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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Menteri  perindustrian republik Indonesia menerbitkan peraturan Nomor 

51/M-IND/PER/6/2015 mengenai pedoman penyusunan Standar Industri Hijau 

(SIH). Standar industri hijau merupakan acuan para pelaku industri dalam 

menyusun secara konsensus terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, 

proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengolahan limbah dan atau 

aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Peraturan 

perindustrian yang merupakan bagian dari amanat UU no. 3 tahun 2014 tentang 

perindustrian ini menjelaskan, perencanaan penyusunan SIH dilakukan dengan 

memperhatikan berbagai aspek antara lain : kebijakan nasional di bidang 

standarisasi, perkembangan industri di dalam dan luar negeri, perjanjian 

internasional, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(kemenperin.go.id). 

Penetapan peraturan ini juga didukung dengan UU No. 40 tahun 2007 

disebutkan dalam pasal 74 ayat 1 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa 

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Selain itu penetapan peraturan ini tidak terlepas dari dampak yang 

ditimbulkan oleh tidak adanya kepedulian perusahaan terhadap dampak sosial dan 

lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan, dan hanya mementingkan 

profit.
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Belakangan ini sering terjadi bencana lingkungan yang diakibatkan oleh 

kurangnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya, sebagai contoh 

kasus yang terjadi di indonesia adalah lumpur Lapindo. Kasus Lumpur Lapindo 

terjadi karena faktor kelalaian perusahaan dalam melakukan ekplorasi penggalian 

pada saat pengeboran serta adanya kesalahan prosedural yang menyebabkan 

semburan gas dan lumpur. Semburan gas dan lumpur tersebut menyebabkan 

pencemaran lingkungan, serta berubahnya kehidupan sosial dan ekonomi 

masyarakat sekitar karena lumpur telah meluas ke area pemukiman warga yang 

menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal. Tragedi seperti ini terjadi karena 

kurang  adanya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial 

perusahaan. Hal tersebut harusnya memberikan kesadaran kepada perusahaan 

untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. 

Perusahaan  di dorong untuk tidak hanya menerapkan teori single bottom 

line atau hanya meningkatkan profit perusahaan semaksimal mungkin serta 

mengeluarkan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemilik modal saja, 

akan tetapi perusahaan dituntut untuk menerapkan teori triple bottom line yaitu 

tidak hanya menguntungkan bagi pihak perusahaan tetapi juga harus 

menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta menyediakan 

laporan dari tiga komponen yaitu kepedulian perusahaan terhadap ekonomi, 

sosial, dan lingkungan atau disebut sustainability report (Ratnasari, 2011). 

Konsep 3P dianggap sebagai pilar utama dalam membangun bisnis 

berkelanjutan, serta untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari 

pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa 
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mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan 

mereka. Sebagai kekuatan penting dalam masyarakat, organisasi dalam bentuk 

apapun memiliki sebuah peran penting dalam pencapaian tujuan ini (GRI, 2006). 

Badan yang aktif mengeluarkan pedoman bagi perusahaan untuk 

mengungkapkan kepeduliannya terhadap lingkungan adalah Global Reporting 

Initiative (GRI). Pada perkembangannya GRI mengeluarkan GRI G1 pada tahun 

2000, GRI G2 tahun 2001, GRI G3 tahun 2006, GRI G3.1 tahun 2010 dan mulai 

tahun 2013 sampai sekarang menggunakan GRI G4. Dalam GRI G4 standar 

pengungkapan terdiri dari 58 komponen yang harus dicantumkan oleh semua 

perusahaan atau organisasi terlepas dari aspek materialitasnya. Standar 

pengungkapan yang dibagi menjadi 3 aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial 

mencapai total 91 indikator kinerja terdiri dari 9 indikator ekonomi, 34 indikator 

lingkungan dan 48 indikator sosial. 

Pengungkapan sustainability report merupakan bentuk komitmen 

perusahaan dalam mempublikasikan kepedulian perusahaan terhadap ekonomi, 

lingkungan dan sosial. Laporan ini memberikan informasi tentang 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap kondisi ekonomi, lingkungan dan 

sosial. Laporan ini disusun berdasarkan pedoman Global Reporting Initiative 

(GRI). Sustainability report mempunyai standart pengungkapan yang 

mencerminkan keseluruhan aktivitas sosial perusahaan. Dalam hal ini 

Sustainability report berbeda dengan laporan keuangan. Melalui Sustainability 

report kinerja perusahaan bisa langsung dinilai oleh pemerintah, masyarakat, 

organisasi lingkungan, media masa, para investor dan kreditor. 
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Penelitian sebelumnya mengenai pengungkapan Sustainability report 

dilakukan oleh Dilling (2009) yang menganalisis karakteristik perusahaan dan 

corporate governance terhadap pengungkapan Sustainability report. Hasilnya 

karakteristik  perusahaan dan corporate governance berpengaruh terhadap 

pengungkapan Sustainability report. Penelitian yang dilakukan Suryono dan 

Prastiwi (2011) menunjukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability report. Selanjutnya penelitian 

yang dilakukan Suryaningsih (2017) menunjukan bahwa likuiditas berpengaruh 

terhadap pengungkapan Sustainability report. Sedangkan penelitian Sembiring 

dalam Ratnasari (2011) mengungkapkan bahwa tidak adanya hubungan antara 

profitabilitas dengan pengungkapan laporan tanggung jawab sosial oleh 

perusahaan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widianto (2011) 

menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pembuatan sustainability report. Suryono dan Prastiwi (2011) 

mengungkapkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Sustainability report. 

Mengamati dasil dari penelitian terdahulu yang hasilnya berbeda-beda 

maka peneliti tertarik untuk menguji kembali mengenai pengaruh karakteristik 

perusahaan yang diukur berdasarkan profitabilitas, likuiditas, dan ukuran 

perusahaan terhadap Sustainability report dengan obyek perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016 dan menerbitkan laporan Sustainability report 

pada tahun 2014 - 2016. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan 

rumusan masalah : 

Apakah profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

kualitas pengungkapan sustainability report ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yang terdapat 

pada karakteristik perusahaan yaitu profitabilitas, likuiditas, dan ukuran 

perusahaan. Pengukuran ini juga hanya menguji pengaruh variabel independen 

terhadap pengungkapan sustainability report. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, Penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut : 

a. Untuk menguji pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

b. Untuk menguji pengaruh likuiditas perusahaan terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

c. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

sustainability report. 
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E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak, antara lain : 

a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

masukan bagi kalangan akademis untuk memberikan kontribusi terhadap

pengembangan model yang lebih kompleks, tentunya dalam menjelaskan

pengaruh karakteristik perusahaan yang diukur dengan profitabilitas,

likuiditas, aktivitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan

sustainability report.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan yang

dapat digunakan sebagai sumber informasi mengingat masih lemahnya

kesadaran perusahaan di Indonesia terhadap pertanggung jawabannya

terhadap lingkungan dan sosial.


