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PENGARUH PUBLIKASI SUSTAINABILITY REPORT
TERHADAP KINERJA KEUANGAN, NILAI PERUSAHAAN

DAN STRUKTUR MODAL
(Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tergabung Pada Indeks LQ45 dan JII

Tahun 2011-2015)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh publikasi sustainability report
terhadap kinerja keuangan, nilai perusahaan dan struktur permodalan, yang terjadi
pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 dan indeks JII dan terdaftar
di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015. Pengukuran publikasi
sustaiability report menggunakan Sustainability Report Diclosure Index (SRDI)
berdasarkan indikator Global Reporting Index (GRI). Kinerja keuangan diukur
dengan Return On Asset (ROA). Nilai perusahaan diukur menggunakan Torbins
Q. Sedangkan ukuran struktur modal digunakan Debt to Equity Ratio (DER).
Desain penelitian bersifat kuantitatif dengan pendekatan deduktif hyphotetico.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) publikasi sustainability report tidak
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, 2) publikasi sustainability report
tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan 3) pulikasi sustainability
report tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada indeks LQ 45, tetapi
publiaksi sustainability report berpengaruh signifikan terhadap struktur modal
pada indeks JII.

Kata Kunci: laporan keberlanjutan, kinerja keuangan, nilai perusahaan dan
struktur permodalan

ABSTRACT

The research aims to determaine the effect of sustainability report publication on
financial performance, firm value and capital structure, on occured in companies
incorporated in the Lq 45 index and JII index and listed in Indonesia Stock
Exchange during 2011-2015 period. Sustaiability report publication measurement
used Sustainability Report Diclosure Index (SRDI) based on Global Reporting
Index (GRI) indicator. Financial performance measured by Return On Asset
(ROA). Firm value measured used Torbins Q. While capital structure measure
used Debt to Equity Ratio (DER). Design of the research is quantitative with
hyphotetico deductive approachment. Research result of the research showed that:
1) sustainability report has no positive influence on financial performance, 2)
sustainability report has no positive influence on firm value and 3) sustainability
report has no influence on capital structure at LQ 45 index but sustainability
report has significan influence on capital structure at JII index.

Keyword: sustainability report, financial performance, firm value and capital
structure



2

1. PENDAHULUAN

Ketika perusahan hanya berorientasi pada memaksimalkan laba tanpa

memperdulikan dampak lingkungan dan sosial, maka akan terjadi dampak negatif

pada lingkungan masyarakat sebagai akibat kegiatan operasional perusahaan

sehari-hari. Belajar dari dampak negatif berupa kerusakan lingkungan maka

memicu munculnya paradigma baru bahwa perusahaan dalam menjalankan

operasionalnya tidak hanya untuk mencari keuntungan semata melainkan juga

harus memperdulikan keamanan bagi lingkungan masyarakat. Sebagai wujud

kepedulian perusahaan terhadap sosial lingkunganya maka perusahaan perlu

menyajikan kegiatan-kegiatan sosial liangkungan tersebut dalam sebuah laporan

yang biasa disebut dengan sustainability report.

Sustainability Report adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan

atau organisasi mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam

kegiatan sehari-hari (GRI, 2013). Praktek publikasi sustainability report di

Indonesia kian hari menunjukan trend positif da bahkan menjadi kebutuhan bagi

perusahaan yang melaporkanya meskipun belum ada aturan yang mewajibkan

perusahaan untuk menerbitkanya atau masih bersifat sukarela (valuntary).

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan Simbolon dan Sueb (2016)

menyebutkan bahwa jumlah perusahaan yang mengungkapkan sustainability

report mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berawal hanya satu

perusahaan pada tahun 2005 meningkat hingga enam puluh perusahaan pada

tahun 2014.

Lee (2008) berpendapat bahwa untuk bertahan hidup perusahaan perlu

menjaga hubungan baik dengan pemegang saham serta pemangku kepentingan

lainnya seperti karyawan, pemerintah, dan pelanggan, yang dapat dibuktikan

dengan menyediakan informasi yang diperlukan oleh semua pihak pemangku

kepentiangan. Perusahaan perlu melakukan pengungkapan sustainability report

untuk memperoleh kepercayaan dari stakeholder, karena kepercayaan stakeholder

dibutuhkan untuk kelangsungan hidup bisnis perusahaan (Sejati, 2014). Hal ini

dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kepercayaan stakeholder yang dapat

berupa investasi atau kerjasama dapat meningkatkan produktivitas dan penjualan

persahaan. Dengan meningkatnya produktivitas dan penjualan akan berpengaruh
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pada tingkat laba bersih perusahaan, dimana peningkatan laba bersih perusahaan

akan meningkatkan kinerja keuangan.

Brigham dan Houston (2003) berpendapat bahwa nilai perusahaan

menggambarkan kepada manajemen mengenai presepsi investor tentang kinerja

masa lalu dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Teori legitimasi

menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa

perusahaan beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau

lingkungan perusahaan, dimana mereka berusaha memastikan bahwa aktifitas

perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah (Deegan, 2004). Hal

ini dapat disimpulkan bahwa dengan teori legitimasi perusahaan dapat

meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerja dapat diterima oleh masyarakat.

Simbolon dan Sueb (2016) menyatakan laporan aktivitas tanggung jawab sosial

dan lingkungan perusahaan yang dimuat dalam sustainabiliti report merupakan

bukti perusahaan telah melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai

norma yang berlaku, agar keberadaan organisasi atau perusahaan dapat diterima

oleh masyarakat.

Struktur modal (capital struktur) adalah kombinasi spesifik antara ekuitas dan

utang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai kegiatan

operasionalnya. Dalam penelitian Artiach et al. (2010) menemukan adanya

hubungan negatif antara laporan keberlanjutan dengan laverage keuangan

perusahaan. Tingkat laverage yang tinggi dalam perusahaan akan meningkatkan

kecenderungan perusahaan untuk melanggar perjanjian kredit sehingga

perusahaan akan melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi (Lutfia, 2012) dan

(Nasir, 2014). Pelaporan laba yang tinggi mencerminkan kondisi keuangan

perusahaan yang kuat sehingga meyakinkan perusahaan dalam memperoleh

pinjaman dari para stakeholdernya. Sehingga dalam mencapai laba yang tinggi

perusahaan secara otomatis akan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan,

termasuk mengurangi biaya yang berkaitan dengan pengungkapan tanggungjawab

sosial. Pendapat lain disampaikan oleh Healy dan Palepu (2001) yang menyatakan

bahwa perusahaan dengan pengungkapan sukarela dalam jumlah banyak dapat

mengurangi asimetri informasi dan dapat memberi sinyal positif di pasar modal,

hal ini akan berdampak positif pada investor yang merupakan fundamental

penerbitan instrumen-instrumen utang dan equitas pada pasar modal.
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2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang

tergabung dalam indeks JII dan indeks LQ 45. Pemilihan sampel dilakukan

dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut

1) Perusahaan telah listing di bursa efek Indonesia periode 2011-2015. 2)

Perusahaan yang  tergabung dalam indeks JII dan LQ 45 pada periode 2011–2015.

3) Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuanganya periode 2011-2015. 4)

Perusahaan yang mempublikasikan laporan berkelanjutan (sustainability report)

periode 2011-2015.

Penelitian ini menggungakan data sekunder yang berasal dari laporan

keuangan dan sustainability report yang dipublikasikan oleh emiten-emiten yang

tergabung pada indeks LQ45 dan indeks JII. Teknik pengumpulan data melalui

pengumpulan data yang berasal dari laporan keuangan dan sustainability report

selama periode 2011-2015 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia

ww.idx.co.id dan situs resmi masing-masing perusahaan.

2.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

2.1.1 Variabel Dependen

Kinerja keuangan diproksi dengan pengukuran Return On Aktiva

(ROA), pengukuran yanga sama pernah digunakan oleh King dan

Lenox (2002), Burhan dan Rahmanti (2009), Ameer dan Othman

(20012), Najah dan Jarboui (2013), Nugroho dan Arjowo (2014) dan

Hussein (2015). Rumus untuk pengukuran ROA adalah sebagai berikut

: = x100%

Nilai perusahaan dalam penelitian ini mengambarkan nilai pasar

dari perusahaan, karena apabila harga saham perusahaan meningkat

maka dapat memberikan kemakmuran bagi para pemegang saham

secara maksimum. Nilai pasar adalah harga saham yang ada di pasar

bursa yang dibentuk oleh penawaran dan permintaan atas saham oleh

para pelaku bursa. Konar dan Cohen (2001), Wahba (2008), Sejati

(2014) dan Hussein (2015) telah melakukan pengukuran nilai

perusahaan melalui Torbins Q, yang diformulasikan sebagai berikut :
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Tobin Q (NP) ∶ {( ) )}
x 100%

Dengan Tobin Q (NP) sebaga nilai Perusahaan, CP sebagai closing

price (Harga penutupan saham pada akhir tahun), TL adalah total

liabilities, I adalah inventory, CA adalah current assets dan TA adalah

total assets

Struktur modal secara garis besar ada dua sumber dana atau modal

yang digunakan perusahaan untuk menjalankan opersionalnya  yaitu

sumber dana yang berasal dari dalam (intern) perusahaan dan berasal

dari luar (ekstern) perusahaan. Sumber dana dari ekstern perusahaan

dapat diperoleh dari hutang dan dari penerbitan saham baru. Oleh

karena itu komposisi antara hutang dan modal sendiri ini akan

mempengaruhi struktur modal suatu perusahaan. Struktur modal dalam

penelitian ini diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER).

Pengukuran struktur modal dengan menggunakan DER telah dilakukan

oleh para peneliti terdahulu antara lain King dan Lenox (2002), Artiach

et al. (2010), Lutfia (2012) dan Hussien (2015) . Formulasi DER dapat

dihitung sebagai berikut := x100%

2.1.2 Varibel Independen

Variabel independent dalam penelitian ini adalah Sustainability

report. Variabel ini di ditentukan dengan mengukur Sustainability

Report Disclosure Index (SRDI) berdasarkan indikator GRI (Global

Reporting Index) G 3.1 guideline yang di muat dalam sustainability

report perusahan. Pengukuran sustainability report menggunakan

metode content analysis yaitu dengan menggunakan checklist atas

pengungkapan yang sesuai dengan indikator yang ditetapkan GRI.

Penilain dilakukan dengan memberi nilai 1 apabila suatu item

diungkapkan dan diberi nilai 0 apabila item tidak diungkapkan.

Kemudian nilai tersebut di jumlahkan untu memperoleh total skor untuk

setiap perusahaan.

Rumus untuk perhitungan SRDI adalah sebagai berikut :
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Dimana SRDI sebagai sustainability report disclosure indeks

perusahaan, n adalah jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan

dan k adalah jumlah item yang diharapkan.

2.2 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh pulikasi sustainability report terhadap

kinerja keuangan, nilai perusahaan dan struktur modal alat analisis yang

digunakan yaitu regresi linier sederhana. Namun sebelumya perlu dilakukan

pengujian instrument penelitian melalui uji Koefisien Determinasi (R2) dan

Uji Hipotesis (Uji t) untuk melihat apakah variabel independent

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent.Selain itu juga

dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas dan uji

Heterokedastisitas.

3. HASIL PENELITIAN

3.1. Hasil

Berdasarkan pengujian instrument yang telah dilakukan maka dapat

disimpulkan bahwa seluruh item pada semua variabel dinyatakan valid dan

reliabel. Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan

dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, dilakukan uji

normalitas dengan Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai Asym. sig. lebih besar

dari   0,05, maka dapat disimpulkan data penelitian berdistribusi normal.

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain maka dilakukanlah uji

heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel

menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, sehingga dapat

disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.1.1 Pengujian Regresi Linier Sederhana

Untuk menguji hipotesis yang diajukan maka dilakukan analisis

dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana.

Berdasarkan hasil olah data, maka dapat disusun fungsi persamaan

regresi sebagai berikut:

Persamaan regresi untuk perusahaan yang tergabung pada indeks

LQ45:
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ROA1 = 0,073 + 0,040SR + ε (1)

TOBIN’S Q2 = 1,380 + 0,040SR + δ (2)

DER3 = 1,245 – 0,422SR + β (3)

b = 0,040, 0,040 dan -0,422; menunjukkan paramater positif  pada besarnya

nilai koefisien regresi untuk variabel sustainability report pada perusahaan

yang tergabung pada indeks LQ45, hal ini dapat diartikan bahwa setiap

terjadi peningkatan jumlah publikasi sustainability report sebesar 1%; maka

berdampak terhadap peningkatan kinerja keuangan dan nilai perusahaan

sebesar  0,040 %. Sedangkan parameter negatif pada besarnya nilai

koefisien regresi untuk variabel sustainability report pada perusahaan yang

tergabung pada indeks LQ45, hal ini dapat diartikan bahwa setiap terjadi

peningkatan jumlah publikasi sustainability report sebesar 1% struktur

modal akan mengalami penurunan sebesar 0,422%.

