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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi dan berkembangnya teknologi yang sangat pesat di jaman 

modern ini tentu memiliki dampak besar terhadap perusahaan-perusahaan disetiap 

Negara. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba atau profit yang 

besar namun ada hal-hal lain yang juga harus di perhatikan oleh perusahaan. Seperti 

misalnya kesejahteraan para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut, 

kepedulian terhadap lingkungan dimana perusahaan beroperasi, kesejahteraan para 

pemangku kepentingan (stakeholder), konsumen, serta pihak-pihak lain yang 

berkaitan dengan perusahaan. Tidak jarang seluruh perusahaan yang ada di dunia 

berlomba lomba memperbaiki kinerjanya, baik dari segi ekonomi, sosial maupun 

lingkungan perusahaan. Namun, dalam hal lain perusahaan juga di tuntut untuk 

memberikan informasi yang transparan bagi masyarakat luas terutama perusahaan 

yang go public.  

Pada tahun 1987 untuk pertama kalinya PBB merumuskan pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development), yakni : “Pembangunan berkelanjutan 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi 

kemampuan pemenuhan kebutuhan bagi generasi yang akan datang” (Commission 

on Environment and Development (dalam GRI, 2006)).  Menurut Suryawijaya dan 

Setiawan (1998), sebagai suatu instrumen ekonomi, perusahaan tidak lepas dari 

berbagai pengaruh lingkungan, terutama lingkungan ekonomi dan lingkungan 

politik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari stakeholders 
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perusahaan maka konsep tanggung jawab sosial muncul dan menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan 

datang. Laporan keberlanjutan (Sustainability Report) kian menjadi tren dan 

kebutuhan bagi perusahaan progresif untuk menginformasikan perihal kinerja 

ekonomi, sosial dan lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders) perusahaan (Chariri, 2009). Informasi mengenai 

dampak aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dapat diungkapkan 

melalui sustainability report sebagai laporan sukarela yang disajikan secara 

terpisah dari annual report (Idah, 2013).  

Di Indonesia sendiri tidak banyak perusahaan yang mengeluarkan 

sustainability report, dikarenakan sifatnya yang belum wajib. Padahal tujuan utama 

adanya sustainability report ini untuk menilai apakah suatu perusahaan mampu 

mengatasi isu keberlanjutan seperti penghematan dan konservasi energy. Menurut 

NCSR, dengan diadakannya ISRA (Indonesia Sustainability Report) membuat 

bertambahnya perusahaan yang mengeluarkan laporan berkelanjutan ini. Tujuan 

diadkannya ISRA ini ialah untuk memberi penghargaan kepada perusahaan yang 

telah membuat laporan berkelanjutan. Pentingnya sustainability report yang sangat 

diperlukan guna untuk mengetahui segala bentuk tanggungjawab perusahaan 

terhadap lingkungan perusahaan tersebut beroperasi. Dilihat dari beberapa kejadian 

yang ditimbulkan perusahaan di Indonesia yang terkait dengan ekonomi, sosial dan 

lingkungan , misalnya saja seperti kasus jembatan Cisomang yang ada diruas tol 

Cipularang. Jembatan tersebut mengalami pergeseran karena beberapa faktor salah 

satunya karena beban kendaraan yang melintas melebihi kapasitas yang semestinya. 
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Hal ini jelas memberikan dampak kepada pengguna jalan dikarenakan adanya 

perbaikan jembatan tersebut maka tingkat kemacetan bertambah. Selain itu juga ada 

kegiatan pengerukan kolam dermaga yang dilakukan PT. Pelindo, hasil kerukannya 

yang berupa lumpur di buang kedarat, hal tersebut jelas membuat lingkungan 

sekitar pemukiman warga menjadi tidak nyaman karena bau yang ditimbulkan dari 

lumpur tersebut. Dari beberapa kasus diatas maka perusahaan dapat melaporkan 

pertanggungjawabannya melalui sustainability report atau laporan berkelanjutan. 

Meskipun pembuatan laporan berkelanjutan tidak diwajibkan bagi semua 

perusahaan, namun laporan berkelanjutan bisa menjadi bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat maupun stakeholder. 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Anggraini (2006) menyebutkan 

terdapat hubungan signifikan antara persentase kepemilikan manajemen dengan 

pengungkapan informasi sosial, namun tidak berhasil membuktikan pengaruh 

ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap kebijakan pengungkapan 

informasi sosial oleh perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Sitepu (2009) 

yang berkaitan dengan sustainability report dan kinerja perusahaan dengan aspek 

ekonomi, lingkungan, dan sosial menunjukkan hasil bahwa kinerja ekonomi dan 

lingkungan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kinerja 

sosial tidak memiliki pengaruh.  Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa 

dan Wiwin (2009) berkaitan dengan sustainability report dan kinerja perusahaan 

menunjukkan hasil bahwa perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan laporan 

berkelanjutan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan dilihat dari sisi 

profitabilitas. Penelitian lain yang dilakukan Widianto (2011) mengenai pengaruh 
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profitabilitas, likuiditas, laverage, aktifitas, ukuran perusahaan dan corporate 

governance terhadap praktik pengungkapan sustainability report pada perusahaan-

perusahaan yang listed (Go-Public) di Bursa Efek Indonesia, namun dalam 

penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh pengungkapan sustainability 

report terhadap profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, ukuran perusahaan dan 

corporate governance. 

 Dari berbagai macam isu yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti ingin 

melakukan penelitian mengenai sustainability report namun dengan objek yang 

berbeda yaitu perusahaan-perusahaan BUMN yang mengeluarkan sustainability 

report. Badan Usaha Milik Negara berbentuk perserosn, memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan perusahaan korporasi yang dimiliki sepenuhnya oleh swasta 

(prive company). Pada perusahaan BUMN berbentuk perseroan, selain melekat 

pada tujuan perusahaan untuk memperoleh optimalisasi laba, perusahaan juga 

dituntut untuk memberikan layanan kepada publik (Ismail Solihin 2009). Untuk itu 

diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan nilai jangka panjang bagi 

perusahaan serta meningkatkan kinerja baik dibidang ekonomi, social ataupun 

lingkungan. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang Sustainable 

Report dengan objek yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BUMN dengan 

kriteria perusahaan yang mengeluarkan sustainability report periode 2013-2015. 

Dari berbagai sumber setidaknya ada 28 perusahaan yang mengeluarkan 

sustainable report atau laporan berkelanjutan. Untuk itu peneliti ingin mengajukan 

penelitian tentang “Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap 
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Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan-perusahaan 

BUMN Periode 2013-2015)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di 

atas, adapun perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini ialah : 

1. Apakah pengungkapan kinerja ekonomi berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan ? 

2. Apakah pengungkapan kinerja social berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan ? 

3. Apakah pengungkapan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Untuk menguji pengaruh pengungkapan kinerja ekonomi terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

2) Untuk menguji pengaruh pengungkapan kinerja social terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

3) Untuk menguji pengaruh pengungkapan kinerja lingkungan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 
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2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah :

a. Manfaat teoritis

Stakeholder theory menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan

manfaat bagi stakeholder-nya. Dengan demikian, keberadaan suatu

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh

stakeholder kepada perusahaan tersebut ( Ghozali dan Chariri 2007,

dalam Febriyanti, 2010).

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membuat referensi bagi investor yang

ingin untuk menentukan keputusan dalam berinvestasi ke perusahaan.

Bagi penelitian selanjutnya sekiranya penelitian ini dapat menjadi acuan

bagi penelitian tentang sustainable report.


