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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya zaman, pandangan bahwa perusahaan hanya 

berorientasi pada maksimalisasi laba telah berkurang. Menurut Elkington dalam 

Nugroho (2009) saat ini tujuan bisnis tidak hanya mencari keuntungan (profit), tetapi 

juga bertanggung jawab kepada masyarakat (people) dan bumi (planet). Ketiga hal 

tersebut dikenal dengan konsep Tripple-P Bottom Line. Maksud dari konsep tersebut 

adalah bahwa kegiatan bisnis tidak hanya bertujuan menguntungkan perusahaan saja. 

Namun, aktivitas tersebut juga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat dan turut 

berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan cara 

mengungkapkan informasi tanggungjawab sosial dan lingkungan. 

Informasi mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan dapat diungkapkan 

melalui sustainability report. Hasanah, Yanto dan Handayani (2009) mendefinisikan 

sustainability report sebagai praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas 

perusahaan, sebagai tanggungjawab kepada stakeholder internal ataupun eksternal 

mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Pengungkapan laporan sustainability report meliputi pengungkapan ekonomi, 

pengungkapan sosial dan lingkungan. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan 

ekonomi perusahaan dapat dilakukan dengan mengungkapkan hal tersebut ke dalam 

laporan tahunan perusahaan atau mengungkapkannya kedalam laporan yang terpisah. 

Di Indonesia, publikasi sustainability report masih bersifat voluntary, artinya 

perusahaan dengan sukarela menerbitkannya dan tidak ada aturan baku yang 
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mewajibkan seperti halnya pada penerbitan financial reporting (Hasanah, Yanto dan 

Handayani, 2006). Namun minat perusahaan untuk mengungkapkan sustainability 

report tidak berkurang. Tuntutan masyarakat akan peran perusahaan dalam 

memberikan manfaat, medorong perusahaan untuk memberikan informasi yang 

transparan, akuntabel, serta praktik tata kelola perusahaan yang semakin baik (good 

corporate governance) (Hasanah, Yanto dan Handayani, 2006). 

Menurut Suryono dan Prastiwi (2011), salah satu manfaat dari Sustainability 

Report adalah dapat membantu membangun ketertarikan para pemegang saham 

dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana 

meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan. 

Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan informasi tanggung 

jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

kinerja lingkungan dan sosial yang baik akan direspon positif oleh investor melalui 

peningkatan harga saham. Apabila perusahaan memiliki kinerja lingkungan dan sosial 

yang buruk maka akan muncul keraguan dari investor sehingga direspon negatif 

melalui penurunan harga saham (Almilia et al, 2007). 

Ada perbedaan temuan dalam penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara 

sustainability report terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Almilia et al (2007) 

menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja lingkungan 

dengan kinerja ekonomi. Hal ini memberikan penjelasan bahwa kinerja lingkungan 

perusahaan memberikan akibat pada kinerja finansial perusahaan yang tercermin pada 

tingkat return tahunan perusahaan yang dibandingkan dengan return industri. 

Demikian pula Annisa dan Wiwin (2009) yang meneliti tentang pengaruh antara 

sustainability report dengan kinerja perusahaan menunjukkan hasil bahwa kinerja 
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perusahaan dipengaruhi oleh laporan berkelanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan. 

Sementara penelitian Guidry dan Patten (2010) dalam Wibowo dan Faradiza (2013) 

menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat kualitas pengungkapan sustainability 

report yang tinggi memiliki reaksi pasar yang lebih positif dibandingkan kualitas 

pengungkapan rendah. Nilai reputasi saham meningkat hanya ketika tindakan 

perusahaan dinilai menunjukkan adanya tanggung jawab sosial. Seringkali perusahaan 

menggunakan sustainability report digunakan sebagai alat untuk meningkatkan 

reputasi perusahaan sehingga berimbas pada meningkatnya nilai perusahaan 

 Namun penelitian lain, seperti Gunawan dan Mayangsari (2015) yang meneliti 

pada perusahan yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2013  menunjukkan bahwa 

sustainability report tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sementara penelitian Wibowo dan Faradiza (2012) melakukan peneitian tentang 

dampak pengungkapan sustainabiity report terhadap kinerja keuangan dan pasar 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2011 

menunjukkan bahwa pengungkapan sustainability report berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja pasar perusahaan. Serta Lopez et al. (2007) menemukan 

bukti bahwa pengungkapan sustainability report tidak berpengaruh pada kinerja pasar 

perusahaan.  

Dari hasil penelitian yang berbeda-beda tersebut diatas diduga ada faktor lain 

yang mungkin mempengaruhi hubungan antara sustainability report dengan nilai 

perusahan yaitu Good Corporate Governance (GCG). Hal ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan 

meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Perusahaan dengan 
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corporate governance yang baik seharusnya memiliki mekanisme pengawasan yang 

lebih baik sehingga perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien dan akhirnya 

meningkatkan nilai perusahaan (Fuerst, 2000). Dengan demikian, penerapan Good 

Corporate Governance dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

Utami (2011) meneliti tentang pengaruh Good Corporate Governance terhadap 

hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh terhadap hubungan 

antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki GCG 

yang baik akan memberikan banyak informasi kepada para investor sehingga dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan dan akan direspon positif oleh mereka 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut BPKP, latar belakang 

kebutuhan atas  GCG dapat dijelaskan dari segi praktis dan akademis, dilihat dari 

pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi corporate 

governance akibat market crash pada tahun 1929. Dari latar belakang akademis, 

kebutuhan GCG   timbul berkaitan dengan  principal-agency theory.  Implementasi 

dari GCG diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai 

perusahaan. GCG diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai 

kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh. 

Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan tentang 

sustainability report, corporate governance, dan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian 

di atas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH 

CORPORATE GOVERNANCE PADA HUBUNGAN SUSTAINABILITY 

REPORT DAN NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan Go Public di 

Indonesia Periode 2013-2014)”. 
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A. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut : 

1. Apakah Sustainability Report berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

2. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

3. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap hubungan antara 

Sustainability Report dengan Nilai Perusahaan ? 

 

B. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah menguji: 

1. Pengaruh sustainability report terhadap nilai perusahaan. 

2. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan. 

3. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap hubungan antara sustainability 

report dengan nilai perusahaan. 

 

C. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi para Akademisi 

 Sebagai sarana berbagai pengetahuan dan mendukung penelitian-penelitian 

selanjutnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan corporate governance dalam hal 

pengungkapan sustainability report terhadap nilai perusahaan. 

2. Bagi Para Pembuat kebijakan dan peraturan 
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 Sebagai gambaran sejauh mana pengimplementasian sustainability report terhadap 

nilai perusahaan serta bahan perumusan pembuatan peraturan pengimplementasian 

sustainability report terhadap nilai perusahaan. 

 

D. Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

  BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

      BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan penelitian, tentang pengaruhnya good corporate 

governance terhadap hubungan sustainability report dan nilai 

perusahaan, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi urainan tentang definisi operasional dan pengukuran 

variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisisnya. 
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 BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis 

data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang 

digunakan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 

dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa 

yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


