ingin menunjukkan kepada para 

stakeholders bahwa perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri yang sama. 

Alasan ditolaknya hipotesis ketiga ini adalah karena 

pengungkapan sustainability report tidak memberikan pengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan dikarenakan tidak adanya 

manfaat secara langsung keuntungan dalam bentuk laba yang lebih 

didapat ketika perusahaan mengungkapkan sustainability report. 

Dimana, ketika laba tinggi maka perusahaan akan cenderung untuk 

tidak melaporkan laporan pertanggung jawaban sosial perusahaan 

karena menerbitkan laporan keberlanjutan itu sendiri akan 

menambah biaya bagi perusahaan. Berdasarkan hasil uji statistik 

deskriptif menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan yang 

mengikuti Asia Sustainability Reporting Rating pada tahun 2016-

2020 dengan rata-rata (mean) sebesar 2,3% ini berarti bahwa rata-

rata profiatbilitas cenderung rendah. Profitabilitas merupakan faktor 
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yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen 

untuk melakukan dan mengungkapkan program tanggung jawab 

sosial secara luas. Namun berdasarkan uji statistik deskriptif yang 

menunjukkan bahwa penelitian ini cenderung rendah, dikarenakan 

terdapat kemungkinan bahwa kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan suatu laba mengalami penurunan, dengan tingkat 

profitabilitas yang menurun maka perusahaan akan mengurangi 

kegiatan sosial dan memfokuskan penggunaan laba untuk 

memperbaiki kinerja keuangan pada perusahaan pada saat 

perusahaan mengalami krisis keuangan, sehingga menyebabkan 

semakin sedikit nya informasi sosial dan lingkungan yang dapat 

tersampaikan. Hal ini menyebabkan profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan sustainability reporting.  

2.2.1.6 Hipotesis 4: Pengaruh Likuiditas terhadap 

Pengungkapan Sustainability Reporting 

Hasil pengujian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi likuiditas sebesar 0,2795 dimana nilai ini lebih besar 

dari taraf signifikansi yaitu 0,05 (5%). Dengan hal ini maka H4 

ditolak. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability reporting.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi Anggoro (2013) yang mengatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif secara signifikan terhadap 
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pengungkapan sustainability report perusahaan manufaktur. 

Dimana pengungkapan sustainability report ini mampu 

meningkatkan dukungan stakeholder yang dapat mendorong 

kelangsungan hidup perusahaan. Kelangsungan hidup 

perusahaan didapat dari adanya investasi yang masuk. Investasi 

yang diperoleh dari para pemangku kepentingan ini, dapat 

digunakan untuk membiayai kewajiban-kewajiban hutang 

perusahaan, sehingga membuat likuiditas perusahaan 

meningkat. Selain itu terdapat pula hasil penelitian yang tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umi Aniswatur 

(2016) yang berpendapat bahwa jika tingkat likuiditas 

perusahaan meningkat maka pengungkapan sustainability report 

juga meningkat. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang 

tinggi, maka kemampuan besar untuk membayar kewajiban-

kewajiban jangka pendek pada tepat waktu. Kondisi keuangan 

yang kuat akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan 

lebih banyak informasi sebagai instrument untuk menyakinkan 

para stakeholder, dengan mempublikasikan kegiatan yang 

berkaitan dengan sosial dan lingkungan melalui pengungkapan 

sustainability report.  

Alasan hipotesis ini ditolak, yaitu perusahaan saat ini 

lebih berfokus pada kinerja keuangan sehingga membuat 

perusahaan lebih memikirkan untuk melunasi hutangnya 
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daripada biaya tambahan biaya untuk melakukan kegiatan 

pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting). dimana hal 

ini dilakukan supaya perusahaan tidak diketahui kondisi hutang 

perusahaan oleh lawan perusahaan lainnya. Sehingga jika hal ini 

dapat diketahui oleh pihak pesaing maka akan terdapat 

permasalahan dalam perusahaan tersebut, yang mana informasi 

ini hanya diketahui oleh pihak internal saja. Hal ini tidak sejalan 

dengan teori stakeholders dimana informasi keuangan 

perusahaan dalam menangani hutang-hutangnya pada saat jatuh 

tempo merupakan informasi rahasia bagi pihak internal antara 

manajemen dengan perusahaan saja. Jika perusahaan diketahui 

tidak mampu dalam membayar hutang-hutangnya pada saat 

jatuh tempo maka akan berdampak buruk bagi kegiatan 

operasional perusahaan. Dimana, pihak kreditur ini merupakan 

pemberi pinjaman lancar kepada perusahaan, karena pihak 

kreditur itu sendiri lebih memfokuskan pada kinerja keuangan 

perusahaan saja daripada informasi tambahan seperti 

pengungkapan sustainability reporting. perusahaan dalam hal 

ini tentunya tidak akan meningkatkan pengungkapan laporan 

keberlanjutan karena dianggap tidak mempengaruhi tingkat 

hutang yang diberikan kepada kreditur. Dengan demikian maka 

dapat dikatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability reporting (laporan keberlanjutan). 
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4.2.5 Hipotesis 5: Pengaruh Kepemilikan Institusional dapat 

Memoderasi Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan 

Sustainability Reporting 

Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi X1Z1 

sebesar 0,18 yaitu lebih besar dari taraf signifikansi (0,05) yang 

artinya bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi 

pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan 

sustainability reporting. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa H5 ditolak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional tidak dapat memoderasi pengaruh positif umur 

perusahaan terhadap pengungkapan sustainability reporting, 

karena semikin tinggi kepemilikan institusional dalam 

perusahaan maka pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan akan menurun atau bahkan sebaliknya, hal ini 

menunjukkan bahwa pada saat kepemilikan institusional tinggi 

dalam perusahaan maka saham yang dimiliki oleh masyarakat 

publik berpengaruh negatif. Sehingga dapat ditimbulkan karena 

fokus dari pemilik institusional berupa instansi atau perusahaan 

tersebut berupa laba dari perusahaan yang akan berdampak 

langsung pada laba yang akan didapatkan oleh pemilik 

institusional, sehingga tuntutan perusahaan dalam menghasilkan 

sutau laba akan semakin besar sehingga perusahaan terdorong 
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untuk melakukan efisiensi biaya termasuk biaya yang akan 

dikeluarkan perusahaan dalam aktivitas tanggung jawab sosial. 

Apalagi perusahaan yang telah lama berdiri tentu nya sudah 

mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam melakukan 

tanggung jawab sosial, dimana pengalaman yang dimiliki 

perusahaan tersebut merupakan pengalaman yang dapat 

bertahan hidup dalam persaingan bisnis. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Intan Pramesti (2019) yang berhasil menemukan bahwa 

kepemilikan saham institusional berpengaruh tidak signifikan 

terhadap pengungkapan sustainability report. Sehingga 

kepemilikan institusional ini tidak dapat memoderasi umur 

perusahaan terhadap pengungkapan sustainability reporting. 

Namun, terdapat hasil yang bertolak belakang dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ati Retna Sari (2013) yang menjelaskan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan corporate social responsibility.  

4.2.6 Hipotesis 6: Pengaruh Kepemilikan Institusional dapat  

Memoderasi Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan 

Sustainability Reporting 

Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi X2Z1 

sebesar 0,0505 yaitu lebih kecil dari taraf signifikansi, namun 

koefisien regresi X2Z1 sebesar -0,032 yang artinya bahwa 
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kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability 

reporting. Dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak karena berbeda 

arah. 

Tidak terbuktinya bahwa bahwa kepemilikan 

institusional dapat memoderasi pengaruh positif ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan sustainability reporting hal 

ini diasumsikan bahwa semakin besar kepemilikan instusional 

dalam perusahaan maka tekanan terhadap manajemen 

perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial pun 

semakin besar. Semakin besar ukuran perusahaan dalam 

mengungkapkan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak akan selalu tinggi. Kondisi ini akan 

mengindikasikan bahwa untuk mendapatkan legitimasi, maka 

perusahaan besar tidak selalu melakukan aktivitas sosial maupun 

lingkungan supaya perusahaan dapat memiliki pengaruh pada 

pihak-pihak internal maupun eksternal yang mempunyai 

kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Dalam hal luas 

tidaknya pengungkapkan sosial dan lingkungan ini lebih 

didasarkan pada keinginan dan tujuan perusahaan unruk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar.  

