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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Syahrul Mubarok (2012) meneliti tentang pengaruh penerapan good 

corporate governance terhadap corporate social responsibility menyimpulkan 

bahwa Penerapan good corporate governance (GCG) tidak berpengaruh terhadap 

Corporate Social Responsibility (CSR) karena dimungkinkan motivasi perusahaan 

melaksanakan CSR bukan disebabkan oleh penerapan tata kelola perusahaan yang 

baik, melainkan adanya regulasi yang memaksa perusahaan melaksanakan CSR. 

Aziz (2014) meneliti tentang Analisis Pengaruh Good Corporate 

Governance (Gcg) Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor 

Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, 

Kepemilikan saham manajerial, Kepemilikan saham institusional, dan Kepemilikan 

saham terkonsentrasi serta Ukuran perusahaan secara bersama-sama 

mempengaruhi kualitas pengungkapan SR hanya sebesar 29,9%. Dengan demikian 

faktor-faktor karakteristik GCG tersebut di atas masih belum dapat meningkatkan 

mekanisme pengawasan dengan baik untuk mendorong kualitas pengungkapan SR. 

(Suryono and Prastiwi 2011) Hasil analisis uji beda t-test menunjukkan 

bahwa kecuali leverage, seluruh karakteristik perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian ini dan mekanisme CG berbeda secara signifikan antara perusahaan yang 

menerbitkan SR dan yang tidak. Hal ini mengindikasikan bahwa, praktik 



10 
 

 

pengungkapan SR dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, ukuran perusahaan 

dan CG. Hal ini dibuktikan juga dengan analisis regresi logistic bahwa, praktik 

pengungkapan dipengaruhi oleh profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan dan CG 

(komite audit dan dewan direksi) 

B. Kajian Teori  

1. Teori Steakholder  

Menurut Freeman (1984), mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok 

yang secara signifikan memepengaruhi kesuksesan dan kegagalan sebuah 

organisasi. Secara singkat, Freeman menggambarkan stakeholders theory sebagai 

respon manajer kepada lingkungan bisnis yang ada. 

Menurut Ghazali dan Chariri (2007:409), Teori Stakeholder merupakan 

teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi 

untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh 

stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, 

masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah yang menjadi 

bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak 

suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori 

stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan 

penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan 

meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder. 

Meskipun stakeholder theory mampu memperluas perspektif pengelolaan 

perusahaan dan menjelaskan dengan jelas hubungan antara perusahaan dengan 

stakeholder, teori ini memiliki kelemahan. Gray et al (1997) mengatakan bahwa 



11 
 

 

kelemahan dari stakeholder theory terletak pada fokus teori tersebut yang hanya 

tertuju pada cara-cara yang digunakan perusahaan dalam mengatur stakeholder-

nya. Perusahaan hanya diarahkan untuk mengidentifikasi stakeholder yang 

dianggap penting dan berpengaruh dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada 

stakeholder yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Mereka yakin bahwa 

stakeholder theory mengabaikan pengaruh masyarakat luas (society as a whole) 

terhadap penyediaan informasi dalam pelaporan keuangan (Ghozali dan Chariri, 

2007:411). 

2. Teori Legitmasi  

Legitimacy theory secara esensial adalah teori yang berorientasi pada 

sistem, dalam hal ini organisasi atau perusahaan dipandang sebagai salah satu 

komponen dalam lingkungan sosial yang lebih besar. Teori legitimasi menyediakan 

perspektif yang lebih komprehensif pada pengungkapan CSR. Teori ini secara 

eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan 

bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan 

agar diterima masyarakat akan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan. (Ghozali dan Chariri 2007) 

menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku 

organisasi. Legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi sehingga batasan-

batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilainilai sosial, dan reaksi 

terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi 

dengan memperhatikan lingkungan. Oleh karena itu, meskipun perusahaan 

mempunyai kebijaksanaan operasi dalam batasan institusi, kegagalan perusahaan 
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dalam menyesuaikan diri dengan norma ataupun adat yang diterima oleh 

masyarakat, akan mengancam legitimasi perusahaan serta sumber daya perusahaan, 

dan pada akhirnya akan mengancam legitimasi perusahaan serta sumber daya 

perusahaan, dan pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. 

C. Tinjauan Pustaka 

1. Corporate Governance 

Corporate governance merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh 

organ perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perseroan, sehingga dapat meningkatkan nilai 

tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan 

kepentingan para stakeholder berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Corporate governance (CG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar 

yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh 

karena itu, penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, 

yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, 

dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. 

