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ABSTRAKSI 

 

 

PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA 

PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY 

REPORT 

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Non Keuangan Periode 2013-2018) 

 

 

Oleh: 

Sekar Prabaningrum 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh karakteristik 

perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sustainability 

report. Tingkat pengungkapan sustainability report diukur dengan menggunakan 

Indeks GRI G4 (Global Reporting Initiative) dengan jumlah pengungkapan 

sebanyak 91 item. Berdasarkan metode pengambilan sampel dengan metode 

purposive sampling, maka diperoleh 10 perusahaan yang digunakan sebagai 

sampel dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda dengan uji hipotesis dengan menggunakan uji t. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability report. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage, 

aktivitas perusahaan, dewan direksi, dan dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report.  

 

 

 

Kata kunci: ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, aktivitas perusahaan, 

dewan direksi, dewan komisaris independen, sustainability 

report.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengungkapan informasi oleh perusahaan merupakan hal yang penting 

khususnya bagi para investor. Pengungkapan informasi tersebut disajikan 

perusahaan dalam bentuk laporan tahunan.  Laporan tahunan digunakan oleh 

investor untuk melihat kinerja perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasinya. Informasi yang diperlukan oleh 

investor bukan hanya informasi mengenai keuangan saja namun juga informasi 

mengenai seluruh aktivitas perusahaan yang dapat berpengaruh bagi para 

investor. 

Awalnya perusahaan dibangun atas dasar mencari keuntungan atau 

perusahaan hanya berioentasi pada laba dengan memperhatikan kepentingan 

investornya. Perusahaaan mengungkapkan laporan tahunan untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan guna mengambil keputusan. Namun, kini 

perusahaan tidak hanya berpedoman pada keuntungan (profit). Perusahaan 

cenderung berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dengan 

mengungkapkan sustainability report.  

Sustainability report adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan 

upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik pihak 

internal maupun pihak eksternal. Sustainability report sangat diperlukan agar 

stakeholders termasuk masyarakat, mengetahui segala bentuk tanggung jawab 
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perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Sustainability report menjadi 

kebutuhan bagi perusahaan progresif untuk menginformasikan mengenai 

kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya sekaligus pemangku kepentingan 

(stakeholder) perusahaan.  

Sustainability report memuat tiga aspek kinerja perusahaan yakni 

ekonomi, lingkungan, dan sosial atau yang disebut dengan konsep triple bottom 

line. Konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan untuk dapat tumbuh 

berkelanjutan selain dengan meningkatkan pendapatan perusahaan (profit), 

perusahaan juga bertanggungjawab untuk menjaga bumi (planet) dan peduli 

dengan manusia (people) baik karyawan maupun masyarakat di luar 

perusahaan (Tarigan et al. 2014). Standar internasional pelaporan keberlanjutan 

(sustainability reporting) dikembangkan oleh Global Reporting Initiative 

(GRI) yang berpusat di Amsterdam, Belanda. GRI mendefinisikan 

sustainability reporting sebagai praktek pengukuran, pengungkapan, dan 

pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, 

tentang kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 

(Luthfia 2012).  

Pengungkapan sustainability report di Indonesia kian mengalami 

peningkatan. Walaupun sustainability report masih berupa pengungkapan 

bersifat sukarela (voluntary disclosure), namun hal tersebut kini mulai menjadi 

perhatian perusahaan. Voluntary disclosure ditentukan sesuai dengan kebijakan 

perusahaan untuk memberikan informasi yang relevan serta meningkatkan 
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kinerja perusahaan di bursa saham. Jumlah pengungkapan sustainability report 

di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Sumber: ncsr.id.org 

Gambar 1.1 

Perusahaan Mengungkapkan Sustainability Report di Indonesia 

 

Berdasarkan grafik, dapat dijelaskan bahwa perkembangan 

pengungkapan sustainability report oleh perusahaan-perusahaan terdaftar 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005-2018 menunjukkan hasil yang 

berfluktuasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan terdaftar Bursa Efek 

Indonesia (BEI) belum secara konsisten mempublikasikan sustainability report 

setiap tahunnya. Tidak konsistennya pengungkapan tersebut dikarenakan 

sustainability report yang masih bersifat sukarela.  

Publikasi sustainability report didukung oleh data yang diungkapkan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada tahun 2016 menyebutkan bahwa 
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hampir 9% perusahaan terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) telah 

mengungkapkan sustainability report (ojk.go.id).  

Tabel 1.1 

Perusahaan Penerbit Sustainability Report 2016 

Perusahaan sektor keuangan 12/89 13,48% 

Perusahaan sektor non keuangan 37/452 8,19% 
Sumber: ojk.go.id 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa proporsi pengungkapan sustainability 

report  pada perusahaan sektor keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan non keuangan. Tingginya proporsi perusahaan keuangan 

dikarenakan jumlah perusahaan keuangan yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan non keuangan. Namun, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

non keuangan karena perusahaan non keuangan bersinggungan langsung 

terhadap lingkungan perusahaan. Selain itu, perusahaan non keuangan 

mempunyai karakteristik yang sama dan juga merupakan cakupan sampel yang 

lebih luas. Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik perusahaan yang 

diukur dengan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan aktivitas 

perusahaan. Alasan penggunaan sampel perusahaan non keuangan karena 

aktivitas perusahaan diukur menggunakan penjualan dibandingkan dengan 

persediaan. Perusahaan yang memiliki persediaan adalah sektor non keuangan 

sehingga penelitian menggunakan sampel perusahaan non keuangan. Kasus 

yang terjadi di Indonesia terkait dengan 3 aspek dalam sustainability report 

yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan banyak terjadi pada perusahaan 

non keuangan.  
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Kasus kerusakaan lingkungan terjadi oleh PT Indominco, yang 

merupakan anak perusahaan dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. PT 

Indominco terbukti bersalah melakukan pembuangan (dumping) limbah tanpa 

izin, sehingga dijatuhkan pidana denda Rp 2 Miliar oleh Pengadilan Negeri 

Tenggarong. Perusahaan tersebut tidak hanya bergerak dalam bidang 

penambangan batubara tetapi juga memiliki PLTU  2x7 Megawatt. Perusahaan 

tersebut langsung membuang limbah ke sungai Santan, Kare dan Pelakan. 

Sehingga menambah penderitaan masyarakat sekitar Sungai Santan karena 

tercermarnya air sungai yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari (www.mongabay.co.id). 

