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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia saat ini, terjadi karena 

sebagian besar adalah perbuatan manusia, seperti bencana asap di kawasan 

Sumatera dan Kalimantan akibat pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan 

lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, kerusakan 

lingkungan juga disebabkan oleh kegiatan-kegiatan  ekonomi yang berlangsung  di 

Indonesia. Perusahaan dijadikan sebagai salah satu pelaku penyebab permasalahan 

lingkungan. Karena dalam proses produksi perusahaan membutuhkan berbagai  

komponen yang berkaitan dengan lingkungan hidup masyarakat. Banyak 

perusahaan yang melakukan ekploitasi sumber daya alam dan sumber daya 

manusia untuk meningkatkan keuntungan perusahaan (Sutami at al, 2011). 

Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan perusahaan. Perusahaan 

menginginkan keuntungan dan ketika keuntungan perusahaan terus meningkat, 

disisi lain kerusakaan yang timbul akibat proses produksi barang ikut meningkat, 

sehingga tingkat biaya pajak dan biaya untuk kebersihan, kesehatan dan 

kelestarian lingkungan terus meningkat. 

Melihat ada banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi pada masyarakat 

akan menimbulkan masalah sosial masyarakat sehingga muncul tuntutan dari 

masyarakat terhadap perusahaan untuk memberikan pertanggungjawaban sosial 
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dan lingkunganya. Oleh karena itu, perusahaan mengembangkan dan mengadopsi 

konsep 3P yang diperkenalkan  Elkington (1998), Yaitu People, Planet and Profit 

atau disebut dengan konsep Tripel Bottom-Line. Konsep Tripel Bottom-Line 

merupakan cerminan dari istilah yang dikenal berbagai perusahaann didunia,  yaitu 

Sustain Ability. Sustain Ability memiliki makna tersendiri bagi perusahaan, yaitu 

kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup selama mungkin atau disebut 

dengan istilah Long-Life Company. 

Konsep 3P dari Elkington yang dikemukakan diatas memperlihatkan bahwa  

perusahaan berusaha menjawab tuntutan masyarakat dengan membuat  suatu 

laporan berkelanjutan (Sustainability report). Laporan berkelanjutan 

(Sustainability Report) adalah suatu laporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengukur, mengungkapkan, mengupayakan perusahaan untuk menjadi 

perusahaan yang akuntabel dan transparansi  bagi seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholders) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan 

keberlanjutan yang terdapat prinsip dan standar pengungkapan yang mampu 

mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan terkait dengan aspek ekonomi, 

lingkungan dan sosial. Menurut Elkington (1997) Sustainability Report berarti 

laporan yang memuat tidak hanya  kinerja keuangan tapi juga informasi non-

keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang 

memungkinkan perusahaan dapat bertumbuh secara berkesinambungan. 

Manfaat dilaporkannya laporan berkelanjutan (Sustainability Report)  adalah 

untuk perusahaan lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, 



3 
 

 

meningkatkan nama baik atau reputasi perusahaan, mengurangi dampak rasio yang 

merugikan perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan 

kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya serta 

menjadi bahan analisis investasi bagi investor. 

Nilai Perusahaan ialah tingkat keberhasilan suatu perusahaan yang terkait 

erat dengan harga sahamnya menurut presepsi investor (Sujoko dan Soebiantoro, 

2007). Sehingga dalam hal ini, ukuran keberhasilan manajemen perusahaan dilihat 

dari kemampuan perusahaan menyejahterakan para pemegang saham. Harga 

saham yang tinggi akan membuat nilai perusahaan juga tinggi, serta  meningkatkan 

kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga 

pada prospek perusahaan di masa mendatang. Nilai Perusahaan di proksikan 

dengan rumus Tobin’s Q yang menggambarkan bahwa apakah perusahaan dalam 

kondisi tumbuh, tidak tumbuh atau bahkan menurun, sehingga investor dapat 

memutuskan apa yang harus dilakukan dlaam kondisi tersebut. Dengan rumus ini 

investor dapat mengetahui tiga hal yang pennting terdiri dari: potensi 

perkembangan harga saham, potensi kemamuan manajer dalam mengelola asset 

perusahaan dan potensi pertumbuhan investasi (Sudiyatno dan Puspitasari, 2010). 

Banyak perusahaan yang sudah berhasil melakukan strategi bisnis yang 

berlandaskan  lingkungan. Suvei akademis menemukan hubungan yang positif 

antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan. Banyak peneliti yang 

menyetujui bahwa strategi dan manajemen dalam mengelola lingkungan dan sosial 

berdampak positif terhadap kinerja operasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
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pengungkapan sustainability report berdampak terhadap nilai perusahaan karena 

menambah kinerja perusahaan dan menambah kepercayaan para investor atau 

pemegang saham. 