Untuk meningkatkan keberhasilan usaha, perusahaan perlu menerapkan 

prinsip-prinsip corporate governance. Menurut Pedoman Umum Good Corporate 

governance Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) tahun 2006, prinsip-perinsip tersebut meliputi lima aspek, yaitu: 

1. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 
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menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses 

dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif 

untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan 

oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan 

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan 

prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

3. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat 

terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan 

sebagai good corporate citizen. 

4. Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya 
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berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

Sesuai dengan Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan 

terbatas, organ perusahaan terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), 

dewan komisaris dan direksi. Kepengurusan perseroan menganut sistem dua badan 

(two boards system), yaitu dewan direksi dan komisaris yang memiliki wewenang 

dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Perusahaan meyakini bahwa hubungan yang wajar antar Organ Perusahaan 

sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan Perusahaan dan 

implementasi Good Corporate Governance. Oleh karena itu, Perusahaan 

mempunyai komitmen untuk secara tegas memisahkan fungsi dan tugas masing-

masing Organ Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

Komisaris dan Direksi. Masing-masing Organ Perusahaan selalu menghormati dan 

bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip 

kesetaraan dan saling menghargai tugas dan tanggung jawab masing-masing.  

Struktur Corporate Governance adalah organ-organ perusahaan yang 

memiliki peran penting dalam penerapan good corporate governance. Struktur 

GCG meliputi organ utama yaitu Pemegang saham/RUPS, Dewan Komisaris dan 

Direksi serta organ pendukung GCG antara lain Komite-komite, Sekretaris 

Perusahaan, dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Struktur Good Corporate 

Governance dibedakan menjadi dua yaitu struktur internal dan eksternal. Menurut 

Bukhori dan Raharja (2012) pihak-pihak yang terlibat langsung dalam struktur 

mekanisme internal adalah agent dan principal yang terdiri atas komposisi board 

of directors dan executive manajer di dalam perusahaan. Sedangakn struktur 
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mekanisme eksternal terdiri dari stakeholder yang berkepentingan dan 

berhubungan dengan perusahaan antara lain pasar, modal, pasar uang, auditor, 

paralegal dan regulator. 

2. Corporate Governance Index 

IICD-CIPE Indonesia GCG Scorecard (2007) menjelaskan tujuan utama 

dari Corporate Governance Index yang dipublikasikan oleh IICD, antara 

lain: 

a. Menyediakan alat analisis untuk meningkatkan penerapan prinsip good 

corporate governance. 

b. Membantu pihak regulator atau pemerintah untuk memperkuat praktek 

corporate governance dan akutanbilitas. 

c. Memberikan informasi bagi investor dan kreditur dalam menilai praktek 

corporate governance perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. 

d. Sebagai benchmark praktek corporate governance di Indonesia terhadap 

praktek-praktek serupa di negara Asia lainnya. Diharapkan bahwa 

benchmark ini dapat digunakan untuk terus meningkatkan pelaksanaan 

praktek corporate governance di Indonesia. 

Manfaat utama bagi perusahaan yang menerapkan good corporate 

governance adalah mendapatkan kepercayan dari investor dan masyarakat. 

Perusahaan-perusahaan yang menerapkan good corporate governance diakui 

mampu meningkatkan kredibilitas dan kinerja perusahaan (Wahyukusuma, 2009). 

Penerapan good corporate governance yang dilakukan oleh perusahaan secara 
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konsisten dari tahun ke tahun dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi 

shareholders dan juga stakeholders perusahaan. 

The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) adalah suatu 

lembaga independen di Indonesia yang didirikan untuk menjadi mitra strategis 

dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik dengan mempromosikan 

perilaku perusahaan yang etis dan meningkatkan ketrampilan, pengetahuan, serta 

kemampuan direksi dan dewan komisaris perusahaan. Aktivitas IICD 

berkonsentrasi pada pendidikan profesi bagi direktur dan komisaris, penelitian 

tentang governance perusahaan, direktur, dan kinerja, serta advokasi dalam 

pendidikan dan penelitian. Peran penting IICD adalah internalisasi praktek 

corporate governance yang baik dimana IICD secara konsisten telah melakukan 

penilaian terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada 

perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Studi ini dimulai sejak tahun 2005 

yang melibatkan 61 perusahaan publik terkemuka di Indonesia pada awalnya. 

