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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Bima Purtanto Sejati (2015) meneliti tentang pengaruh pengungkapan  

sustainability report terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel pengungkapan sustainability report tidak 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Variabel 

pengungkapan sustainability report  tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan dan 

sosial yang ada dalam sustainability report tidak memberikan pengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan dan 

sosial tidak mampu mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan pada 

perusahaaan yang mengungkapkannya. 

Rita Wijayanti (2016) meneliti tentang pengaruh pengungkapan 

sustainability reporrt terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semua variabel dimensi sustainability report  yaitu 

dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Namun hanya dimensi lingkungan yang berpengaruh terhadap likuiditas. 

April Dwi Astuti dan Juwenah (2017) meneliti tentang Pengaruh 

Pengungkapan sustainability report  terhadap nilai perusahaan yang tergabung 

dalam LQ 4 tahun 2012-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

kinerja ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Variabel kinerja sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Variabel kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

 Tedy Kurniawan (2017) meneliti tentang pengaruh sustainability report  

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan Singapura tahun 2014-2016. Hasil penelitian ini menunjukan  

bahwa pengungkapan sustainability report  kategori ekonomi berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Kategori lingkungan berpegaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan sedangkan untuk kategori sosial tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Gunawan dan  Mayangsari (2015) meneliti tentang pengaruh 

pengungkapan sustainability report terhadap nilai perusahaan dengan 

investment opportunity set sebagai variabel moderating. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh sustainability report  terhadap nilai 

perusahaan. kesempatan investasi secara signifikan memoderasi hubungan 

antara sustainability dan nilai perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek 

yang diteliti. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan yang ada dalam 

list pemenang Sustainability Reporting Award di Indonesia yang di 

publikasikan oleh website National Center for Sustainability Reporting. 

Perbedaan lainnya ialah tahun penelitian, penelitian ini menggunakan data 

selama 3 tahun yaitu tahun 2015, 2016 dan  2017 karena pada tahun tersebut 

website National Center for Sustainability Reporting mempublikasi pemenang 



11 
 

 

dengan membuat kategori-kategori sesuai dengan bidang masing-masing 

perusahaan. Sedangkan penelitian terdahulu  Bima Putranto Seajti dan andri 

Prastiwi (2015), Rita Wijayanti (2016) serta Gunawan dan Mayangsari (2015) 

hanya menggunakan tahun penelitian sampai tahun 2015 serta untuk penelitian 

April Dwi Astuti dan Juwenah (2017) yang merupakan replika dalam 

penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang tergabung dalam LQ 45. 

B. Tinjauan Pustaka  

1. Teori Stakeholder 

Teori stakeholder  adalah sebuah teori yang menjelaskan  kepada 

pihak mana saja perusahaan harus bertanggung jawab (Freeman, 2001). 

Perusahaan harus berusaha  menjaga hubungan dengan stakeholder-nya, 

terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan 

sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, 

seperti tenaga kerja, konsumen dan pemilik saham (Chariri dan Ghozali, 

2007). Hal tersebut dapat terwujud dengan cara mengakomodasikan 

kebutuhan dan keinginan dari para stakeholder yang berhubungan langsung 

dengan sumber daya yang digunakan oleh perusahaan.  Salah satu strategi 

perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder adalah 

dengan mengungkapkan laporan yang mempunyai nilai tambah, yaitu 

sustainability report yang menginformasikan perihal aspek  kinerja 

ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan mengungkapkan laporan ini 

menandakan bahwa perusahaan melakukan langkah yang nyata untuk 

meningkatkan hubungannya dengan para stakeholders dengan memberikan 
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data yang transparan mengenai semua dampak dari apa yang dilakukan 

perusahaan dalam aktivitas operasional perusahaan (Weber et al. 2008). 

2. Teori Legitimasi  

Legitimasi  merupakan suatu pengakuan mengenai legal dan tidaknya 

sesuatu. Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan dituntut untuk 

melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa perusahaan telah 

beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau 

lingkungan tempat  perusahaan berada, dimana perusahaan  berusaha untuk 

memastikan bahwa aktifitasnya diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang 

“sah” dan diterima oleh pihak  luar perusahaan (Deegan, 2004). Perusahaan 

yang melakukan pengungkapan sosial, maka perusahaan merasa 

keberadaan dan aktivitasnya akan mendapatkan status di lingkungan 

masyarakat sekitar perusahaan beroperasi atau dapat dikatakan perusahaan 

tersebut terlegitimasi. 

Legitimasi mempunyai tujuan untuk menyamakan asumsi dan 

presepsi bahwa semua kegiatan yang dilakukan perusahaan merupakan 

suatu hal yang pantas dan sesuai dengan norma-norma yang secara umum 

berlaku di dalam kehidupan sosial (Suchman, 1995). Pengungkapan 

laporan berkelanjutan (sustainability report) yang dilakukan perusahaan 

merupakan salah satu usaha untuk membangun citra atau gambaran positif, 

bahwa perusahaan peduli terhadap permasalahan lingkungan dan sosial. 