Objek penelitian ini ialah perusahaan yang terdaftar dalam  pengungkapan 

sustainabilitas di salah satu ajang penghargaan  yang diselenggarakan oleh 

National Center for Sustainability Reporting (NCSR). National Center for 

Sustainability Reporting (NCSR) menyelenggarakan Indonesia Sustainability 

Reporting Awards (ISRA) sejak tahun 2005. ISRA ialah apresiasi yang diberikan 

kepada perusahaan yang telah menyusun pelaporan atas aktivitas yang 

menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan 

perusahaan. ISRA diselenggarakan guna memberikan penghargaan terhadap 

perusahaan yang telah mengungkapkan sustainability report, baik yang diterbitkan 

secara terpisah atau menjadi satu dengan laporan tahunan. ISRA diadakan dengan 

harapan akan meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap aspek transparansi 

dan akuntabilitas publik serta tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku 

kepentingan (NCSR, 2011). Kreteria penilaian mengacu pada Sustainability 

Rreporting Guideline 4.0 atau GRI-G4. Hal-Hal yang dinilai seperti Kebijakan 

Perusahaan mengatasi dampak kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, strategi 

perusahaan meningkatkan profesionalisme karyawan dan strategi melaksanakan 

konservasi dan efisiensi energi mitigasi gas rumah kaca. NCRS juga memberikan 

penghargaan tentang pengungkapan isu-isu penting dan unik. 
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Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) pada tahun 2015 ada 7 

kategori, tahun 2016 ada 14 kategori  sedangkan pada tahun  2017 ada 12 kategori 

pemenang menurut sektor masing-masing perusahaan yaitu Financial Services, 

Mining and Metal, Combined Report, Oil and Gas, Energy, Infrastructure, 

Manufactures, Lembaga Pemerintah, Overseas, Early Adopted GRI Standards, 

First Year Entri, dan yang terakhir Overall. 

Di Indonesia penerapan pengungkapan Sustainability Report masih bersifat 

voluntary atau sukarela. Namun pengungkapan Sustainability Report ini telah 

didukung dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, kemudian didukung pula dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1. Sebenarnya, perusahaan harus 

memantau kepatuhan sustainability mereka untuk membentuk strategi, 

meningkatkan kinerja, dan membantu investor untuk memahami hubungan antara 

kinerja keuangan perusahaan dan indikasi keberlanjutan.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti, 2016) menunjukkan hasil bahwa 

dimensi-dimensi Sustainability Report pada perusahaan non keuangan memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, namun hanya dimensi lingkungan 

saja yang memiliki pengaruh terhadap current ratio. Hasil penelitian oleh (Sejati, 

2015) menunjukkan bahwa pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan 

manufaktur di Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dan 

nilai perusahaan, serta pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial 

tidak memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Serta 
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pada penelitain yang dilakukan Astuti & Juwenah (2017) menunjukkan bahwa 

pengungkapan Sustainability Report terhadap perusahaan yang tergabung dalam 

LQ 45, kinerja ekonomi berpengaruh positif terhadap  nilai perusahaan sedangkan 

kinerja sosial dan lingkungan tidak berpengaruh signifikan. 

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Astuti April Dwi & Juwenah 

(2017) dengan mengubah periode dan objek penelitian dengan perusahaan The 

Winner Of Indonesia Sustainabiloity Reporting Award tahun 2015 sampai 2017. 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

peneliti tertarik untuk membahas topik ini dan menguji hipotesis yang berkaitan 

dengan pengungkapan sustainability report dalam dimensi ekonomi, lingkungan, 

sosial dan pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan serta karena perbedaan atau 

ketidakonsistenan  hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu penulis mengangkat 

judul: 

“Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan 

(Studi Empiris Pada The Winner Of Indonesia Sustainability Reporting Award )”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan paparan  latar belakang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengungkapan Sustainability Report dan Nilai Perusahaan pada 

perusahaan The Winner of Indonesia Sustainability Reporting Award? 

2. Apakah pengungkapan Sustainability Report dalam kinerja ekonomi 

berpengaruh  terhadap Nilai Perusahaan? 
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3. Apakah pengungkapan Sustainability Report dalam kinerja lingkungan 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan? 

4. Apakah pengungkapan Sustainability Report dalam kinerja sosial 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ada diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk : 

a. Untuk mendeskripsikan  pengungkapan Sustainability Report dan Nilai 

Perusahaan pada perusahaan The Winner of Indonesia Sustainability 

Reporting Award? 

b. Untuk menguji pengaruh pengungkapan Sustainability Report dalam  

kinerja ekonomi   terhadap Nilai Perusahaan. 

c. Untuk menguji pengaruh pengungkapan Sustainability Report dalam 

kinerja lingkungan terhadap Nilai Perusahaan. 

d. Untuk menguji pengaruh pengungkapan Sustainability Report dalam 

kinerja sosial terhadap Nilai Perusahaan. 

2.  Manfaat Penelitian 

Dari paparan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis dan akademik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai refrensi  bagi penelitian selanjutnya.  
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b. Manfaat praktis, penelitian ini dapat digunakan  sebagai informasi ataupun

wacana mengingat masih lemahnya kesadaran bagi perusahaan di

Indonesia terhadap pertanggungjawaban, khususnya lingkungan dan sosial.

Sehingga pemerintah dapat memperoleh tolak ukur untuk menentukan

kebijakan yang tepat bagi perusahaan dana dapat mengatur pelaksanaan

Sustainability Reporting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia


