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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Reviu Penelitian Terdahulu 

Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap 

pengungkapan sustainability report telah dibuktikan secara empiris oleh 

penelitian (Ahmad, 2014 : 17 ) berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan 

Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Sustainability Repor” dengan meneliti 

perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2007 

sampai dengan 2008 dengan menggunakan metode Uji Regresi Berganda. 

Hasilnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berdampak positif terhadap 

pengungkapan sustainability report. Dimana semakin besar ukuran perusahaan 

akan cenderung lebih memperluas pengungkapan informasi kegiatan lingkungan 

yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan jumlah investasi mereka 

sehingga kinerja keuangan menjadi lebih baik.  

Sejalan dengan hasil  dikemukakan oleh (Hayatun et al. 2012 : 270) yang 

meneliti seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di bursa BEI 

tahun2006-2009 dengan judul penelitian “The Impact of Sustainability Reporting 

on Company Performance” dengan menggunakan metode analisis regresi 

menyimpulkanbahwa kinerja keuangan perusahaan yang mampu memaksimalkan 

nilai profitnya dengan menggunakan aset perusahaan akan memahami pentingnya 

pengungkapan aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungan dengan menggunakan 

sustainability report. 

Selanjutnya penelitian (Vianti, 2016 : 13) yang berjudul “Pengaruh 

Corporate Governance dan Karatkeristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan 
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Sustainability Report” memiliki hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan sustainability report, dengan meneliti 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2016 menggunakan metode 

analisis regresi. Dengan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan 

kegiatan sosial dengan laba yang dihasilkan, maka perlu adanya laporan tentang 

kegiatan tersebut yang dapat digunakan perusahaan untuk menunjukkan kepada 

para investor maupun calon ivestornya bahwa kegiatan perusahaan tidak hanya 

berfokus mencari laba namun juga memperhatikan lingkungannya. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari, 2011 : 22) yang 

berjudul "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Dalam Sustainability Report"meneliti 

seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006 hingga 2009 dengan metode 

analisis regresi, menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan sustainability report. Dikarenakan perusahaan yang memiliki rasio 

leverage tinggi akan terbebani dengan biaya bunga yang mengakibatkan 

perusahaan akan berfokus untuk membayar bungan dan pinjaman pokok, sehingga 

akan mengurangi kegiatan sosial perusahaan 

Keseluruhan penelitian menunjukkan hasil yang beragam dari Pengaruh 

ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan 

sustainability report.Sehingga dapat dikatakan bahwa pengungkapan 

sustainability report yang dilakukan perusahaan akan sangat membantu 

perusahaan untuk memiliki citra bagus di masyarakat dan juga investor namun 

juga harus dilihat dari besar laba dan biaya yang ada dalam perusahaan. 
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B.  Tinjauan Pustaka 

1. Teori Stakeholder 

Menurut (Widiati 2016 : 3) teori stakeholder menunjukkan bahwa 

aktivitas operasional perusahaan tidak hanya memberikan manfaat bagi 

perusahaan namun bagi seluruh stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, 

konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis perusahaan dan pihak 

lainnya). Sehingga aktivitas operasional perusahaan juga tidak hanya untuk 

menghasilkan laba, namun menjadi lebih luas dengan turut member manfaat bagi 

lingkungan masyarakat. Dalam pengambilan keputusan, para stakeholder 

membutuhkan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan 

aktivitas yang telah dilakukan. Perusahaan akan berusaha untuk mengungkapkan 

informasi yang berintegritas, agar para stakeholder tetap menaruh kepercayaan 

terhadap perusahaan. Menurut sifatnya pengungkapan informasi dibagi menjadi 

dua, yaitu wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary). Pengungkapan informasi 

yang bersifat wajib adalah laporan keuangan, informasi ini dibutuhkan oleh 

stakeholder yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi oleh kegiatan 

ekonomi perusahaan. Sedangkan pengungkapan yang bersifat sukarela dibutuhkan 

oleh stakeholder yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap kegiatan 

ekonomi perusahaan.  

Laporan sukarela yang sedang berkembang saat ini adalah sustainability 

report (laporan keberlanjutan). Melalui pengungkapan sustainability report 

(pengungkapan sosial dan lingkungan) perusahaan dapat memberikan informasi 

yang lebih cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya 

terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. 
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2. Definisi dan Penyusunan Pengungkapan Sustainability Report  

Menurut (Elkington 1997 : 1) Sustainability Report berarti laporan yang 

memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan 

yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan 

perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (sustainable performance). 

Sustainability Report termasuk dalam pengungkapan sosial perusahaan yang 

bersifat sukarela, hal ini dikarenakan belum ada peraturan yang mewajibkan 

perusahaan untuk mengungkap informasi tersebut.  

Menurut GRI mendefinisikan sustainability report sebagai praktik dalam 

mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan, sebagai tanggung jawab 

kepada stakeholder internal maupun eksternal mengenai kinerja organisasi dalam 

mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainability report akan 

menjadi salah satu media untuk mendeskripsikan pelaporan ekonomi, lingkungan, 

dan dampak sosial. GRI merupakan pedoman internasional mengenai cara 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dapat dijadikan rujukan dalam 

menyusun sustainability report. Namun demikianimplementasisustainability 

report dalam setiap perusahaan selalu menyesuaikan kondisi masing – masing 

peruahaan. 

3. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan. 

Ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) 

kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.  

Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha 

besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu ) adalah sebagai berikut: 
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a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana 

diatur dalam undang-undang ini.  

b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menajdi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini.  