Kasus yang berhubungan dengan karyawan perusahaan terjadi di PT 

Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) cabang Binjai yang memutasi empat 

karyawannya ke Cabang Pematangsiantar. Empat karyawan tersebut merasa 

tidak melakukan kesalahan sehingga menolak adanya mutasi sehingga 

perusahaan dinilai bertindak sewenang-wenang terhadap karyawannya. Empat 

karyawan tersebut juga menuntut hak-hak mereka sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang dijamin oleh pemerintah. PT Ramayana Lestari 

Sentosa Tbk mengklaim bahwa mutasi tersebut dilakukan untuk menghindari 

pemberian pesangon kepada pekerja. Hal tersebut dinilai bahwa perusahaan 

tidak memperhatikan hak-hak pekerja (www.medanbisnisdaily.com) 

Kasus selanjutnya yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan 

(profit) terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Kasus tersebut bermula dari dua 

komisaris Garuda Indonesia yang tidak menandatangi laporan keuangan 2018 
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karena tidak setuju dengan keputusan manajemen yang menjadikan piutang 

dari transaksi PT Mahata Aero Teknologi menjadi pendapatan perusahaan. 

Garuda Indonesia seharusnya mendapatkan pendapatan sebesar US$239,94 

juta, namun sampai akhir 2018 PT Mahata Aero Teknologi belum juga 

membayarnya. Keputusan manajemen menyebabkan Garuda Indonesia 

membukukan laba bersih sebesar US$809,84 ribu sedangkan pada 

kenyataannya Garuda Indonesia mengalami kerugian. Sehingga dinilai bahwa 

Garuda Indonesia telah mengakui piutang sebagai pendapatan yang 

menyebabkan perpecahan di lingkungan dewan komisaris PT Garuda Indonesia 

Tbk (m.cnnindonesia.com). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan 

sustainability report masih menemukan hasil yang tidak konsisten sehingga hal 

tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji ulang mengenai hal tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Liana 2019) dan (Safitri 2019) menemukan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability 

report. Sehingga, jika profitabilitas mengalami kenaikan maka akan diikuti 

dengan peningkatan dari pengungkapan sustainability report. Namun, hasil 

penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga 

and Fachrurrozie 2017), menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan sustainability report.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Liana 2019) menemukan ukuran 

perusahaan dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report. Namun, hasil penelitian tidak didukung 
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oleh penelitian yang dilakukan oleh (Lucia and Ria 2018) yang mengatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report. (Barung 2018) dan (Arta 2019) menemukan bahwa 

dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

Faktor yang memengaruhi pengungkapan sustainability report adalah 

leverage. (Ria Aniktia 2015) menemukan bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan sustainability report. Sehingga, peningkatan leverage 

akan meningkatkan pula pengungkapan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. 

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Liana 

2019) yang mengatakan bahwa leverage berdampak negatif terhadap 

pengungkapan sustainability report. 

Sinaga and Fachrurrozie (2017) menemukan bahwa dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh serta dewan direksi tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report. Sedangkan (Barung 2018) dan (Arta 2019) 

menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability report. Hasil juga tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Lucia and Ria 2018) yang menemukan bahwa dewan 

direksi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report. 

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai sustainability report, akan 

tetapi adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian. Sehingga, hal tersebut 

mendorong peneliti untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap penggungkapan sustainability report pada perusahaan-
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perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Liana 2019) yang melakukan 

penelitian dengan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan 

dewan komisaris independen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Liana 

2019) menemukan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability report, sedangkan variabel lainnya yaitu leverage 

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report. Variabel 

ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan sustainability report. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pertama 

menambahkan variabel aktivitas perusahaan. Alasan penambahan variabel 

aktivitas perusahaan menggambarkan hubungan antara tingkat operasi 

perusahaan dengan asset yang dibutuhkan (Prastiwi 2011). Aktivitas 

perusahaan merupakan salah satu rasio kinerja keuangan perusahaan yang 

mengukur perputaran persediaan yang ada dalam suatu perusahaan. 

Pengungkapan sustainability report bergantung pada keadaan dari masing-

masing perusahaan, sehingga penambahan variabel aktivitas perusahaan akan 

mengetahui perputaran tersebut. Variabel aktivitas perusahaan diukur dengan 

Inventory TurnOver (ITO). Adanya ketidakkonsistenan hasil juga 

memengaruhi penulis untuk meneliti mengenai aktivitas perusahaan.  

Kedua menambahkan variabel dewan direksi. Dewan direksi 

merupakan suatu unsur dalam tata kelola perusahaan yang merupakan pilar 

penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Tanggung jawab utama dewan 



9 
 

 

direksi untuk memastikan kelangsungan jangka panjang dari perusahaan untuk 

memberikan pengawasan dari manajemen. Direksi memiliki akses informasi 

yang lebih baik daripada pemegang saham, maka direksi akan berusaha 

mengontrol arus informasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu, 

dewan direksi juga mempunyai tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan 

hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga hal tersebut akan 

mendorong perusahaan untuk mengungkapan laporan selain laporan wajib 

yang disampaikan perusahaan untuk pemangku kepentingan (Sutedi, 2012:182) 

 Ketiga menggunakan objek penelitian yang berbeda, yaitu 

menggunakan perusahaan non keuangan terdaftar Bursa Efek Indonesia 

Periode 2013-2018. Alasan penggunaan sampel tersebut supaya hasil penelitian 

akan semakin mudah untuk digeneralisasi serta selama tahun 2013-2018 

perusahaan yang mengungkapkan sustainability report mengalami peningkatan 

sehingga menarik untuk dilakukan penelitian. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan 

sustainability report? 

2. Apakah terdapat pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan 

sustainability report? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. 
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2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. 

D. Kontribusi Penelitian  

1. Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bagi peneliti 

terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan sustainability report.  

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang 

dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai 

pihak antara lain:   

a. Bagi Perusahaan  

Sebagai informasi pentingnya pengungkapan sustainability report yang 

mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dari kegiatan 

keberlanjutan yang dilakukan perusahaan dengan menitik beratkan pada 

pertanggungjawaban ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada 

stakeholder. Dapat digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai 

sustainability report untuk strategi perusahaan sehingga sustainable 

perusahaan dapat terjamindan dapat meningkatkan kepercayaan 

stakeholder perusahaan. 

b. Bagi Peneliti Lain   

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi 

tambahan yang berguna bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang 
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sama serta menjadi salah satu tambahan informasi yang berguna bagi 

siapa saja yang membacanya.  

c. Bagi Investor  

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi agar dalam berinvestasi para 

investor dapat memilih perusahaan yang transparan dalam 

mengungkapkan informasi dan memiliki kinerja ekonomi, sosial, dan 

lingkungan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan tertulis secara sistematis guna mempermudah pemahaman, 

maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini diuraikan latarbelakang masalah, rumusan masalah, 

kegunaan dan tujuan serta sistematika penulisan penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini menguraikan tinjauan teori yang merupakan dasar 

teoritis penelitian, kerangka pemikiran yang digambarkan dalam 

sebuah bagan dan uraian hipotetsis dalam penelitian ini.  

BAB III METODA PENELITIAN   

Dalam bab ini menguraikan tentang variabel penelitian, jenis dan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian serta metode 

pengumpulan dana dan uraian metode analisis yang digunakan.  
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis 

data yang menitikberatkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat 

dan teknik analisis yang digunakan, serta akan diuraikan interpretasi 

hasil.  