Dengan menggunakan pengungkapan tersebut perusahaan berusaha untuk 

memperoleh legitimasi dari para stakeholders. 
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3. Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report)  

Laporan berkelanjutan (Sustainability Report) adalah pelaporan yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan (disclose), 

serta upaya dan usaha perusahaan untuk menjadi perusahaan yang mampu 

bertanggung jawab bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) 

yang bertujuan untuk kinerja perusahaan menuju pembangunan 

keberlanjutan dengan menggunakan 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.  

Menurut GRI, pedoman pengungkapan sustainability report terdiri 

atas dua ikhtisar pengungkapan yaitu standar umum dan standar khusus. 

Standar khusus mengatur mengenai pengungkapan yang dapat dilaporan 

perusahaan yang dibagi ke dalam 3 kategori. Kategori tersebut meliputi 

kategori ekonomi, kategori lingkungan dan kategori sosial. Kategori yang 

ada di dalam GRI-G4 memiliki 91 indikator yang dapat digunakan sebagai 

penilaian pelaporan keberlanjutan. Pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan content analysis yaitu sebuah metode pengkodifikasian 

sebuah teks atau isi  dari sebagian tulisan ke dalam berbagai kelompok atau 

kategori berdasarkan kriteria tertentu. Setiap item sustainability report  
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yang diungkapkan akan diberi nilai 1, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. 

Indikator-indikator kinerja dalam GRI-G4 terdiri dari 9 indikator ekonomi, 

34 indikator  lingkungan dan 48 indikator sosial. 

 Dari penjelasan diatas Sustainability reporting menurut GRI-G4 

Guidelines terdiri dari 3 aspek kinerja  yaitu: 

a. Ekonomi  

Aspek kinerja ekonomi berkaitan dengan semua dampak yang 

diakibatkna oleh kegiatan operasional perusahaan  terhadap keadaan 

ekonomi dari pemangku kepentingan (Stakeholder) dan terhadap sistem 

ekonomi di tingkat rendah sampai tinggi seperti tingkat lokal, nasional 

sampai global. Sub-kategori dalam kinerja ekonomi ini ada 4 yaitu 

kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung 

dan praktek pengadaan. 

b. Sosial  

Aspek sosial berkaitan dan membahas mengenai dampak yang 

dimiliki organisasi terhadap sistem sosial dimana organisasi beroperasi. 

Kategori aspek sosial berisi sub-kategori: 

1) Praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja 

Indikator praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja 

meliputi lapangan pekerjaan kondisi pekerja (jumlah kompisisi 

gender pekerja purna waktu dan paruh waktu), relasi buruh dengan 

manajemen, kesehatan kerja dan keselamatan, pendidikan, 

pelatihan, pengembangan karyawan, seta peluang dan kebergaman. 
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2) Hak asasi manusia 

Indikator dalam kinerja hak asasi manusia memastikan 

bahwa organisasi harus selalu memperhatikan kepentiangan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan 

mengamati asas kesetaraan yang meliputi praktik investasi dan 

pengadaan, penerapan prinsip nondiskriminasi, praktik 

manajemen, kebebasan mengikuti perkumpulan, tenaga kerja anak, 

praktik pendisiplinan, pemaksaan untuk bekerja, praktik 

pengamanan serta hak-hak masyarakat adat. 

3) Masyarakat 

Indikator kinerja pada masyarakat memperdulikan terkait 

dampak organisasi terhadap masyarakat dimana mereka beroperasi, 

serta reaksi intitusi sosial berkaitan dengan kepedulian dan 

pengelolaan isu-isu komunitas, korupsi, kebijakan publik serta 

perilaku anti kompetitif (anti-trust dan monopoli). 

4) Tanggung jawab atas produk  

Indikator yang mencakup kinerja tanggung jawab atas produk 

seperti, kesehatan  keselamatan dari pengguna produk dan pelangan 

pada umumnya, produk dan jasa, costumer privacy serta komunikasi 

untuk pemasaran. 

c. Lingkungan 

Aspek Lingkungan berkaitan dengan dampak yang diakibatkan 

oleh kegiatan operasional perusahaan pada seluruh aspek alam yang 
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hidup maupun tidak hidup yang ada dibumi, termasuk dengan tanah, 

udara, air, dan ekosistem. Kategori dalam aspek kinerja lingkungan 

meliputi dampak yang terkait dengan input, seperti energi dan air. Serta 

output, seperti emisi, efulen dan limbah, termasuk juga keanekaragaman 

hayati, transportasi dan dampak berkaitan dengan produk dan jasa, dan 

yang terakhir ialah kepatuhan dan biaya lingkungan.  

2. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai 

pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang 

saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat 

(Samuel, 2000). Sedangkan menurut (Harmono, 2009: 233) nilai 

perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga 

saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang 

menggambarkan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan.  Dari 

beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan dapat 

diukur dan dicerminkan melalui harga saham yang terbentuk dari 

penawaran dan permintaan di pasar modal. 

Nilai perusahaan dapat diukur dengan harga saham dengan 

menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Rasio penilaian ialah rasio 

yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah 

diperdagangkan di pasar modal (Bursa Efek Indonesia).  