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perushaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.  

d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan  

usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih  

besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara 

atau  Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan 

ekonomi di Indonesia. 
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4. Profitabilitas 

Menurut (Vianti, 2016 : 6) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimiliki secara efisien. 

Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan persaingan 

antar perusahaan (Widianto, 2011 : 42) termasuk dengan meningkatkakan 

pengungkapan informasi  bagi para stakeholder perusahaan. Tingkat keuntungan 

yang tinggi akan menandakan pertumbuhan perusahaan pada masa mendatang, 

oleh sebab itu diperlukan adanya informasi tambahan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna salah 

satunya dengan pengungkapan sustainability report dalam laporan tahunan 

perusahaan.   

5.  Leverage 

Leverage menunjukkan berapa aktiva perusahan yang dibiayai dengan 

hutang  (Widianto, 2011 : 43) serta menunjukkan struktur modal perusahaan 

berupa prsentase hutang perusahaan dari semua modal  yang dimiliki untuk 

kegiatan operasional perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang 

perusahaan. Informasi ini diperlukan investor untuk mempertimbangkan resiko 

beban bunga yang dimiliki perusahaan. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan 

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori 

extreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang 

yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. 
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C. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan  Sustainability Report 

 Ukuran peusahaan merupakan variabel yang sering digunakan untuk 

menjelaskan variasi dan luas pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melogaritma naturalkan total aset 

perusahaan. Aset memiliki manfaat ekonomis masa depan yang dimiliki dan 

dikelola oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. 

Teori stakeholder menyatakan bahwa aktivitas operasional perusahaan 

tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan namun bagi seluruh 

stakeholdernya  (Widiati 2016 : 3). Sebagai bentuk dari penerapan teori 

stakeholder dimana para stakeholder perusahaan akan memiliki kepentingan yang 

berbeda. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin 

meningkatkan kebutuhan informasi perusahan bagi para stakeholder nya untuk 

memenuhi kepentingan masing - masing stakeholder. Salah satunya dengan 

mengungkapan sustainability report yang akan menjadi informasi tambahan bagi 

para stakeholder perusahaan. 

 (Cahya, 2010 : 56) menyatakan bahwa perusahaan besar lebih cenderung 

untuk melakukan pengungkapan karena memiliki lebih resiko lingkungan yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitarnya. Sehingga 

perusahaan akan lebih luas dalam melakukan kegiatan lingkungan dan lebih luas 

juga dalam pengungkapan sustainability report dalam laporan tahunan perusahaan 

untuk mengurangi resiko maupun tuntutan dari masyarakat sekitar . 
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H1 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan 

Sustainability Report 

2. Profitabilitas dan Pengungkapan Sustainability Report 

Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sebagai bentuk penerapan 

teori stakeholder sebuah perusahaan memiliki pertanggungjawaban kegiatan 

operasional dalam menghasilkan laba, informasi mengenai profitabilitas 

perusahaan harus diungkapkan manajemen kepada investor dan kreditor 

perusahaan maupun stakeholder lainnya. Selain itu profitabilitas merupakan 

sumber dana dari kegiatan tanggung jawab sosial yang dikelola oleh manajemen 

perusahaan. 

Profitabilitas perusahaan diungkapkan dalam laporan tahun perusahaan, 

kemudian laporan tambahan yang dapat menunjukkan penggunaan profitabilitas 

perusahaan untuk kegiatan sosial dan lingkungan salah satunya berupa 

Sustainability Report .Dengan mengungkapkan Sustainability Report perusahaan 

dianggap sudah melaksanakan tanggungjawab dalam memberikan informasi 

kepada para stakeholdernya (Vianti 2016 : 7). Dikarenakan profitabilitas 

merupakan sumber pendanaan corporate social responcibility perusahaan, maka 

perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan semakin besar juga dana yang 

digunakan perusahaan untuk kegiatan lingkungan sosial perusahaan. Sejalan 

dengan penelitian (Widianto, 2011 : 58) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan Sustainability Report. 

H2 : Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Sustainability 

Report.
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3. Leverage dan Pengungkapan Sustainability Report 

Leverage menunjukkan berapa aktiva perusahan yang dibiayai dengan 

hutang  (Widianto 2011 : 43), juga menunjukkan struktur modal perusahaan 

berupa prsentase hutang perusahaan dari semua modal yang dimiliki untuk 

kegiatan operasional perusahaan. Sesuai dengan teori stakeholder untuk 

meyakinkan pihak kreditor perlu dilaporkan informasi yang lebih meyakinkan. 

Salah satunya dengan pelaporan laba yang tinggi akan mencerminkan kondisi 

keuangan perusahaan yang kuat sehingga meyakinkan perusahaan dalam 

memperoleh pinjaman dari para stakesholder-nya. Namun disisi lain apabila 

tingkat leverage yang tinggi pada perusahaan juga akan meningkatkan resiko 

gagal bayar akibat dari adanya beban bunga. 

Perusahaan dalam usaha untuk mencapai laba yang tinggi akan 

mengurangi biaya-biaya, termasuk mengurangi biaya untuk mengungkapkan 

pertanggungjawaban sosial. Perusahaan dalam mempublikasikan Sustainability 

Report memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar sehingga 

perusahaan akan mengurangi tingkat pengungkapan laporan yang bersifat sukarela 

terlebih terpisah dari annual report. Sejalan dengan penelitian (Ratnasari, 2011 : 

22) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh  terhadap luas pengungkapan 

sustainability report. 

H3 : Leverage Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Sustainability Report
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D. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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