Persamaan regresi untuk perusahaan yang tergabung pada indeks JII :

ROA1 = 0,078 + 0,041SR + ε (1)

TOBIN’s Q2 = 1,344 + 0,635SR + δ (2)

DER3 = 1,075 – 0,646SR + β (3)

b = 0,041, 0,635 dan -0,646 ; menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi

untuk variabel sustainability report pada perusahaan yang tergabung pada

indeks LQ45 dengan paramater positif dan negatif. Hal ini dapat diartikan

bahwa setiap terjadi peningkatan jumlah publikasi sustainability report

sebesar 1%; maka berdampak terhadap peningkatan kinerja keuangan

0,041% dan peningkatan nilai perusahaan sebesar 0.635%, sedangkan

struktur modal akan mengalami penurunan sebesar 0,646%.

3.1.2 Koefisien Determinasi (R2)

Dari hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS maka

diperoleh koefisien determinasi (R2) untuk perusahaan yang tergabung

dalam LQ 45 sebesar 0,041, 0,011 dan 0,046; hal ini berarti 4,1% variasi

dari kinerja keuangan, 1,1% vairasi nilai perusahaan dan 4,6% variasi

struktur modal dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel sustainability

report. Sedangkan sisanya sebesar 95,9%, 98,9% dan 95,4% dijelaskan oleh

sebab-sebab yang lain di luar model. Untuk perusahaan yang tergabung

dalam JII sebesar 0,039, 0,054 dan 0,084; hal ini berarti 3,9% variasi kinerja
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keuangan, 5,4% variasi nilai perusahaan dan 8,4% variasi struktur modal

dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel sustainability report. sedangkan

sisanya sebesar 96,1%, 94,6% dan 91,6% dijelaskan oleh sebab-sebab yang

lain di luar model.

3.1.3 Uji t (uji hipotesis)

Uji t bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel

independent terhadap variabel-variabel dependenya. Hasil pengolahan data

untuk perusahaan yang tergabung pada indeks LQ45 diperoleh nilai thitung

1,633 dan p-value 0,108 untuk sustainability report terhadap kinerja

keuangan, artinya publikasi sustainability report tidak berpengaruh terhadap

kinerja keuangan. thitung 0,840 dan p-value 0,404 untuk sustainability report

terhadap nilai perusahaan, artinya publikasi sustainability report tidak

berpengaruh terhadap nilai perusahaan .Dan thitung -1,719 dan p-value 0,091

untuk sustainability report terhadap struktur modal, artinya publikasi

sustainability report tidak berpengaruh terhadap struktur modal

Hasil pengolahan data untuk perusahaan yang tergabung pada indeks JII

diperoleh nilai thitung 1,357 dan p-value 0,182 untuk sustainability report

terhadap kinerja keuangan, artinya publikasi sustainability report tidak

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. thitung 1,605 dan p-value 0,115 untuk

sustainability report terhadap nilai perusahaan, artinya publikasi

sustainability report tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan .Dan thitung

-2,038 dan p-value 0,047 untuk sustainability report terhadap struktur

modal, artinya publikasi sustainability report berpengaruh signifikan

terhadap struktur modal.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Publikasi Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil analisis data menyatakan bahwa publikasi

sustainability report tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sehingga

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa publikasi sustainability report

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan tidak terbukti kebenaranya

baik pada perusahaan yang tergabung pada indeks LQ45 maupun pada

indeks JII. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak dari

publikasi sustainability report tidak bisa dirasakan secara langsung.
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Publikasi sustainability report merupakan bentuk investasi jangka panjang

sehingga manfaat yang akan diperoleh perusahaan dimasa yang akan

datang.Hasil ini relevan dengan penelitan yang dilakukan oleh oleh Najah

dan Jarboui (2013) dan Sejati (2014) yang menyebutkan bahwa

pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang

diwujudkan dengan pelaporan kegiatan CSR tidak mempunyai dampak

positif secara langsung terhadap kinerja keuangan.