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Samiadji Huda (2018) mengatakan bahwa 
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kepemilikan institusional pada perusahaan non perbankan dan 

non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 

sampai 2016 tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report. Sehingga kepemilikan institusional tidak 

dapat memoderasi ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

sustainability reporting. Tetapi, hasil ini tidak sebanding dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dwita Aliniar (2018) yang 

menjelaskan bahwa kepemilikan saham institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan 

sustainability report. 

4.2.7 Hipotesis 7: Pengaruh Kepemilikan Institusional dapat 

Memoderasi Profitabilitas terhadap Pengungkapan 

Sustainability Reporting 

Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi X3Z1 

sebesar 0,299 yaitu lebih besar dari taraf signifikansi yang 

artinya bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi 

pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan sustainability 

reporting. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H7 

ditolak.  

Hasil ini tidak mendukung pada teori stakeholder yang 

menjelaskan bahwa perusahaan akan memilih secara sukarela 

dalam mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, 

sosial, dan intelektual mereka yang melebihi diatas permintaan 
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wajinya, untuk dapat memenuhi ekspektasi yang sesungguhnya 

atau yang diakui oleh pemangku kepentingan. Perusahaan 

dengan laba yang tinggi, maka semakin banyak pula informasi 

yang tersampaikan oleh manajer dalam memberikan informasi 

mengenai pengungkapan sustainability report. Kepemilikan 

institusional yang tinggi maka perusahaan tersebut cenderung 

akan melakukan pengungkapan yang lebih luas mengenai 

pelaksanaan pengungkapan sustainability reporting. 

Tidak terbuktinya bahwa kepemilikan institusional dapat 

memoderasi pengaruh positif profitabilitas terhadap 

pengungkapan sustainability reporting, karena kepemilikan 

institusional yang besar tidak dapat memberikan dukungan pada 

perusahaan dalam melakukan pengungkapan sustainability 

report. Dimana laporan keberlanjutan ini merupakan salah satu 

bentuk pengungkapan yang berisi mengenai beberapa tindakan 

yang telah dilakukan perusahaan untuk menjaga kondisi 

perusahaan dari segi ekonomi, lingkungan, sosial maupun good 

corporate governance. Karena dengan adanya kepemilikan 

institusi yang besar maka tidak dapat memperbesar kontrol 

investor bagi perusahaan. Sehingga besarnya kepemilikan 

saham institusional tidak dapat menjadi salah satu alasan 

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan 

sustainability reporting itu sendiri hanya bersifat sukarela yang 
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artinya akan menambah pengeluaran biaya yang besar pada 

perusahaan sedangkan pada laporan keuangan perusahaan saja 

tidak cukup dalam melakukan pengungkapan sustainability 

report. Hal ini dikarenakan berdasarkan dari hasil rata-rata yang 

diperoleh bahwa profitabilitas memperoleh hasil sebesar 2,3% 

hal ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh 

perusahaan yang mengikuti asia sustainability reporting rating 

relatif rendah yang berarti bahwa keuntungan yang didapat 

relative rendah, sehingga akan berdampak pada rendahnya 

pelaporan keberlanjutan sehingga membuat perusahaan tidak 

sepenuhnya mengungkapkan laporan keberlanjutan itu secara 

menyeluruh. sehingga kepemilikan institusional ini tidak dapat 

berperan sebagai penyedia dana yang digunakan untuk modal 

perusahaan, serta tidak mempunyai klasifikasi tertentu dalam 

menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Karena untuk 

mendapatkan kepercayaan institusi ini, maka perusahaan harus 

mampu memberikan informasi yang handal dan relevan bagi 

pihak institusi melalui laporan keuangan.  