BAB V KESIMPULAN  

Dalam bab ini merupakan bab terakhir penulisan yang memuat 

kesimpulan, keterbatasan dan saran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Telaah Teori 

1. Teori Sinyal 

Teori sinyal pertama kali dikembangkan oleh Ross (1977). Ross 

mengatakan dengan memberikan suatu sinyal, pihak pemilik informasi 

berusaha memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak 

penerima informasi. Selanjutnya, pihak penerima akan menyesuaikan 

perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut.  

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal 

adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen  perusahaan yang 

memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen  

memandang prospek perusahaan (Houston 2010). Teori sinyal menjelaskan 

mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi 

laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk 

memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan 

dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai 

perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan 

kreditor). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka  melindungi  diri  mereka  dengan  memberikan harga  

yang  rendah untuk  perusahaan. Menurut (Jogiyanto 2014:392) informasi 

yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal 
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bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Saat informasi 

diumumkan dan diterima pelaku pasar, pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal 

baik (good  news) atau signal  buruk (bad news).  

2. Karakteristik Perusahaan 

a. Ukuran perusahaan 

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi luas 

pengungkapan informasi perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dihitung 

dengan melogaritma naturalkan aset. Aset atau aktiva adalah sumber 

ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. 

Aset adalah manfaat ekonomi dimasa depan yang mungkin diperoleh di 

masa depan, atau dikendalikan oleh perusahaan tertentu sebagai hasil 

transaksi atau kejadian masa lalu (Nasir 2014).  

Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi 

lebih banyak daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar umumnya 

memiliki jumlah aktiva yang besar, penjualan besar, skill karyawan yang 

baik, sistem informasi yang canggih jenis produk yang banyak, struktur 

kepemilikan yang lengkap, sehingga memungkinkan dan membutuhkan 

tingkat pengungkapan secara luas (Luthfia 2012). Perusahaan besar 

mempunyai biaya informasi yang rendah, kompleksitas dan dasar 

kepemilikan yang lebih luas dibanding perusahaan kecil sehingga 

perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas 

(Prastiwi 2011). Ukuran perusahaan sering diukur dengan menggunakan 
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jumlah karyawan, nilai total aset, volume penjualan, dan penjualan bersih 

(Adikara 2011). 

b. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

entitas dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas 

(Kamil 2012). Menurut (Kasmir 2013:196), rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan 

yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari 

pendapatan investasi.  

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, 

maupun bagi pihak luar perusahaan menurut (Kasmir 2013:196), yaitu:  

1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu.  

2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri.   

5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 
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6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal sendiri. 

Rasio profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak 

pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar 

perusahaan, terutama pihak pihak yang memiliki hubungan atau 

kepentingan dengan perusahan. Sementara itu manfaat yang diperoleh 

dari rasio profitabilitas menurut (Kasmir 2013:196), adalah sebagai 

berikut:   

1) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

2) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

3) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.  

4) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

c. Leverage 

Rasio leverage dapat diartikan sebagai besarnya aktiva 

perusahaan yang didanai dengan pendanaan dari pihak luar. Rasio 

leverage menggambarkan bagaimana suatu perusahaan dapat membayar 

semua kewajibannya baik yang jangka pendek maupun jangka panjang 

(Houston 2010). Rasio leverage menurut (Kasmir 2013:112), merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiayai dengan hutang. Hal tersebut berarti bahwa berapa besar beban 



17 
 

 

utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. 

Menurut (Houston 2010), leverage memberikan tiga dampak, yaitu: 

1) Menghimpun dana melalui hutang, pemegang saham dapat 

mengendalikan perusahan dengan jumlah investasi ekuitas yang 

terbatas 

2) Kreditor melihat ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemilik 

sebagai batas pengaman, sehingga semakin tinggi proporsi total modal 

yang diberikan oleh pemegang saham maka semakin kecil risiko yang 

dihadapi oleh kreditor. 

3) Jika hasil yang diperoleh dari asset perusahaan lebih tinggi daripada 

tingkat bunga yang dibayarkan maka penggunaan utang akan 

mengungkit (leverage) atau memperbesar pengembalian atas ekuitas 

(ROE). 

d. Aktivitas perusahaan 

Rasio aktivitas mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Menurut (Kasmir 

2013), rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. 

Rasio aktivitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran rasio aktivitas 

maka akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam 

mengelola aset yang dimilikinya atau justru tidak efisien.  
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3. Tata Kelola Perusahaan 

a. Dewan direksi 

Dewan direksi/dewan direktur merupakan seseorang yang 

ditunjuk untuk memimpin Peseroan Terbatas (PT), dapat berasal dari 

seseorang yang memiliki perusahaan tersebut ataupun orang profesional 

yang ditunjuk oleh pemilik usaha. Dewan direksi bertindak sebagai aspek 

sistem pengendalian dalam suatu perusahaan, memiliki peran ganda yaitu 

sebagai monitoring dan pengambil keputusan (Dilling 2009). 

Dalam penerapannya, pelaksanaan GCG sangat bergantung pada 

fungsi-fungsi dari dewan direksi yang dipercaya sebagai pihak yang 

mengurus perusahaan. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan 

bertanggung   jawab secara penuh dalam mengelola perusahaan. Semakin 

tinggi frekuensi rapat antara anggota dewan direksi, mengindikasikan 

semakin seringnya komunikasi dan koordinasi antar anggota sehingga 

lebih mempermudah untuk mewujudkan good corporate governance 

(Prastiwi 2011). 

b. Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian 

intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan 

maajemen puncak Selain itu juga bertugas dan bertanggungjawab dalam 

pengawasan dan memberikan nasihat pada dewan direksi serta 

memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan good corporate 

governance (GCG). Ukuran dewan komisaris yang besar dalam suatu 
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perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi 

dalam mengelola perusahaan, termasuk dalam praktik pengungkapan 

sustainability report. 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, 

dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau 

hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan 

masyarakat (KNKG, 2006: 29).  

Sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas, dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai 

perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. 

Agar fungsi dan tugas dewan komisaris ini dapat berjalan dengan baik, 

maka perlu dipastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dewan 

komisaris yang dikeluarkan tidak memihak kepentingan BOD sebagai 

agen atau bisa kepada kepentingan pemilik.   

Fungsi dewan komisaris mencakup dua peran sebagai berikut:   

1) Mengawasi direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam 

bussines plan dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai 

penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang 

ingin dituju oleh perusahaan.  
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2) Memantau penerapan dan efektivitas dari praktek Good Corporate 

Governance (GCG)  

4. Pengungkapan Sustainability report 

a. Definisi Sustainability report 

Sustainability report adalah laporan yang memuat tidak saja 

informasi kinerja keuangan, tetapi juga informasi non keuangan yang 

terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang 

memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan 

(sustainable performance) (Hariadi 2012). Sustainability report adalah 

praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja 

organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap 

para stakeholder (GRI,2006: 3). 

b. Manfaat Sustainability report  

GRI mempromosikan dan mengembangkan pendekatan 

standarisasi pelaporan tersebut untuk menanggapi permintaan terhadap 

informasi yang terdapat pada sustainability report yang akan 

menguntungkan pelaporan perusahaan dan kepada yang menggunakan 

informasi laporan sejenis. Menurut World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) manfaat yang didapat dari 

sustainability report antara lain:   

1) Sustainability report memberikan informasi kepada stakeholder 

(pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan 
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meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan 

transparansi.   