 Dalam penelitian nilai perusahaan diukur dengan menggunakan 

rumus Tobis’s Q. Tobin mendefinisikan Q sebagai nilai pasar perusahaan di 
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bagi biaya penggantian modal. Jika Q tinggi berarti nilai pasar perusahaan 

relatif tinggi dari biaya penggantian modal. Perusahaan dapat mengeluarkan 

ekuitas dan mendapatkan harga relatif tinggi dari biaya pabrik dan 

perlengkapan yang perusahaan beli. Sehingga pengeluaran investasi akan 

mengingkat karena perusahaan mampu membeli lebih banyak barang 

investasi baru dengan hanya mengeluarkan sedikit ekuitasnya, dan 

begitupun sebaliknya jika Q  rendah (James Tobin, 1996). 

C. Perumusan Hipotesis   

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis 

yang ada dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh pengungkapan Sustainability Report dalam kinerja ekonomi 

terhadap Nilai Perusahaan  

Di dalam melakukan investasi, pemegang saham selain 

mengharapkan keuntungan yang didapat dari perusahaan juga 

menghadapi resiko kehilangan modal yang mereka berikan kepada 

perusahaan. Maka dari itu sebagai bagian dari pemangku kepentingan, 

pemegang saham perlu adanya transparansi dan pertanggungjawaban 

informasi mengenai kinerja ekonomi perusahaan. (Cahyandito, 2009) 

dalam (Natalia dan Tarigan, 2014) menyatakan bahwa pengungkapan 

kinerja ekonomi dalam sustainability report akan meningkatkan 

kepercayaan stakeholders yang akan meningkatkan citra positif  

perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan dalam hal ini 

profitabilitas. Meningkatnya kinerja keuangan akan meningkatkan 
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harga saham di pasar saham. Para investor lebih  memilih menanamkan 

sahamnya pada perusahaan yang memiliki kinerja ekonomi yang baik. 

Dan hal itu dapat dilihat dalam pengungkapan sustainability report 

dalam kinerja ekonomi.  Oleh karena itu,  penelitian ini mengajukan  

hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

H1 : Pengungkapan Sustainability Report dalam kinerja ekonomi 

berpengaruh  terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Pengaruh pengungkapan Sustainability Report dalam kinerja 

lingkungan terhadap Nilai Perusahaan. 

Pada era perkembangan teknologi ekonomi, perusahaan dituntut 

untuk melakukan pengungkapan terhadap kinerja lingkungan dimana 

perusahaan didirikan. Kinerja lingkungan akan memperlihatkan  sejauh 

mana perusahaan memberikan kepeduliannya terhadap lingkungan 

sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan tempat 

perusahaan berdiri. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang 

baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan investor untuk 

menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut (Nurdin dan 

Cahyandito, 2006). Semakin baik kinerja lingkungan suatu perusahaan 

akan meningkatkan nilai perusahaan dimata investor karena inverstor 

percaya akan kelangsungan hidup perusahaan. Selain dampak kepada 

investor, perusahaan juga memperoleh pandangan baik dari masyarakat 

dan tidak merugikan masyarakat sekitar dengan mencemari lingkungan 
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sekitar operasional perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini 

mengajukan  hipotesis  dalam penelitian ini  yaitu : 

H2 : Pengungkapan Sustainability Report dalam kinerja lingkungan 

berpengaruh  terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Pengaruh pengungkapan Sustainability Report dalam kinerja sosial 

terhadap Nilai Perusahaan 

Dalam sustainability report kategori sosial, menyangkut akan 

adanya dampak terhadap masyarakat sekitar perusahaan serta dalam 

kategori sosial menjelaskan resiko dari interaksi dengan instuisi sosial 

lain yang dikelola perusahaan. Kepedulian perusahaan dalam 

mengantisipasi isu-isu terkait masyarakat seperti komunitas, kebijakan 

publik serta anti kompetitif. Pengungkapan sustainability report 

dimensi kinerja sosial akan berdampak pada persepsi stakeholders 

tentang perlakuan perusahaan terhadap sumber daya manusia di 

sekitarnya. (Simbolon & Sueb, 2016).    

Dengan melaksanakan dan melaporkan tanggung jawab sosial 

terhadap para pemangku kepentingan, tidak hanya dapat meningkatkan 

harga saham rata-rata perusahaan tetapi dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan loyalitas karyawan, menurunkan tingkat perputaran 

karyawan sehingga dapat berujung pada meningkatnya produktivitas 

perusahaan (Emst & Young, 2013) dalam (Tarigan & Samuel, 2014). 

Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis  dalam penelitian 

ini bahwa : 
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H3 : Pengungkapan Sustainability Report dalam kinerja sosial 

berpengaruh  terhadap Nilai Perusahaan. 

D. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Pengungkapan Kinerja 

Ekonomi (X1) 

Pengungkapan Kinerja 

Sosial (X3) 

Pengungkapan Kinerja 

Lingkungan (X2) Nilai Perusahaan (Y) 


