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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

A. Review Penelitian terdahulu

Suryono dan Prastiwi (2011) dalam penelitiannya yang mengenai 

pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap 

pengungkapan sustainability report pada tahun 2011 menunjukkan hasil regresi 

logistik bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan dewan 

komisaris berpengaruh pada pengungkapan sustainability report. 

Aziz (2014) meniliti mengenai Analisis Pengaruh Good Corporate 

Governance Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report. Hasil 

penelitiannya 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 . 

Nurkhin (2009) meneliti mengenai corporate governance & profitabilitas; 

pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR menemukan corporate governance 

yang diproksikan melalui kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan, 

namun komposisi Dewan Komisaris Independen dan profitabilitas berpengaruh 
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positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan ukuran perusahaan yang 

dijadikan variabel kontrol juga berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tidak 

semua variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu digunakan. 

Peneliti hanya menggunakan variabel profitabilitas, likuiditas, ukuran 

perusahaan, dewan direksi,  dan komite audit. 

 

B. Kajian Teori 

1. Teori Stakeholder 

Banyak hal yang harus dipertimbangkan mengenai stakeholder, 

misalnya siapa mereka dan apa yang harus dilakukan pada mereka. Menurut 

Gray, dkk (dalam Ratnasari, 2011) Teori Stakeholder menjelaskan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri, 

namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang saham, 

kreditor, konsumen, masyarakat, supplier, pemerintah dan pihak lain). Dengan 

demikian, dukungan yang diberikan stakeholder sangat berpengaruh dalam 

keberadaan suatu perusahaan.  

Freeman (dalam Syakhroza, 2005) menjelaskan bahwa teori 

stakeholder menggambarkan kepada saja perusahaan bertanggungjawab. 

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan para stakeholder dengan 

memberikan informasi mengenai kinerka perusahaan demi memenuhi 

kebutuhan dari para stakeholder. Salah satu informasi yang kemudian menjadi 
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kebutuhan para stakeholoder adalah informasi-informasi yang bersifat 

sukarela seperti sustainability report (Suryonodan Prastiwi, 2011). 

 

2. Teori Legitimasi 

Legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan 

yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, reaksi terhadap 

batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan 

memperhatikan lingkungan (Widianto, 2011). 

Blomback dan Wirgen (dalam Nugroho, 2013). juga mengatakan 

bahwa legitimasi yang ada itu berasal dari beberapa sistem, nilai, norma, 

kepercayaan dan definisi yang dibentuk secara sosial telah sesuai dengan yang 

diinginkan masyarakat. Pernyataan tersebut didukung oleh Sutedi (2012) yang 

menyatakan bahwa dalam mencapai tingkat pengembalian yang 

menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan adanya 

batasan-batasan yang timbul dalam lingkungan di mana mereka beroperasi, di 

antaranya masalah etika dan moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan 

hidup, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Pengngkapan Informasi-informasi 

tambahan merupakan salah satu alat komunikasi anatar perusahaan dengan 

para stakeholder salah satunya adalah masyarakat dan salah satu informasi 

tambahan adalah informasi mengenai kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan, social dan ekonomi yang kemudian dilaporkan dalam 

sustainability report (Suryono dan Prastiwi, 2011). 



9 
 

 
 

3. Corporate Governance  

Pengertian corporate governance menurut (Griffin dalam Susiana dan 

Herawaty, 2007:7) adalah : “The roles of shareholders, directors and other 

managers in corporate decision making”. Good governance merupakan tata 

kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam 

berusaha atau berkarya. Pada prinsipnya tujuan corporate governance adalah 

menciptakan nilai bagi pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut 

adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan 

pihak eksternal yang berkepentingan.  

Menurut Syakhroza (2005) bahwa perangkat governance dari suatu 

organisasi sebagai (open) sistem terdiri atas struktur governance (governance 

structure), mekanisme governance (governance mechanisms) dan prinsip-

prinsip governance (governance principles). Ketiga perangkat ini akan 

berjalan sebagai suatu kesatuan dalam bentuk sistem governance yang 

berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi di dalam 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

1. Struktur Governance 

Struktur governance dapat diartikan sebagai suatu kerangka di dalam 

organisasi bagaimana berbagai prinsip governance dapat dibagi, dijalankan 

serta dikendalikan. Secara spesifik struktur governance harus didesain 

untuk mendukung berjalannya aktivitas organisasi secara 

bertanggungjawab dan terkendali. Struktur governance utama yang 
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diterapkan di Indonesia yaitu two-tier board yang membentuk Tripod 

governance. Dalam model ini terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), Dewan Komisaris (supervisory board), dan Dewan Direksi 

(management board) 

2.  Mekanisme Governance 

Suatu mekanisme dibutuhkan agar aktivitas di dalam sebuah 

organisasi dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. 

Dalam kaitan ini mekanisme governance dapat diartikan sebagai suatu 

aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang 

mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan kontrol 

(pengawasan) terhadap keputusan tersebut. Tegasnya, mekanisme 

governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem 

governance dalam sebuah organisasi. 

3. Prinsip Governance 

Menurut Sutedi (2012) ada beberapa prinsip dasar yang harus 

diperhatikan dalam corporate governance, yaitu Transparansi, Dapat 

dipertanggungjawabkan (Accountability), dan Kejujuran (Fairness).  

Transparansi merupakan penyediaan informasi yang memadai, akurat dan 

tepat waktu kepada stakeholder harus dilakukan perusahaan agar dapat 

dikatakan transparan. Dapat dipertanggungjawabkan (Accountability) 

menjelaskan banyak perusahaan di Asia dikontrol oleh kelompok kecil 

pemegang saham atau oleh pemilik keluarga. Hal ini menimbulkan masalah 
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dalam mempertahankan objektivitas dan pengungkapan yang memadai. 

Berdasarkan prinsip ini, masing-masing komponen perusahaan, seperti 

komisaris, direksi dan internal auditor dituntut untuk mengerti hak, 

kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Kejujuran (Fairness) 

adalah Prinsip ketiga dari pengelolaan perusahaan penekanan pada 

kejujuran, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus 

memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan 

dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. 

4. Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan kemampuan dan sumber yang 

dimiliki. Menurut Subramanyam dan Wild (2013 : 43) ada dua rasio yang 

biasanya diukur dalam dalam profitabilitas, yaitu : Renturn on total Asset 

dan return on equity. 

a. Return On Assets (ROA)   

Return On Assets (ROA) merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

didalam menghasilkan keuntungan (return) bagi perusahaan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA 

menunjukkan kinerja yang semakin baik. Nilai ROA yang semakin tinggi 

menunjukkan suatu perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan 

aktivanya untuk memperoleh laba, sehingga nilai perusahaan meningkat. 
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Jadi semakin tinggi nilai ROA menunjukkan kinerja keuangan perusahaan 

semakin baik. 

b. Return On Equity (ROE)   

Return On Equity (ROE) merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan tingkat kembalian perusahaan atau efektivitas 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

ekuitas (shareholder’s equity) yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin 

tinggi nilai ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan 

modal sendiri untuk menghasilkan laba (hanafi dan halim, 2009 : 179). 

5. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas memeberikan gambaran posisi keuangan dalam jangka 

waktu yang pendek, tetapi juga digunakan untuk mengecek efisiensi modal 

kerja yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini sering disebut sebagai rasio 

modal kerja. Tidak hanya Bank dan para kreditor jangka pendek saja yang 

tertarik dengan angkaangka rasio likuiditas, rasio likuiditas juga berguna bagi 

kreditor jangka panjang dan pemegang saham yang akhirnya atau setidaknya 

ingin mengetahui prospek dari deviden dan pembayaran bunga di masa yang 

akan datang.  Rasio yang paling umum digunakan untuk menganalisa posisi 

modal kerja suatu perusahaan (likuiditas) adalah dengan menggunakan 

current ratio (CR). Rasio ini menunjukkan perbandingan nilai kekayaan 

lancar (yang segera dapat dijadikan uang) dengan hutang jangka pendek 

(Hanafi dan Halim, 2009). Current  ratio adalah rasio yang mengukur sejauh 
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mana kemampuan aktiva lancar perusahaan biasa dipergunakan untuk 

memenuhi kewajiban lancarnya. 

6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, 

dan rata-rata total aktiva. Sedangkan ukuran perusahaan dapat juga diartikan 

sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai 

beberapa tahun.  

 Menurut Christian dan Sakti (dalam Widianto, 2011) perusahaan 

besar mempunyai kemampuan untuk merekrut karyawan yang ahli, serta 

adanya tuntutan dari pemegang saham dan para analis, sehingga perusahaan 

besar memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dari 

perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan besar merupakan emiten yang 

banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan 

biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.  

7. Sustainability Report 

Susutainability report adalah laporan yang masih bersifat voluntary 

atau sukarela, berdasarkan Pedoman Laporan Keberlanjutan bahwa 

sustainability report adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya 

akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun 

eksternal. Laporan ini menggambarkan tentang dampak ekonomi, lingkungan 
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dan sosial. Sebuah laporan keberlanjutan harus menyediakan gambaran yang 

berimbang dan masuk akal dari kinerja keberlanjutan sebuah organisasi, baik 

kontribusi yang positif maupun negatif. 

Laporan keberlanjutan (Sustainability Report) yang disusun 

berdasarkan GRI (Global Reporting Initiative) mengungkapkan keluaran dan 

hasil yang terjadi dalam suatu periode laporan tertentu dalam konteks 

komitmen organisasi, strategi dan pendekatan manajemennya. Laporan dapat 

digunakan untuk tujuan berikut, di antaranya: 

a. Patok banding dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang menghormati 

hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. 

b. Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan. 

c. Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan diantara berbagai 

organisasi dalam waktu tertentu. 

Menurut Mardikanto (2014) terdapat tiga dimensi utama untuk 

tanggung jawab korporasi, yaitu: 

1. Dimensi Ekonomi 

Usaha yang mengenalkan produk, atau memberikan jasa bagi 

konsumen pelanggan, dianggap bertanggung jawab terhadap para 

pelanggan atau konsumen. Dalam hal ini, kewajiban perusahaan adalah 

memberikan informasi yang akurat, menggunakannya sebagai bagian 

integral dan transparan sarana yang membantu dalam pemasaran, urusan 
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kontrak, dan penguatan konsumsi. Sesuai dengan tanggung jawab sosial, 

hal tersebut berhubungan dengan praktik pemasaran yang adil, 

perlindungan kesehatan dan menjamin keamanan konsumsi 

berkelanjutan, penyelesaian konflik dan ganti rugi, perlindungan 

informasi dan privasi, dan pencapaian pelayanan dasar dan produk 

2. Dimensi Sosial 

Dimensi sosial diartikan sebagai perusahaan harus berpartisispasi 

dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, dan dalam memperbaiki serta 

merawat urusan karyawannya. Ini harus positif merefleksikan 

peningkatan produktivitas mereka, mengembangkan kemampuan teknis 

mereka dan memberi mereka keamanan profesional dan pekerjaan, selain 

kesehatan dan sosial. 

3. Dimensi Lingkungan 

Didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan terhadap dampak 

lingkungan yang dihasilkan dari operasi dan produk, menghilangkan 

emisi dan limbah, mencapai efisiensi maksimum dan produktivitas 

tergantung pada sumber daya yang tersedia, dan penurunan praktik yang 

dapat berdampak negatif terhadap negara dan ketersediaan sumber daya 

generasi berikutnya. 
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C. Rerangka Pikir 

Agar dapat lebih memahami variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh corporate governance terhadap 

pengungkapan sustainability report oleh perusahaan di Indonesia, maka dapat 

dibentuk suatu kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Rerangka Pikir 
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D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengarus Profitabilitas terhadap Pengngkapan Sustainability Report 

 Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, 

akan identik dengan upaya-upaya untuk melakukan pengungkapan yang lebih 

luas. Luasnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan adalah upaya 

untuk memperoleh dukungan dan mencari simpati para stakeholder-nya. 

Perusahaan dengan kinerja yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan 

dalam proses pembentukan image yang sangat berpengaruh untuk mendapat 

kepercayaan dari para stakeholder, karena perusahaan mampu menunjukkan 

kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terutama 

investor dan kreditor. Pengungkapan SR ini dilakukan dalam rangka 

pertanggungjawaban kepada stakeholder untuk mempertahankan dukungan 

mereka dan juga untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Selain itu 

pengungkapn SR juga dapat digunakan sebagai media komunikasi dengan 

para stakeholder, yang ingin memperoleh keyakinan tentang bagaimana profit 

dihasilkan perusahaan. Informasi ini terutama penting bagi stakeholder selain 

investor dan kreditor yang biasanya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi 

atau financial.  Laraswita (2010) menemukan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan. 

Selain itu penelitian Nurkin (2009), Widianto (2011), Untari (2010) 

mengungkapkan adanya hubungan positif antara profitabilitas dengan 

pengungkapan sustainability report. Namun berdasarkan penelitian Sembiring 
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dalam ratnasari (2011) mengungkapkan bahwa tidak adanya hubungan anatara 

profitabilitas dengan pengungkapan laporan tanggung jawab social oleh 

perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa :  

H1 = Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability 

report 

2. Pengaruh likuiditas terhadap Pengngkapan Sustainability Report 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan tingkat 

likuiditas yang tinggi berarti menandakan kemampuan yang besar untuk 

membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Perusahaan 

yang memiliki likuiditas yang tinggi akan menciptakan image yang kuat dan 

positif dimata para stakeholder-nya. Stakeholder tentunya akan semakin 

berpihak dan memberikan dukungannya pada perusahaan-perusahaan yang 

memiliki image yang semakin baik dan kuat. Upayaupaya yang dapat 

ditempuh perusahaan untuk membentuk dan memperkuat image-nya adalah 

melalui pembuatan laporan-laporan tambahan. Salah satu upaya 

pengungkapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melalui 

pembuatan sustainability report secara sukarela, sebagai aksi perusahaan 

untuk mendapatkan dukungan dari para stakeholder-nya.  

Perusahaan yang dapat dengan segera memenuhi kewajiban 

keuangannya berarti menandakan memiliki kinerja keuangan yang baik. Hal 

ini didukung oleh Burton, dkk (2000) dalam (Almilia dan Devi, 2007) yang 
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juga mengatakan tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya 

kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan yang kuat akan mendorong 

perusahaan untuk mengungkap lebih banyak informasi sebagai instrumen 

untuk meyakinkan para stakeholder-nya. Namun bertolah belakang dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Widianto (2011) yang menyatakan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. 

Berdasarkan argumen-argumen tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:   

H2 = Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability 

Report 

Semakin besar suatu perusahaan akan semakin disorot oleh para 

stakeholder. Dalam kondisi demikian perusahaan membutuhkan upaya yang 

lebih besar untuk memperoleh legitimasi  stakeholder dalam rangka 

menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma 

perilaku yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu semakin besar 

perusahaan akan semakin berkepentingan untuk mengungkap informasi yang 

lebih luas. Pengungkapan yang luas ini dimaksudkan untuk, antara lain: 

mendidik dan menginformasikan para stakeholder tentang tujuan atau maksud 

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya; mengubah persepsi organisasi, 

tanpa mengubah kinerja aktual organisasi; mengalihkan atau memanipulasi 

perhatian dari isuisu penting ke isu-isu lain yang berhubungan; atau mengubah 

ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Oleh karena itu semakin besar 
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perusahaan, semakin memiliki kecenderungan untuk mengungkap informasi 

lebih banyak, sehingga semakin mungkin untuk melakukan praktik 

pengungkapan sustainability report.  Dalam penelitian Nurkin (2010), dan 

Widianto (20110 menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan sustainability report, sedangkan penelitian yang 

dilakukan Putri (2013) menjukan bahwa ukuran perusahaan tidak 

mempengaruhi sustainability report. Berdasarkan argumen-argumen di atas 

maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H3 = Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report 

4. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Sustainability Report 

Dalam pengertian yang sederhana, corporate governance dapat dilihat 

sebagai sekumpulan tatanan yang berlaku ke dalam perusahaan yang 

selanjutnya  menunjukkan dan mendefinisikan hubungan-hubungan antara 

manajer dan pemegang saham. Sebagai pusat dari sistem ini adalah dewan 

direksi. Tanggung jawab utama dewan direksi adalah memastikan 

kelangsungan jangka panjang dari perusahaan dan untuk memberikan 

pengawasan dari manajemen. Dewan direksi juga mempunyai tanggung jawab 

dalam memastikan kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, 

termasuk laporan yang bersifat sukarela yaitu menerbitkan sustainability 

report (Sutedi, 2012 : 182). 
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Berdasarkan penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) menyebutkan 

bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap praktik pengungkapan 

sustainability report. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Widianto (2011) bahwa dewan direksi memberikan pengaruh positif terhadap 

praktik pengungkapan sustainability report. Namun berdasarkan penelitian 

Hasanah (2014) mengatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report. Berdasarkan argumen-argumen di atas 

maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H4: Dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability 

report 

5. Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Sustainability Report 

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006 : 15) 

komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris salah 

satunya karena perusahaan mempunyai dampak yang luas terhadap kelestarian 

lingkungan. mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pelaporan 

keuangan (financial reporting), tata kelola perusahaan (corporate governance) 

dan pengawasan perusahaan (corporate control). Dalam bidang corporate 

governance, Komite Audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah 

melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum serta aturan lainnya 

yang berlaku serta memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya 

secara etis dan bermoral (Sutedi, 2012 : 162).  
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Berdasarkan penelitian Nugroho (2013) menyebutkan bahwa komite 

audit berpengaruh terhadap pengungkapan triple bottom line oleh perusahaan. 

Namun, penelitian Hasanah (2014) mengatakan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. 

H5: Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report 