2) Sustainabilty report dapat membantu membangun reputasi sebagai 

alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value, 

market share, dan loyalitas konsumen jangka panjang.   

3) Sustainability report dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan 

mengelola risikonya. 

4) Sustainability report dapat digunakan sebagai stimulasi leadership 

thinking dan performance yang didukung dengan semangat kompetisi.   

5) Sustainability report dapat mengembangkan dan menfasilitasi   

pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam 

mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.  

6) Sustainability report cenderung mencerminkan secara langsung 

kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan 

pemegang saham untuk jangka panjang.  

7) Sustainability report membantu membangun ketertarikan pemegang 

saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan 

bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu 

sosial dan lingkungan. 

c. Pengungkapan dalam Sustainability report 

Pengungkapan standar dalam Sustainability report menurut GRI-

GGuidelines terdiri dari : 
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1) Ekonomi 

Menyangkut dampak yang dihasilkan perusahaan pada kondisi 

ekonomi dari stakeholder dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, 

nasional, dan global. 

2) Lingkungan 

Menyangkut dampak yang dihasilkan perusahaan terhadap makhluk di 

bumi, dan lingkungan sekitar termasuk ekosistem, tanah, udara, dan 

air. 

3) Hak Asasi Manusia 

Adanya transparansi dalam mempertimbangkan pemilihan investor 

dan pemasok/kontraktor. Dalam melaksanakan kegiatannya, 

perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang 

saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran 

dan kesetaraan. 

4) Masyarakat 

Memusatkan perhatian pada dampak organisasi terhadap masyarakat 

dimana mereka beroperasi, dan mengungkapkan bagaimana risiko 

yang mungkin timbul dari interaksi dengan lembaga sosial lainnya. 

5) Tanggung jawab produk 

Berisi pelaporan produk yang dihasilkan perusahaan dan layanan yang 

secara langsung mempengaruhi pelanggan, yaitu kesehatan dan 

keamanan, informasi dan pelabelan, pemasaran, dan privasi. 
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6) Sosial 

Berisi kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan, apa saja yang 

sudah dilakukan dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. 

B. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Hasil 

1.  (Liana 2019) Dependen: 

pengungkapan 

sustainability report. 

Independen: ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, leverage, 

dan dewan komisaris 

independen. 

Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap 

sustainability report. 

Leverage berpengaruh 

negatif terhadap 

sustainability report. 

Ukuran perusahaan dan 

dewan komisaris 

independen tidak 

berpengaruh terhadap 

sustainability report.   

2.  (Sinaga and 

Fachrurrozie 

2017) 

Dependen: 

pengungkapan 

sustainability report. 

independen: 

profitabilitas, aktivitas 

perusahaan, dewan 

direksi, dewan 

komisaris independen, 

tipe industri, dan 

komite audit. 

Dewan direksi dan tipe 

industri berpengaruh 

positif, profitabilitas 

berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

Aktivitas perusahaan, 

dewan komisaris 

independen, dan komite 

audit tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

3. (Lucia and Ria 

2018) 

Dependen: 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan 

Independen: 

Profitabilitas, leverage, 

likuiditas, ukuran 

perusahaan, dewan 

direksi, dan komite 

audit 

Profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan 

Leverage, likuiditas, 

dewan direksi dan komite 

audit tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan 

laporan keberlanjutan 
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 Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

(Lanjutan) 

4. (Safitri 2019) Dependen: 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan 

Independen: 

Profitabilitas, likuiditas, 

leverage, aktivitas 

perusahaan, ukuran 

perusahaan, komite 

audit, dewan komisaris, 

dan governance 

commite 

Komite audit dan 

governance commitee 

berpengaruh positif, 

sedangkan profitabilitas, 

likuiditas, leverage, 

aktivitas perusahaan, 

ukuran perusahan, dan 

dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan 

5. (Arta 2019) Dependen: 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan 

Independen : 

Profitabilitas, leverage, 

dewan komisaris 

independen, komite 

audit, dan tingkat 

agresivitas pajak 

Profitabilitas, dewan 

komisaris independen, 

komite audit dan tingkat 

agresivitas pajak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan, sedangkan 

leverage tidak 

berpengaruh 

6. (Afsari 2017) Dependen : luas 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan 

Independen : 

Leverage, ukuran 

perusahaan, komite 

audit, dan kepemilikan 

institusional 

Ukuran perusahaan, 

komite audit dan 

kepemilikan insitusional 

berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan, sedangkan 

leverage tidak 

berpengaruh  

7. (Khafid 2015)  Dependen: publikasi 

laporan keberlanjutan  

Independen: 

Proftabilitas, leverage, 

ukuran perusahaan, 

dewan direksi, komite 

audit, dan governance 

comitte 

Profitabilitas, ukuran 

perusahaan, governance 

committe berpengaruh 

terhadap pengungkapan 

laporan keberlanjutan, 

sedangkan leverage, 

dewan direksi dan komite 

audit tidak berpengaruh 

8. (Hasanah, 

Syam, and Jati 

2015) 

Dependen : 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan 

Independen : 

Dewan komisaris, 

dewan direksi, dan 

komite audit 

Dewan komisaris, dewan 

direksi dan komite audit 

tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan 

laporan keberlanjutan 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

(Lanjutan) 

9. (Poluan and 

Nugroho 2015) 

Dependen: 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan 

Independen: 

Kepemilikan 

manajerial, kepemilikan 

institusional, komisaris 

independen, ukuran 

dewan komisaris, 

komite audit, kondisi 

financial distress 

Komisaris independen, 

ukuran dewan komisaris 

dan kondisi financial 

distress berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan sedangkan 

kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional 

dan komite audit tidak 

berpengaruh 

10. (Ria Aniktia 

2015) 

Dependen: 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan 

Independen: 

Dewan komisaris, 

komite audit, 

kepemilikan manajerial, 

governance comitte, 

profitabilitas, dan 

leverage.  

Komite audit, governance 

committee, dan leverage 

berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan 

laporan keberlanjutan 

sedangkan dewan 

komisaris, kepemilikan 

manajerial dan 

profitabilitas tidak 

berpengaruh 

11. (Prabowo 

2017) 

Dependen : 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan 

Independen : 

Ukuran dewan 

komisaris, komposisi 

dewan komisaris 

independen, komposisi 

dewan komisaris 

perempuan, 

profitabilitas, dan 

ukuran perusahaan 

Ukuran dewan komisaris, 

komposisi dewan 

komisaris independen, 

komposisi dewan 

komisaris perempuan dan 

profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan laporan 

keberlanjutan sedangkan 

ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh. 

