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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Setiap perusahaan diharapkan dapat menyajikan laporan keberlanjutan 

sehingga pihak – pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tentang 

aktivitas perusahaan serta dampak dari bidang usahanya. Perusahaan memiliki 

tujuan utama yaitu menfokuskan pada upayanya untuk menghasilkan 

keuntungan atas penjualan produknya (Nasir dkk., 2014). Masyarakat tidak 

hanya menginginkan perusahaan – perusahaan tersebut untuk menghasilkan 

barang maupun jasa, akan tetapi juga pertanggungjawaban sosial terhadap 

kehidupannya.  

      Tantangan pembangunan yang berkelanjutan adalah tuntutan akan cara 

berpikir yang baru serta inovatif (Saputro dkk., 2013). Dengan adanya pola 

pikir yang baru dan inovatif, perusahaan diharapkan dapat mengembangkan 

serta mengelola dengan baik perusahaannya sehingga meminimalkan 

terjadinya peristiwa yang kemungkinan merugikan lingkungan sekitar. 

Peristiwa sosial dan lingkungan yang dialami perusahaan yang juga menjadi 

pemicu tuntutan para stakeholder seperti kasus Freeport yang menyebabkan 

terjadinya longsor akibat aktivitas penambangan oleh perusahaan sehingga 

menimbulkan korban jiwa (Djanuarto, 2015). Kurangnya kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya seringkali menimbulkan konflik 

yang berkepanjangan antara  perusahaan dengan para pihak berkepentingan.
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      Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan yang tidak diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan 

badan pengawas (Suwardjono, 2005). Sedangkan menurut Global Reporting 

Initiative (2011), sustainability report merupakan praktek pengungkapan dan 

bentuk pertanggungjawaban oleh perusahaan kepada pihak yang 

berkepentingan baik internal maupun eksternal  untuk tujuan pembangunan 

yang berkelanjutan. Selain laporan keuangan yang wajib untuk dilaporkan 

oleh tiap perusahaan, ada juga laporan keberlanjutan (sustainability report) 

yang tidak diwajibkan untuk dilaporkan oleh perusahaan.  

      Keseluruhan bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada pihak 

– pihak yang berkepentingan dapat dituangkan dalam laporan keberlanjutan. 

Hal ini terkait dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pentingnya perseroan dalam 

melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan karena berkaitan dengan 

keberlanjutan pembangunan ekonomi yang berguna bagi perseroan dan 

masyarakat sekitar. Penjelasan tersebut juga dianjurkan oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI) dalam PSAK Nomor 1 (Revisi 2009) tentang  penyajian 

laporan keuangan yang menyebutkan bahwa perusahaan disarankan untuk 

menyajikan laporan tambahan selain laporan keuangan apabila manajemen 

meyakini laporan tersebut berguna dalam pengambilan keputusan. Adanya 

tambahan penyajian laporan oleh perusahaan akan memberikan kemudahan 

bagi pihak berkepentingan  dalam menilai kinerja keseluruhan perusahaan. 

Dalam menyajikan informasi dalam laporan keberlanjutan harus 
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menggunakan standar yang telah ditentukan. Informasi yang dilaporkan 

mengacu pada pedoman GRI (Global Reporting Initiative). Pedoman GRI 

(Global Reporting Initiative) bertujuan untuk menyediakan informasi 

mengenai standar pengungkapan, prinsip pelaporan, tata kelola, serta  dampak 

dari segi ekonomi, sosial, lingkungan (Global Reporting Initiative, 2011).  

      Idah (2013) meneliti tentang corporate governance dan karakteristik 

perusahaan dalam pengungkapan sustainability report. Hasilnya menunjukkan 

dewan direksi, governance committee, profitabilitas, dan ukuran perusahaan 

berperan positif terhadap pengungkapan sustainability report, sedangkan 

dewan komisaris, komite audit, leverage tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report. Penelitian oleh Aulia dan Syam (2013) 

yang meneliti tentang pengaruh karaktertistik perusahaan terhadap praktek 

pengungkapan sustainability report dalam laporan tahunan perusahaaan 

publik di Indonesia yang menunjukkan bahwa size, leverage, profitabilitas, 

dan jenis industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability 

report sedangkan dengan uji statistik t hanya size dan jenis industri yang 

berpengaruh terhadap praktik pengungkapan sustainability report. Penelitian 

lainnya dilakukan oleh Anggraini (2006) yang meneliti tentang pengungkapan 

informasi sosial dan faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan menunjukkan bahwa 

variabel kepemilikan manajemen dan tipe industri berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial. Namun penelitian oleh 

Anggraini (2006) tidak berhasil membuktikan pengaruh profitabilitas, 
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leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan pengungkapan informasi 

sosial di perusahaan. 

      Perusahaan – perusahaan yang berada di Indonesia terdiri atas berbagai 

macam sektor. Perusahaan tersebut ikut berperan penting dalam pembangunan 

ekonomi di Indonesia. Adanya perusahaan yang berdiri dan berkembang 

sekarang ini merupakan salah satu bentuk bantuan perusahaan kepada 

pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, membangun fasilitas 

perekonomian, serta upaya peningkatan kesejahteraan bagi karyawan di 

Indonesia (nn, 2015).   

      Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kinerja 

keuangan berupa likuiditas, leverage, profitabilitas, aktivitas, dan return 

saham terhadap pengungkapan sustainability report perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode 

purposive sampling. Tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2010 - 

2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Aktivitas, 

dan Return Saham Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada 

Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability 

report? 

2. Apakah rasio leverage berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability 

report? 

3. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report? 

4. Apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability 

report? 

5. Apakah return saham berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability 

report ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh rasio likuiditas terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

2. Untuk menguji pengaruh rasio leverage terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

3. Untuk menguji pengaruh rasio profitabilitas terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

4. Untuk menguji pengaruh rasio aktivitas terhadap pengungkapan 

sustainability report. 
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5. Untuk menguji pengaruh return saham terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk memberikan informasi bagi perusahaan pentingnya dalam 

menyajikan sustainability report. 

2. Untuk memberikan informasi bagi para pihak yang berkepentingan yang 

memungkinan untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan perusahaan 

baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 


