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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Ketika perusahaan 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. Sebagai contoh tragedi-tragedi lingkungan dan kemanusiaan yang

terjadi diberbagai belahan dunia, seperti Minata (Jepang), Bhopal (India),

Chernobyl (Uni Soviet), Shell (Negeria) (Lutfia, 2012). Tragedi lingkungan dan

kemanusiaan yang serupa juga terjadi di Indonesia seperti yang dicontohkan

Radyati (2008) antara lain seperti kasus PT. Lapindo Brantas Sidoharjo, Newmont

Minahasa Raya di Buyat, PT. Freeport di Irian Jaya. Dari tragedi-tragedi yang

dicontohkan diatas memicu munculnya paradigma baru bahwa perusahaan dalam

menjalankan operasionalnya tidak hanya untuk mencari keuntungan semata

melainkan juga harus memperdulikan keamanan bagi lingkungan masyarakat.

Menurut Elkington (1997) teorinya yang disebut Triple P Botton Line menyatakan

bahwa kini tujuan bisnis tidak hanya mencari keuntungan (profit) melainkan juga

harus bertanggung jawab kepada masyarakat (people) dan bumi (planet).

Seiring perkembangan waktu dewasa ini perusahaan-perusahaan

mendapatkan pengawasan dan tekanan dari berbagai pihak dalam menjalankan

kegiatan operasionalnya. Chen dan Wang (2011) menyatakan bahwa dalam

menjalankan operasionalnya perusahaan modern berada dalam pengawasan yang

ketat perihal keamanan publik atau masyarakat. Menurut Molina-azorin et al.

(2009) berpendapat bahwa tekanan perusahaan dalam mengurangi dampak negatif

bagi lingkungan masyarakat dari operasional perusahaan datang dari berbagai

kelompok pemangku kepentingan. Karena meningkatnya tuntutan pihak pemangku

kepentingan baik dari pihak intern perusahaan maupun ekstern perusahaan maka

perusahaan harus membuat suatu laporan yang transparan dan akuntable, dan

Sustainability Report (SR) merupakan solusi untuk memenuhi tututan dan

tantangan ini.

Sustainability Report adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh

perusahaan atau organisasi mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan
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dalam kegiatan sehari-hari (GRI, 2013). Sustainability report ini dimuat melalui

laporan tahunan, website, atau media komunikasi lainya. Chariri dan Firman (2009)

menyatakan bahwa Suatainability Report semakin hari semakin menjadi tren

bahkan menjadi kebutuhan bagi perusahaan guna memberi informasi dalam hal

kinerja, ekonomi, lingkungan dan sosial secara sekaligus kepada para pemangku

kepentingan (stakeholders) perusahaan. Sustainability Report mencakup informasi

kinerja keuangan dan juga informasi non-keuangan, yang terdiri dari kegiatan sosial

dan lingkungan yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip dan standar

pengungkapan yang mampu mencerminkan keseluruhan tingkat aktivitas

perusahaan secara keseluruhan yang memungkinkan perusahaan untuk tumbuh

(Sustainability performance) secara terus menerus (Nugroho dan Arjowo, 2014).

Menurut konsep Triple Bottom Line Sustainability Report juga dapat diarktikan

keseimbangan antara people-planet, profit. Soelistyoningrum dan Pratiwi (2011)

sustanability atau keberlanjutan terletak pada pertemuan antara tiga aspek yaitu:

orang-sosial, planet-lingkungan, dan laba-ekonomi.

Pemegang otoritas dan telah mengembangkan kerangka sustainability

report yang ada di dunia ini adalah The global Reporting Initiative (GRI). Globel

Reporting Initiative (GRI) adalah salah satu organisasi internasional yang kegiatan

utamanya berfokus pada pencapaian tranparasi dan pelaporan perusahaan melalui

pengembangan standar dan pedoman pengungkapan sustainability. Versi terakhir

dari pedoman sustainability report bernama G4 guidelines. Untuk memenuhi tipe-

tipe standar pelaporan yaitu profil organisasi, indikator organisasi, dan pendapatan

manajemen GRI mensyaratkan perusahaan menggunakan G4 Guidline (Suryono

dan Prastiwi, 2011).