Sumber: Beberapa jurnal, 2019 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai besar kecilnya 

perusahaan. (Asyik 2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan 
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salah satu variabel penduga untuk menjelaskan variabel pengungkapan 

informasi perusahaan. Lebih lanjut (Asyik 2014), menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan berbagai proksi/ ukuran seperti, 

jumlah karyawan, total aset, total penjualan, atau peringkat indeks. Semakin 

besar ukuran suatu perusahaan akan semakin luas para pemangku 

kepentingannya. Perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki kreditur 

yang lebih banyak dan investor yang lebih banyak (baik investor lokal 

maupun asing) dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil.  

Ukuran perusahaan yang lebih besar akan mampu menjalin 

kerjasama dengan para kreditur dan menjaring investor maupun calon 

investor lebih luas dan beragam. Di samping itu, perusahaan besar biasanya 

menjadi perhatian publik. Teori sinyal berasumsi bahwa ketika perusahaan 

mengirimkan sinyal yang baik maka hal tersebut akan menaikkan reputasi 

perusahaan. Oleh karena itu semakin besar perusahaan akan semakin 

berkepentingan untuk mengungkap informasi yang lebih luas. Sejalan 

dengan teori sinyal bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan 

semakin besar kemauan perusahaan untuk mengungkapkan laporan 

keberlanjutannya untuk memenuhi kepentingan pemegang sahamnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Lucia and Ria 2018), (Afsari 2017), dan 

(Khafid 2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan sustainability report. 

H1a : ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report. 
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2. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan sustainability report. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba (profit). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang 

tinggi cenderung akan memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga 

perusahaaan memiliki kemampuan lebih untuk melakukan program 

tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pengungkapan. Perusahaan 

dengan keuntungan yang tinggi akan memenuhi kepentingan stakeholder 

agar hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder tetap terjalin 

secara baik.  

Sejalan dengan teori sinyal yaitu perusahaan akan memberikan 

informasinya kepada stakeholder mengenai pengungkapan sustainability 

report. Pengungkapan ini dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada 

stakeholder untuk mempertahankan di lingkungan mereka dan memenuhi 

kebutuhan informasi mereka. Pengungkapan sustainability report juga 

digunakan sebagai media komunikasi dengan para stakeholder yang ingin 

memperoleh keyakinan tentang keuntungan yang dihasilkan. Sehingga bisa 

disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka 

akan semakin tinggi pengungkapan sustainability report perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Liana 2019), (Lucia and Ria 2018), (Safitri 

2019), serta (Arta 2019) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan sustainability report. Sehingga dapat 

dirumuskan hipotesis yaitu: 

H1b : profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report. 
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3. Pengaruh leverage terhadap pengungkapan sustainability report. 

Leverage  merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Menurut Belkoui dan 

Karpik (1989) keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan 

diikuti pengeluaran untuk pengungkapan tersebut yang akan mengurangi 

pendapatan (profit) perusahaan.  

Teori sinyal berasumsi bahwa sinyal perusahaan terdiri atas sinyal 

baik dan sinyal buruk. Perusahaan dengan tingkat leverage  yang tinggi 

berarti perusahaan lebih sering menggunakan pendanaan menggunakan 

hutang dibandingkan dengan modal sendiri, sehingga leverage memberikan 

sinyal yang buruk bagi para stakeholder yang akan lebih percaya dan 

memilih untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang memiliki 

kondisi keuangan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, manajer perusahaan 

harus mengurangi biaya-biaya untuk mengungkapkan laporan yang masih 

bersifat sukarela seperti sustainability report  agar kinerja perusahaan 

menjadi semakin baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Liana 2019), (Lucia and Ria 2018), 

(Safitri 2019), (Wahyuni 2019), dan (Afsari 2017) menemukan bahwa 

variabel leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability 

report. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat leverage 

perusahaan maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk 

mengungkapan sustainability report. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis yaitu: 



29 
 

 

H1c : Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan 

sustainability report.  

4. Pengaruh aktivitas perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. 

Tingginya rasio aktivitas perusahaan mencerminkan kemampuan 

dana yang tertanam dalam perputaran seluruh aktivanya pada suatu periode 

tertentu (Widianto 2011). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan 

rasio aktivitas yakni kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan 

aktiva yang berputar dalam proses produksi suatu periode. Semakin tinggi 

rasio mancerminkan semakin baik manajemen mengelola aktivanya, yang 

berarti semakin efektif perusahaan dalam penggunaan total aktiva. Semakin 

efektif tindakan-tindakan perusahaan dalam pengeloaan dana, maka 

perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk mencapai kondisi keuangan 

yang semakin stabil dan kuat. Kondisi keuangan yang stabil dan kuat yang 

dihasilkan perusahaan, merupakan salah satu upaya perusahaan untuk 

mendapat dukungan stakeholders.  

Sejalan dengan teori sinyal, yang menyatakan bahwa aktivitas 

perusahaan akan mengirimkan sinyal yang baik kepada pemegang 

sahamnya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan efektif dalam mengelola 

total aktivanya. Semakin efektif pengelolaan aktiva maka akan semakin 

efektif kinerja dalam perusahaan sehingga semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutannya untuk kepentingan 

pemegang saham dan masyarakat sekitar perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Dwi 2017), menyatakan bahwa 

aktivitas perusahaan yang diukur dengan inventory turnover berpengaruh 
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positif terhadap pengungkapan sustainability report. Hal tersebut berarti 

bahwa semakin besar aktivitas perusahaan maka akan semakin luas 

pengungkapan sustainability report. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis 

yaitu: 

H1d : aktivitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report.  

5. Pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan sustainability report. 

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan 

bertanggung jawab secara penuh mengelola perusahaan yang mencakup 

lima fungsi yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, 

komunikasi dan tanggung jawab sosial. Keefektifan pengawasan dalam 

aktivitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh bagaimana dewan direksi 

dibentuk dan diorganisir. Kinerja dewan yang baik akan mampu 

mewujudkan Good Corporate Governance bagi perusahaan. Dalam 

penerapannya, pelaksanaan Good Corporate Governance sangat bergantung 

pada fungsi-fungsi dari dewan direksi yang dipercaya sebagai pihak yang 

mengurus perusahaan. Semakin tinggi frekuensi rapat antara anggota dewan 

direksi, mengindikasikan semakin seringnya komunikasi dan koordinasi 

antar anggota sehingga lebih mempermudah untuk mewujudkan Good 

Corporate Governance (Adistira 2012). 