Namun, saat ini, penilaian yang dilakukan oleh IICD telah meliputi seluruh 

perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Evaluasi penerapan good corporate governance ini mengacu pada 

International Standard Code on GCG yang ditetapkan oleh Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) dengan tetap memperhatikan 

persyaratan dari Bapepam dan LK serta Bursa Efek Indonesia. Kategori penilaian 

terdiri dari lima aspek utama, yaitu: 

1. Perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham (The rights of 

shareholoders). 
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2. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham (The equitable treatment 

of shareholders). 

3. Peran stakeholders (The role of stakeholders in corporate governance). 

4. Pengungkapan dan transparansi (Disclosure and transparancy). 

5. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi (The responsibilities of the 

board). 

Metode total skor tertimbang (total weighted score) digunakan untuk 

mengevaluasi tingkat penerapan corporate governance masing-masing perusahaan. 

Teknik check and balance juga digunakan untuk menghindari unsur subjektivitas 

dalam mengevaluasi praktek-praktek corporate governance masing-masing 

perusahaan. Tim riset yang terdiri dari 30 anggota dibagi menjadi dua tim kecil 

untuk memastikan akurasi dan konsistensi penilaian. Hasil penilaian tersebut dapat 

diinterpresentasikan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Praktek Good Corporate Governance 

Total Weighted Score Performance 

85-100% Sangat Tepercaya 

70-84% Tepercaya 

55-69% Cukup Tepercaya 

Sumber: IICD, 2007 
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2.1 Tahapan Penilaian 

Corporate Governance Perception Index memiliki 4 tahapan penilaian yang 

meliputi self assessment, penilaian dokumen, penilaian makalah dan observasi. 

1. Self Assessment 

Adalah penilaian mandiri oleh seluruh organ, anggota, dan 

pemangku kepentingan dari perusahaan mengenai kualitas pelaksanaan 

GCG di perusahaan. Pada tahapan ini perusahaan mengisi kuesioner dengan 

mengajak responden memberikan persepsinya secara jujur dan objektif 

guna memberikan umpan balik dan evaluasi kepada perusahaan. Daftar 

responden terdiri dari 2 kalangan responden yakni responden internal dan 

responden eksternal. 

Responden internal terdiri dari jajaran manajemen (Presiden 

Komisaris, Presiden Direktur/ Direktur Utama), Dewan Pengawas Syariah, 

anggota Komite dibawah Dewan Komisaris dan komite eksekutif, pegawai 

manajerial dan pegawai non manajerial termasuk Corporate Secretary, 

Audit Internal dan Wakil dari Serikat Pekerja. Responden eksternal terdiri 

dari investor institusi dan investor minoritas, lembaga pembiayaan, 

asuransi, asosiasi industry, regulator, mitra kerja, lembaga pemeringkat dan 

berbagai instansi lainnya. 

2. Kelengkapan Dokumen 

Kelengkapan dokumen adalah pemenuhan persyaratan penilaian 

dengan menyerahkan berbagai dokumen yang telah dimiliki perusahaan 
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dalam pelaksanaan GCG dan dokumen lainnya terkait dengan tema 

penilaian. Bagi perusahaan yang telah menyerahkan dokumen yang 

dipersyaratkan pada penyelenggaraan pada CGPI sebelumnya, maka pada 

CGPI yang terbaru cukup hanya memberikan pernyataan konfirmasi bahwa 

dokumen sebelumnya masih berlaku. Jika terjadi perubahan, dokumen yang 

direvisi hari dilampirkan. Dokumen tersebut akan dikaji dan dianalisa untuk 

kemudian dikelompokkan menjadi tujuh bagian yang mewakili governance 

structure, governance system, governance process, governance mechanism, 

governance output, governance outcome, dan governance impact. 

Dokumen yang disampaikan meliputi anggaran dasar, board charter 

untuk Dewan Komisaris, GCG Manual, Code of Conduct, Annual Report, 

Internal Audit Charter, Prospektus, Public Expose, dan berbagai dokumen 

lainnya yang dimintakan sesuai dengan tema penilaian. 

3. Penyusunan Makalah 

Penyusunan makalah merupakan salah satu pemenuhan persyaratan 

penilain yang menjelaskan serangkaian proses dan program implementasi 

GCG di perusahaan dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian. 

Uraian makalah menggambarkan arah dan fokus penilaian yang sesuai 

dengan pedoman sistematika penulisan yang telah ditetapkan. 