3.2.2 Pengaruh Publikasi Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan

Sustainability report merupakan wujud usaha untuk mencapai tingkat

legitimasi perusahaan, selanjutnya legitimasi perusahaan dapat

meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Namun berdasarkan hasil

analisis data menunjukan bahwa publikasi sustainability report tidak

berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik pada indeks LQ45 maupun

indek JII, maka disimpulkan bahwa hipotesis kedua atau H2 yang berbunyi

Publikasi sustainability report berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

ditolak

Hasil ini bisa dijelaskan bahwa pengungkapan sustainability report di

Indonesia ini masih bersifat sukarela (valuntary) sehingga perusahaan hanya

fokus melaporkan laporan-laporan yang bersifat wajib sebagai contoh

laporan keuangan tahunan. Hal ini  mengakibatkan banyak perusahaan yang

tidak konsisten melaporkan atau mempublikasikan sustainability report di

setiap tahunya dan bahkan masih banyak perusahaan yang sama sekali

belum pernah mengungkapkan laporan ini. Situasi seperti ini akan

mengakibatkan penurunan kepercayaan dari para investor atau stakeholder

lainya karena mereka berpandangan bahwa adanya indikasi ketidakpastian

keberlanjutan usaha perusahaan, penurunan kepercayaan dari para investor

dan stakeholder ini mengakibatkan penurunan dari nilai perusahaan.

Hasil ini didukung oleh penelitian Dagiliene (2013), Sejati (2014) dan

Iskandar (2015) yang memperoleh hasil bahwa aktivitas pelaporan

tanggungjawab sosial perusahaan tidak berpengaruuh signifikan terhadap

nilai perusahaan.
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3.2.3 Pengaruh Sustainability Report Terhadap Struktur Modal

Sesuai pada teori keagenan bahwa perusahaan dengan tingkat laverage

yang tinggi akan mengurang pengungkapan tanggungjawab sosialnya hal ini

dilakukan untuk mengurangi tingkat ketergantungan hutang untuk

membiayai operasional perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian

menunjukan bahwa publikasi sustainability report tidak berpengaruh pada

struktur modal untuk perusahaan yang tergabung pada indeks LQ45 hasil ini

menunjukan bahwa hipotesis ketiga H3 untuk perusahaan yang tergabung

pada indeks LQ45 ditolak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang

diperoleh oleh Nugroho dan Arjowo (2014), Sumaryati  (2014) dan Hussain

(2015).yang menemukan bahwa pengungkapan sustainability report tidak

memiliki dampak signifikan terhadap DER.

Hasil pengujian untuk publikasi sustainability report terhadap struktur

modal perusahaan yang tergabung dalam indeks JII  menunjukan bahwa

publikasi sustainability report terhadap struktur modal mempunyai

pengaruh signifikan, Berdasar hasil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

hipotesis ketiga H3 untuk perusahaan yang tergabung pada indeks JII

diterima. Melihat koefisien regresi menunjukan nilai negatif hal ini dapat

diartikan bahwa pengaruh Publikasi sustainability report terhadap struktur

modal perusahaan mempunyai arah hubungan yang berlawanan arah atau

negatif. Hasil ini selaras dengan penelitan Artiach et al. (2010) yang

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan kinerja

keberlanjutan (sustainability performance) yang tinggi mempunyai tingkat

leverage yang rendah.

4. PENUTUP

Publikasi sustainability report tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja

keuangan. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa publikasi

sustainability report berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan tidak terbukti

kebenarnya.

Publikasi sustainability report tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja

nilai perusahaan. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa publikasi

sustainability report berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan tidak terbukti

kebenarnya.
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Publikasi sustainability report tidak memberikan pengaruh terhadap struktur

modal. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa publikasi sustainability

report berpengaruh terhadap struktur modal tidak terbukti kebenarnya untuk

perusahaan yang tergabung pada indeks LQ45. Sedangkan hipotesis ketiga yang

menyatakan bahwa publikasi sustainability report berpengaruh terhadap struktur

modal terbukti kebenarnya untuk perusahaan yang tergabung pada indeks JII.
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