Hal tersebut sejalan dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik, maka akan memberikan 

sinyal kepada pemegang saham dengan adanya pengungkapan sustainability 

report.  Perusahaan yang komitmen mewujudkan Good Corporate 
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Governance dipandang akan berupaya menyampaikan semua informasi 

kepada para pemangku kepentingan termasuk sustainability report.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Natalian 2016) menemukan bahwa 

dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability 

report. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin sering rapat yang 

diadakan oleh dewan direksi maka akan semakin luas cakupan penerapan 

tata kelola perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung melakukan 

pengungkapan yang luas untuk menarik pemegang saham. Sehingga dapat 

dirumuskan hipotesis yaitu: 

H2a : Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

6. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

Komisaris independen adalah pihak yang independen dan tidak 

memiliki hubungan relasi bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham 

pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris, serta dengan perusahaan 

itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan komisaris independen diharapkan 

dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh dewan 

direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, 

sehingga mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapan 

informasi yang lebih luas. 

Sejalan dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa semakin besar 

komposisi dewan komisaris independen maka akan semakin objektif dan 

mampu melindungi seluruh pemangku kepentingan. Sehingga hal tersebut 
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akan berdampak pada meningkatnya pengungkapan sustainability report 

yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Prabowo 2017) yang menyatakan bahwa semakin 

besar proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk mengungkapan sustainability report.  

H2b : dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability report 

D. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut (Sugiyono 

2018:2) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau 

objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2018. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan terdaftar Bursa Efek Indonesia selain bank dan lembaga 

keuangan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2018. 

b. Perusahaan terdaftar Bursa Efek Indonesia non keuangan yang 

mempublikasikan sustainability report.  

c. Perusahaan yang menampilkan data variabel yang dapat digunakan untuk 

menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate governance 

terhadap pengungkapan sustainability report. 

B. Data Penelitian 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang diperoleh 

dari wesite BEI dengan cara mendownload laporan keuangan perusahaan 
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perusahaan terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) serta laporan keberlanjutan 

yang diperoleh dari website masing-masing perusahaan selama periode 

2013-2018. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data 

menggunakan metode-metode atau catatan laporan tertulis dari peristiwa 

dimasa lalu objek penelitian. Data diperoleh dengan cara menyalin data atau 

informasi terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Sehingga, data yang diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (IDX) yang 

berupa data kuantitatif (laporan tahunan perusahaan) nantinya akan diambil 

elemen-elemen tertentu yang akan digunakan dalam pengukuran variabel. 

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah praktik pengungkapan sustainability report oleh suatu 

perusahaan. Sustainability report merupakan laporan yang berisi praktik 

dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas sosial dan lingkungan 

perusahaan, sebagai tanggung jawab kepada stakeholder internal dan 

eksternal mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan berkelanjutan (GRI, 2006). 
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Sustainability report juga digunakan oleh institusi pemerintah 

misalnya dari pihak kementerian lingkungan untuk membuat penilaian atas 

kinerja perusahaan terhadap lingkungan dalam setiap pelaporan organisasi. 

Seperti halnya di Indonesia, peraturan dalam pengungkapan dapat 

ditemukan dalam aturan yang dikeluarkan  Undang-Undang Nomor 40/2007 

tentang Perseroan Terbatas. Pengungkapan laporan keberlanjutan dalam 

aturan yang telah ditetapkan berupa laporan yang berdiri sendiri, meskipun 

masih banyaknya pengimplementasian sustainability report yang 

diungkapkan bersamaan dengan laporan tahunan suatu perusahaan 

(Widianto 2011). Pengukuran variabel sustainability report dilakukan 

dengan tiga indikator yaitu ekonomi dengan 9 item pengungkapan, 

lingkungan dengan 34 item pengungkapan, dan sosial dengan 48 item 

pengungkapan. Variabel pengungkapan sustainability report diukur dengan: 

SRD: 
                       

                         
 

2. Variabel Independen 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

entah secara positif atau negatif. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan. Karakteristik 

perusahaan diproksikan dalam profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

dan aktivitas perusahaan. Sedangkan tata kelola perusahaan diproksikan 

dalam dewan komisaris independen dan dewan direksi. Variabel independen 

dalam penelitian ini dijabarkan dalam tabel berikut yaitu: 
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Tabel 3.1 

Pengukuran Variabel Independen 

Variabel Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

Profitabilitas  Profitabilitas merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam 

upaya meningkatkan nilai 

pemegang saham (Ria Aniktia 

2015).  

ROA = 
            

            
 

(Lucia and Ria 2018) 

Leverage  Leverage merupakan 

kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban 

keuangannya baik jangka 

pendek maupun jangka 

panjang jika suatu perusahaan 

dilikuidasi. Rasio leverage 

menunjukkan besarnya utang 

yang dimiliki perusahaan (Ria 

Aniktia 2015).  

DAR = 
            

          
 

(Liana 2019) 

Ukuran 

Perusahaan 

Ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya 

suatu perusahaan yang 

ditentukan dari jumlah 

karyawan, total aktiva, total 

penjualan, atau peringkat 

indeks Ratnasari (2011). 

Dalam penelitian ini, indikator 

yang digunakan untuk 

mengukur tingkat ukuran 

perusahaan adalah nilai log of 

total asset yang dimiliki oleh 

masing-masing perusahaan 

karena ukuran perusahaan 

merupakan cerminan besar 

kecilnya perusahaan yang 

tampak dalam nilai total asset 

perusahaan pada neraca akhir 

tahun. 

Size = ln of total aset 

(Liana 2019) 

Aktivitas 

Perusahaan 

Aktivitas perusahaan 

menggambarkan hubungan 

antara tingkat operasi 

perusahaan dengan aset yang 

dibutuhkan (Saryono 2011). 

Inventory Turnover = 
         

          
 

(Sinaga and 

Fachrurrozie 2017) 
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Tabel 3.1 

Pengukuran Variabel Independen 

(Lanjutan) 

Dewan 

Direksi 

Bagian perseroan yang 

bertanggung jawab penuh 

terhadap kepengurusan 

perseroan untuk kepentingan 

dan tujuan perseroan serta 

mewakili perseroan baik di 

dalam maupun diluar 

pengadilan, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

(Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1995 (UU PT) Pasal 1 

ayat 4) 

Jumlah rapat dalam 1 

periode tahun. 

(Sinaga and 

Fachrurrozie 2017) 

Dewan 

Komisaris 

Independen 

Dewan komisaris independen 

merupakan dewan yang 

melakukan tugas  

pengawasan mengenai 

pengelolaan kinerja perusahaan 

serta merupakan dewan 

komisaris yang tidak terafiliasi 

(Ria Aniktia 2015). 