Secara garis besar, penulisan harus memenuhi kriteria teknis yakni 

sesuai dengan format penulisan serta memenuhi sistematika penulisan yang 

terdiri dari cover, lembar pengesahan dan isi. Untuk isi, makalah disusun 

dengan urutan-urutan yang diawali dengan abstrak yang memuat uraian 
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ringkas terhadap isi makalah, kemudian pendahuluan yang menjelaskan 

mengenai latar belakang, tujuan, sasaran dan manfaat. Setelah bagian 

pendahuluan adalah bab utama yang menjelaskan pokok permasalahan 

sesuai dengan tema penilaian dari CGPI, kemudian bagian hasil yang 

dicapai dan ditutup dengan bagian penutup. 

4. Observasi 

Observasi adalah tahapan akhir penilaian sebagai salah satu bagian 

penting dari proses riset dan pemeringkatan CGPI berupa peninjauan 

langsung oleh tim penilaian CGPI untuk memastikan bahwa proses 

pelaksanaan serangkaian program pelaksanaan GCG dan upaya manajemen 

terkait dengan tema penilaian. Pelaksanaan observasi dilaksanakan dalam 

bentuk presentasi dan diskusi tanya jawab dengan Dewan Komisaris dan 

Direksi serta pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Selain itu tim 

penilai dapat melakukan verifikasi data-data dan dokuemntasi yang 

dibutuhkan untuk kepentingan penilaian CGPI yang lebih akurat. 

3. Corporate Social Responsbility (CSR) 

CSR  merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap 

lingkungan sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. 

Penggunaan dana CSR dapat diperuntukkan untuk berbagai kegiatan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, termasuk di 

dalamnya untuk pembangunan jalan. Kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan 

dana untuk CSR telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, antara lain: 

UU No. 40Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas. PP No.47 Tahun 2012 tentang 
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Tanggung Jawab Sosial dan  Lingkungan Perseroan Terbatas, UU No.25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal, dan Permen BUMN 5/2007 (diubah terakhir 

dengan Permen BUMN 8/2013) (Entatarina Simanjuntak 2014)  didalam UU nomor 

40  tahun 2007 disebutkan dalam Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.(2) Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban 

Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) 

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur 

dengan peraturan pemerintah.  

4. Laporan Berkelanjutan (Sustainability report) 

Sustainability report merupakan laporan yang dikeluarkan secara sukarela 

oleh perusahaan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Sustainability memproyeksikan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat 

mengenai aspek-aspek yang dilaporkan dan juga sebagai jembatan kebutuhan 

stakeholder dalam pengambilan keputusan.(suryono and prastiwi 2011) 

 Global reporting Initiative (GRI) mendefinisikan bahwa sustainability 

report merupakan pengukuiran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja 

suatu organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dan 

dilaporkan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 
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Sustainability report merupakan sebuah laporan yang tidak hanya berkonsep pada 

single bottom line akan tetapi berkonsep triple bottom line, dalam arti perusahaan 

tidak hanya melaporkan keuangannya saja tetapi juga melaporkan informasi sosial 

dan lingkungan. 

 Sustainability report merupakan jenis laporan yang bersifat sukarela. 

Laporan tersebut diungkapkan untuk pelengkap laporan keuangan yang bersifat 

wajib, akan tetapi laporan ini harus disampaikan secara terpisah dari laporan 

keuangan perusahaan. Dalam PSAK No.1 paragraf ke sembilan “perusahaan dapat 

pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan 

laporan nilai tambah (value added statement). 

 Sustainability report disusun berdasarkan kerangka pelaporan GRI, 

mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu periode laporan 

tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi dan pendekatan 

manajemennya, laporan dapat digunakan sebagai berikut : 

1. Pembanding dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang menghormati atas 

hukum, norma, kode etik, standar kinerja serta inisiatif sukarela yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

2. Menunjukan bagaimana suatu organisasi dapat mempengaruhi oleh 

harapannya dalam pembangunan berkelanjutan sebagai proyeksi dari 

tujuannya: dan 

3. Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dalam kurun waktu 

tertentu. 
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Standar pengungkapan yang harus dimunculkan dalam Sustainability report 

menurut GRI adalah: 

1. Strategi dan profil : Pengungkapan yang membentuk keseluruhan konteks 

untuk dapat memahami kinerja organisasi, seperti strategi yang dimiliki, 

profil, dan tata kelola perusahaan. 

2. Pendekatan Manajemen : Pengungkapan yang mencakup mengenai 

bagaimana sebuah organisasi menggunakan bahasan tertentu untuk 

memberikan konteks dalam memahami kinerja pada sebuah bidang spesifik 

tertentu. 