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh I Gede Sanica (2017) yang menjelaskan bahwa 

kepemilikan institusional atau kepemilikan saham oleh pihak 

luar perusahaan tidak memperngaruhi nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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(BEI) tahun 2013-2015. Dimana kepemilikan institusional ini 

tidak dapat memoderasi profitabilitas terhadap pengungkapan 

sustainability reporting. Namun, hasil yang tidak sejalan 

dilakukan penelitian oleh Adimulya Nurrahman (2013) yang 

menjelaskan bahwa kepemilikan saham institusional memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pengungkapan 

sustainability report.  

4.2.8 Hipotesis 8: Pengaruh Kepemilikan Institusional dapat 

Memoderasi Likuiditas terhadap Pengungkapan 

Sustainability Reporting 

Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi X4Z1 

sebesar 0,397 yaitu lebih besar dari taraf signifikansi yang 

artinya bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi 

pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan sustainability 

reporting. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H8 

ditolak, karena kepemilikan institusional bukan bagian variabel 

moderating. 

Hasil ini tidak mendukung pada teori stakeholder yang 

menjelaskan bahwa perusahaan akan memilih secara sukarela 

dalam mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, 

sosial, dan intelektual mereka yang melebihi diatas permintaan 

wajinya, untuk dapat memenuhi ekspektasi yang sesungguhnya 

atau yang diakui oleh pemangku kepentingan. Perusahaan yang 
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memiliki tingkat rasio lancar yang tinggi maka akan melakukan 

pengungkapan sustainability reporting. kepemilikan 

institusional ini merupakan tingkat kepemilikan publik dalam 

saham perusahaan, maka perusahaan tersebut akan melakukan 

pengungkapan sustainability reporting yang lebih tinggi. 

Tidak terbukti adanya variabel moderating kepemilikan 

institusional dalam memoderasi likuiditas terhadap 

pengungkapan sustainability reporting hal ini diasumsikan 

bahwa si kreditur atau sebagai pihak pemberi pinjaman lancar 

dalam hutang dagang atau jasa, akan tetap memberikan 

pinjaman bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan si kreditur lebih 

memprioritaskan dan memperhatikan kinerja keuangan daripada 

informasi tambahan seperti kegiatan sosial yang diungkapkan 

melalui sustainability report. Perusahaan dalam hal ini tentunya 

tidak akan meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan 

karena akan dianggap tidak dapat mempengaruhi pengungkapan 

sustainability report apalagi hutang pada perusahaan itu sendiri 

terlalu besar sehingga membuat perusahaan untuk tidak 

mengungkapkan laporan keberlanjutan secara menyeluruh 

meskipun si kreditur telah memberikan pinjamannya kepada 

perusahaan hanya untuk menutupin semua hutang lancar pada 

saat jatuh tempo. Disamping itu dengan adanya  besar presentase 

kepemilikan institusional untuk 79 perusahaan yang mengikuti 
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asia sustainability reporting rating pada tahun 2016-2020 ini 

sebesar 79,66% merupakan kepemilikan institusional yang besar 

ini merupakan pemilik investor institusional mayoritas, dimana 

investor institusional mayoritas ini memiliki kecenderungan 

untuk berpihak dan bekerjasama dengan pihak internal 

perusahaan dalam hal ini manajemen hanya mendahulukan 

kepentingan peribadinya daripada kepentingan pemegang saham 

minoritas. Tindakan ini akan memberikan dampak yang tidak 

baik bagi para pihak luar perusahaan karena menganggap bahwa 

strategi kerjasama antara investor institusional dengan pihak 

manajemen cenderung mengambil kebijakan perusahaan yang 

tidak optimal dan merugikan kegiatan operasional perusahaan. 

Membuat para investor tidak akan tertarik untuk menanamkan 

modalnya kedalam perusahaan hingga berdampak terhadap 

keberlangsungan usahannya. Dengan demikian, kepemilikan 

institusional tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas 

terhadap pengungkapan sustainability reporting.  

Hasil ini sejalan dengan Cut Dinda Anissa (2014) yang 

mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Dimana kepemilikan institusional ini tidak dapat 

memoderasi profitabilitas terhadap pengungkapan sustainability 

reporting. Tetapi terdapat hasil penelitian yang tidak sejalan 
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yang dilakukan oleh penelitian (Rimah Afsari, 2017) yang 

mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

positif signifikan terhadap luas pengungkapan sustainability 

report.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