             
                    
                     

 

(Liana 2019) 

Sumber: Beberapa jurnal yang diolah, 2019 

D. Metode Analisis Data 

Data yang berasal dari laporan keberlanjutan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan ini kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan 

metode sebagai berikut:  

1. Uji Statistik Deskriptif  

Metode statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan 

gambaran terhadap objek yang diteliti dari data sampel. Statistik deskriptif 

merupakan bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data 

dan penyajian data sehingga muda dipahami. Statistik deskriptif digunakan 

untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang distribusi 

frekuensi variabel-variabel dalam penelitian ini, nilai maksimum, minimum, 
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rata-rata (mean) dan standar deviasi. Mean adalah nilai rata-rata dari setiap 

variabel penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian. Minimum adalah 

nilai paling rendah dari setiap variabel dalam suatu penelitian. Maksimum 

adalah nilai paling tinggi dari setiap variabel dalam suatu penelitian. Deviasi 

standard digunakan untuk mengetahui besarnya variasi dari data-data yang 

digunakan terhadap nilai rata-rata untuk setiap variabel dalam suatu 

penelitian. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

independen, dan variabel dependen saling terdistribusi normal atau tidak 

(Ghozali 2018:161). Uji normalitas tidak boleh dilanggar untuk sampel 

yang berukuran kecil agar uji statistik yang dihasilkan valid. Untuk 

mendeteksi apakah residual terdistribusi normal dapat menggunakan uji 

statistik one sample Kolmogorov-smirnov yaitu ketentuan nilai signifikan 

diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil one 

sample Kolmogorov smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 

maka data tidak terdistribusi normal.  

b. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) 

(Ghozali 2018:171). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antara variabel independen (bebas). Nilai cutoff yang umum 
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dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 

tolerance ≤ 0,10 atau VIF ≥ 10, dan tingkat korelasi antar variabel diatas 

95%. Multikolinearitas dapat dilihat dari: 

1) Nilai tolerance dan lawannya 

2) Variance inflation factor  

c. Uji autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lain. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi 

korelasi, maka terjadi problem korelasi (Ghozali 2018:111). Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi. Untuk menguji 

autokorelasi maka menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Uji 

Durbin Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan 

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi (Ghozali 

2018:112). Untuk mengetahui adanya autokorelasi, maka dilakukan 

pengujian dengan ketentuan: 

1) Tidak ada autokorelasi (r=0) 

2) Ada autokorelasi (r ≠0) 

Pengambilan keputusan dengan uji durbin Watson adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.2 

Pengambilan keputusan durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < dW < dL 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dL ≤ dW ≤ dU 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dL < dW < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – dU ≤ dW ≤ 4 – 

dL 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif 

Tidak 

ditolak 

dU < dW < 4 – dU 

Sumber: (Ghozali 2018) 

d. Uji heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan dari residual pengamatan satu ke 

pengamatan yang lainnya (Ghozali 2018:137). Penelitian yang baik 

sebaiknya tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk menguji hal tersebut, 

maka menggunakan uji glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai 

absolut residual terhadap variabel indenpenden (Ghozali 2018:142). Jika 

variabel independen signifikan secara statistik memengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas (Ghozali 

2018:144) 

3. Analisis regresi linear berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Secara 

matematis dirumuskan menjadi: 

SRD = β0 + β1SIZE + β2PROF - β3LV + β4AP + β5DD + β6KOMDEN + e 

Keterangan: 

SRD   : Tingkat pengungkapan sustainability report 



41 
 

 

SIZE   : Ukuran perusahaan 

PROF   : Profitabilitas 

LV   : Leverage 

AP   : Aktivitas perusahaan 

DD   : Dewan Direksi 

KOMDEN  : Dewan komisaris independen 

β0   : Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5, β6 : Koefisien variabel 

e    : Tingkat kesalahan (error) 

4. Pengujian hipotesis 

a. Uji koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan 

model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat) 

(Ghozali 2018:97). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol (0) 

sampai satu (1). Nilai R
2 

yang semakin kecil merepresentasikan 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 

yang sangat terbatas. Sedangkan nilai R
2 

yang semakin mendekati satu 

maka variabel independen memberikan hampir keseluruhan informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel 

untuk menaksir nilai actual (goodness of fit). Uji F menguji variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependen secara fit atau tidak. 
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Penentuan F tabel digunakan dengan tingkat signifikansi 5% dengan 

derajat kebebasan pembilang (df) = k-1 dan derajat kebebasan penyebut 

(df) = n-k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Kriteria 

pengujian F yaitu: 

1) Jika F hitung > F tabel, atau p value < α = 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima, yang artinya model regresi yang digunakan fit.  

2) Jika F hitung < F tabel, atau p value > α = 0,05, maka Ho diterima dan 

Ha tidak diterima, yang artinya model yang digunakan tidak fit. 

 

Gambar 3.1 

Penerimaan Uji F 

c. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh 

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t 

hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel sesuai dengan 

tingkat signifikansi yang digunakan. Penentuan t tabel menggunakan 

tingkat signifikansi 5%. 

1) Hipotesis Positif 

a) Ho ditolak jika t hitung > t tabel, atau p value <  = 0,05, yang 

artinya terdapat pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

 

α = 5% 

Ho ditolak 

F tabel 

Ho diterima 

F 

Ho tidak 

dapat ditolak 
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b) Ho diterima jika t hitung < t tabel, atau p value > α = 0,05, yang 

artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

 

Gambar 3.2 

Penerimaan Hipotesis Positif Uji t 

2) Hipotesis Negatif 

a) Ho ditolak jika –t hitung ¸-t tabel atau p value < α = 0,05, artinya 

terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

b) Ho diterima jika –t hitung > t-tabel atau p value > α = 0,05 artinya 

tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen.  

 

Gambar 3.3 

Penerimaan Hipotesis Negatif Uji t 

 

Ho tidak 

dapat ditolak 

Ho tidak dapat ditolak 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

pengaruh karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap 

pengungkapan sustainability report. Variabel yang digunakan dalam 

karakteristik perusahaan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan 

aktivitas perusahaan. Sedangkan variabel tata kelola perusahaan terdiri dari 

dewan direksi dan dewan komisaris independen. Penelitian ini mengunakan 

sampel berjumlah 10 perusahaan non keuangan terdaftar Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2013-2018. Pengujian sampel dilakukan dengan analisis regresi 

linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 25.  

Hasil pengujian menunjukkan variabel pengungkapan sustainability 

report dapat dijelaskan dengan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, dewan direksi, dan dewan komisaris independen 

sebesar 21,1%. Sisanya sebesar 78,9% dipengaruhi oleh variabel diluar model 

penelitian. Sedangkan hasil pengujian statistik F menunjukkan bahwa nilai F 

hitung lebih besar dari F tabel yang berarti bahwa model yang digunakan 

dalam penelitian ini telah fit atau bagus. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dewan 

direksi, dan dewan komisaris independen dapat menjelaskan pengungkapan 

sustainability report secara baik. 
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Berdasarkan hasil pengujian statistik t yang menunjukkan hasil 

penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report 

sehingga semakin besar tingkat laba yang diperoleh perusahaan maka akan 

semakin tinggi peluang perusahaan dalam mengungkapkan sustainability 

report. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage, aktivitas perusahaan, dewan 

direksi dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut 

diantaranya: 

1. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu 

menjelaskan 21,1% faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan 

sustainability report. Hal terssebut menunjukkan bahwa masih terdapat 

variabel lain di luar model penelitian yang memengaruhi pengungkapan 

sustainability report. 

2. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar Bursa 

Efek Indonesia (BEI), sehingga belum memasukkan perusahaan sektor 

keuangan sebagai sampel penelitian. 
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C. Saran Penelitian 

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah 

disampaikan, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya 

mengenai pengungkapan sustainability report.  

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel tata kelola perusahaan 

yang belum digunakan dalam model penelitian seperti komite audit. 

Berdasarkan POJK 55/2015, komite audit akan membantu menelaah laporan 

keuangan yang akan dipublikasikan kepada pemangku kepentingan 

perusahaan. Setelah laporan keuangan perusahaan terpenuhi, maka 

perusahaan akan mengungkapkan laporan sukarela seperti sustainability 

report yang akan meningkatkan reputasi perusahaan di pemangku 

kepentingan.  

2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di seluruh perusahaan terdaftar Bursa 

Efek Indonesia dengan menggunakan variabel yang memiliki kriteria yang 

sama sehingga bisa diterapkan di semua perusahaan. Hal tersebut 

dikarenakan masih sedikitnya jumlah perusahaan yang konsisten 

mengungkapkan sustainability report setiap tahunnya.  

 

 

 

 

 



 

70 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adikara. 2011. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia.” Universitas Diponegoro. 

Adistira. 2012. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance 

Terhadap Pengungkapan Sustainability Reporting.” Jurnal Review Akuntansi 

Dan Keuangan 1:403–404. 

Adrian, Sutedi. 2012. Good Corporate Governance. Sinar Grafika. Jakarta 

Afsari, Rimah. 2017. “Pengaruh Leverage , Ukuran Perusahaan , Komite Audit 

Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Luas Pengungkapan Sustainability 

Report ( Studi Empiris Perusahaan Yang Mengikuti Isra Periode 2013-2015 

).” 1. 

Arta, Jaya. 2019. “Pengaruh Kinerja Keuangan, Mekanisme Corporate 

Governance Dan Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan Informasi Pada 

Sustainability Report ( Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada 

Indeks SRI- KEHATI Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017 ).” 1. 

Asyik, Rindawati. 2014. “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, 

Dan Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR).” Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 4(6). 

Awalia et al. 2015. "Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, 

Leverage, dan Aktivitas Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability 

Report". Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi. 10 (2) 

Barung. 2018. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report.” 

13(November):76–89. 

Dilling. 2009. “Sustainability Reporting In A Global Context: What Are The 

Characteristics Of Corporatons That Provide High Quality Sustainability 

Reports- An Empirical Analysis.” International Business & Economics 

Research Journal 1(9). 

Dwi, Rhisa. 2017. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate 

Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report (Studi Empiris Pada 

Perusahaan LQ45 Terdaftar BEI Tahun 2011-2014).” Jurnal Online 

Mahasiswa 4(1). 

Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25. 

Global Reporting Initiative (GRI). 2006. Sustainability Reporting Guideliness 



71 
 

 

Hariadi, Mochammad Fauzan Adhihima dan Bambang. 2012. “Pengaruh 

Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek 

Indonesia.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 1. 

Hasanah, Ni, Dhaniel Syam, and A. Waluya Jati. 2015. “Pengaruh Corporate 

Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan 

Di Indonesia.” 5(1):711–20. 

Houston, Brigham dan. 2010. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. sebelas. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Jogiyanto. 2014. Teori Portofolio Dan Analisis Investasi. sepuluh. Yogyakarta. 

Kamil, et al. 2012. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas 

Pengungkapan Kegiatan Corporate Social Responsibility.” Media Riset 

Akuntansi 2(1):1–17. 

Kasmir. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers. 

Khafid, Muhammad. 2015. “Kontribusi Karakteristik Perusahaan Dan Corporate 

Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report.” (80):340–59. 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good 

Corporate Governance Indonesia. Jakarta 

Liana, Siska. 2019. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan 

Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Sustainability 

Report.” 2(2):199–208. 

Lucia, Lucia and Rosinta Ria. 2018. “The Effect Of Firm ’ S Characteristic And 

Corporate Governance To Sustainability Report Disclosure.” 1(2):71–81. 

Luthfia, Khaula. 2012. “Karakteristik Perusahaan , Struktur Modal Dan Corporate 

Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report.”  

Nasir, et al. 2014. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate 

Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan 

LQ45 Yang Terdaftar.” Jurnal Ekonomi 22(01). 

Natalian, Wahidawati. 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Pengungkapan Sustanainability Report.” 

Poluan, Godeliva and Nugroho. 2015. “Pengaruh Mekanisme Corporate 

Governance Dan Kondisi Financial Distress Terhadap Luas Pengungkapan 

Sukarela.” 4(1):39–56. 

Prabowo, Diono. 2017. “Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, 



72 
 

 

Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan 

Sustainability Report.” 6(2013):1–10. 

Prastiwi, Haris Suryono &. Andri. 2011. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan 

Corporate Governance (CG) Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability 

Report (SR).” Prosiding SNA-Simposium 14. 

Ria Aniktia, Muhammad Khafid. 2015. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate 

Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability 

Report.” 4(3):1–10. 

Safitri, Mariya dan Saifudin. 2019. “Implikasi Karakteristik Perusahaan Dan 

Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability 

Report.” Jurnal Bingkai Ekonomi 4(1):13–25. 

Sari, Mega dan Marsono. 2013. "Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran 

Perusahaan, dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan 

Sustainability Report. Diponegoro Journal of Accounting. 2(3) 

Sinaga, Korentina Juniasti and Fachrurrozie. 2017. “The Effect of Profitability , 

Activity Analysis , Industrial Type and Good Corporate Governance 

Mechanism on The Disclosure of Sustainability Report.” Accounting 

Analysis Journal 6(3):347–58. 

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. 

Tarigan, Josua, Hatane Semuel. 2014. “Pengungkapan Sustainability Report Dan 

Kinerja Keuangan.” 16(2):88–101. 

Wahyuni, jaya dan. 2019. “Pengaruh Kinerja Keuangan, Mekanisme Corporate 

Governance Dan Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan Informasi Pada 

Sustainability Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada 

Indeks SRIKEHATI Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017).” Jurnal 

Akuntansi 1(1). 

Widianto. 2011. “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran 

Perusahaam, Dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan 

Sustainability Report ( Studi Pada Perusahaan Yang Listed (Go-Public) Di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007 - 2009.” Universitas Diponegoro. 

Wicaksono, Adhi. 2019. Ojk’ Lepas Tangan’ Soal Kisruh Laporan Keuangan 

Garuda. m.cnnindonesia.com (Diakses Senin 6 Mei 2019, Pukul 20.00 WIB) 

_________. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2015 Tentang 

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta 

_________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas. Jakarta 



73 
 

 

_________. Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 92 Tentang Perseroan 

Terbatas. Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