3. Indikator kinerja : indikator yang memberikan perbandingan informasi 

terkait dengan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Pengungkapan Sustainability report di Indonesia masih bersifat voluntary atau 

sukarela, tidak ada aturan yang mengharuskan sebuah perusahaan untuk 

menerbitkan laporan Sustainability report tersebut seperti halnya pada laporan 

keuangan. Pengungkapan Sustainability report merupakan hal yang penting, GRI 

(Global Reporting Initiative) mengeluarkan prinsip-prinsip yang dicantumkan 

dalam GRI-G4, yaitu : 

1. Keseimbangan : Sustainability report dalam pengungkapan kinerja 

perusahaan sebaiknya diungkapkan dari aspek positif mupun negatifnya 

agar mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. 

2. Dapat dibandingkan : Sustainability report berisi tentang isu dan informasi 

yang ada sebaiknya dilaporkan secara konsisten. Informasi tersebut 
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disajikan dengan seksama agar stakeholder dalam menilai dari waktu ke 

waktu. 

3. Akurat : Sustainability report harus mengandung informasi yang akurat 

untuk kepentingan pemangku yang akan menilai kinerja organisasi. 

4. Urut waktu : Pelaporan Sustainability report harus dilaporkan secara urut 

dan sistematis sesuai dengan kurun waktu yang sebenarnya. 

5. Kesesuaian : informasi yang dilaporkan dalam Sustainability report harus 

sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku agar dapat dibenarkan 

segala isinya oleh para pemangku kepentingan. 

6. Dapat dipertanggung jawabkan : Informasi dan proses yang digunakan 

dalam penyusunan laporan harus dikumpulkan, dipilih, dikompilasi, 

dianalisis dan diungkapkan agar dapat dipertanggung jawabkan isinya. 

Prinsip-prinsip tersebut harus dipahami oleh perusahaan agar laporan Sustainability 

report dapat disusun dengan baik dan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman antar 

pemangku kepentingan perusahaan. 

Sustainability report juga dapat 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 CSR dapat ditemukan dalam aturan 

yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (PT), khususnya pasal 74. (Tarigan and Semuel 2015) 

 

 



25 
 

 

D. Rerangka Pikir 

Agar dapat lebih memahami variabel –variabel yang digunakaan dalam 

penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh corporate governance terhadap 

pengungkapan sustainbility report oleh perusahaan di Indonesia, maka dapat 

dibentuk suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:  

Variabel Independen       Variabel Dependen 

  

 

 

E. Pengembangan Hipotesis  

1. Pengaruh Corporate governance terhadap pengungkapan Sustainability 

report  

 Perusahaan didirikan tidak hanya mencari keuntungan (profit) Karena 

menurut (Ghazali dan Chariri 2007:409) perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada 

seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, 

pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).  

 Stakeholder itu juga harus memperdulikan lingkungan yang ada disekitarnya 

sehingga  terciptanya corpoate governance yang baik, agar tata kelola perusahaan 

baik maka diperlukan   prinsip yang meliputi lima aspek yaitu Transparansi 

(Transparency) Akuntabilitas (Accountability), Responsibilitas (Responsibility), 

Independensi (Independency), Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness). (KNKG, 2006). 

Pengungakapan 

Sustanbility Report  

Corporate 

Governance  
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Good governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk 

mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan 

pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Praktik corporate governance 

telah menjadi hal utama dan menjadi pusat perhatian para manajer. Realisasi 

perencanaan tertulis yang jelas mengenai tanggung jawab perusahaan dapat 

dipublikasikan melalui Sustainability report. Sustainability report merupakan 

laporan yang lebih menunjukkan keseriusan perusahaan untuk membuktikan 

aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan dikarenakan terpisah dari annual report. 

Menurut  Hidayah, 2004 menguji hubungan antara penerapan corporate 

governance terhadap tingkat pengungkapan informasi. Hasilnya semakin tinggi 

indeks corporate governance yang menerapkan GCG semakin tinggi pula tingkat 

pengungkapan informasinya. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan 

sebagai alat untuk mencari simpati dari para stakeholder-nya. Semakin luasnya 

pengungkapan berarti semakin dekat perusahaan dengan pencapaian GCG, 

sehingga semakin kuat pula daya tarik perusahaan bagi para stakeholder-nya. 

Bedasarkan asumsi asumsi tersebut maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Corporate governance  berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

 