Di Indonesia belum ada aturan yang mewajibkan perusahaan menerbitkan

sustainability report, artinya sustainability report masih bersifat sukarela

(voluntary), meskipun di Benua Eropa publikasi atas sustainability report telah

diwajibkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pedoman Standar Akuntasni

Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf ke sembilan, yang berbunyi “Perusahaan dapat

pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan

laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana

faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang

menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang
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peranan penting”. Meskipun demikian laporan berkelanjutan (sustainability report)

di Indoneisa kian hari kian menunjukan tren positif bahkan menjadi kebutuhan bagi

perusahaan yang melaporkanya. hal ini di butikan semakin tumbuhnya jumlah

perusahaan dari tahun ke tahun yang mengungkapkan sustainability report.

Sumber : Simbolon dan Sueb (2016)

Berdasarkan grafik yang disajikan Simbolon dan Sueb (2016) diatas

menunjukan bahwa fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah 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 padahal pengungkapan

sustainability report di Indonesia masih bersifat sukarela.

Teori utama yang mendasari penelitian tentang sustainability report yaitu

teori stakeholder. Cornier dan Gordon (2001) berpendapat bahwa sebagian besar

penelitian yang menyelidiki tentang kinerja lingkungan dan kinerja keuangan

didasarkan pada teori stakeholder. Donaldson dan Preston (1995) menyatakan

bahwa dengan teori stakeholder maka akan memperluas tanggungjawab organisasi

kepada seluruh pemangku kepentiangan dan tidak hanya investor atau pemilik saja.

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
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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

pada tingkat laba bersih perusahaan, dimana peningkatan laba bersih perusahaan

akan meningkatkan kinerja keuangan. Pendapat serupa dinyatakan Weber et.al.

(2008) menyatakan perusahaan yang mempublikasikan sustainability report

menunjukkan bahwa komitmen perusahaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan

kepada stakeholder serta menunjukan transparansi dan mendapatkan umpan balik

pada kinerja keuangan dalam menanggapi tuntutan informasi dari stakeholder.

Publikasi sustainability report mempunyai korelasi dengan nilai

perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan merupakan tujuan dari perusahaan.

Brigham dan Houston (2001) berpendapat bahwa nilai perusahaan menggambarkan

kepada manajemen mengenai presepsi investor tentang kinerja masa lalu dan

prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Meningkatnya nilai perusahaan

disebabkan oleh legitimasi organisasi. Legitimasi organisasi dapat meningkatkan

aliran modal dan basis pelanggan yang mengarahkan nilai perusahaan yang lebih

tinggi (Neu et al., 1998). 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 aktivitas 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 sustainability

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 structure) 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. Raja dan Lenox (2002) dalam penelitianya menemukan bahwa

berdasarkan analisis korelasi terdapat hubungan negatif antara tingkat



5

pengungkapan keberlanjutan (sustainability) dan rasio antara hutang dan ekuitas

(rasio D/E). 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.

Dhaliwal et al. (2011) berpendapat bahwa tanggung jawab sosial

perusahaan mampu menarik lebih banyak investasi. Graves dan Waddock (1994)

menyatakan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan mempunyai pengaruh

posistif pada persepsi investor. Healy dan Palepu (2001) berpendapat 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.

Berbagai hasil yang tidak konsisten dari temuan empiris tentang pengaruh

sustaiability report pada kinerja keuangan, nilai perusahaan dan struktur modal

perusahaan, Hussein (2015) berpendapat inkonsistensi hasil temuan empiris tentang

sustainability performance pada kinerja keuangan dapat digolongkan menjadi 4

bagian yaitu: Pertama, pendapat neoklasikal atau pendapat tradisional yang

mengatakan bahwa inisiatif pelaporan sustaianability report memberikan tambahan

biaya bagi perusahaan, sebagai contoh penelitian-penelitian yang tergolong pada

pendapat pertama ini yaitu penelitian Walley dan Whitehead (1995), Palmer et al.

(1995) dan Hamilton (1995). Kedua, pendapat revisionis mengatakan bahwa

inisiatif pelaporan sustainability report ini dapat menciptakan win-win situasi pada

peningkatan kinerja dan kesejahteraan sosial, sebagai contoh penelitian yang

mendukung pendapat ini antara lain Porter (1991), Poter dan Van der Linde (1995),

Hart and Ahuja (1996), Wagner (2010) dan Ameer dan Othman (2012). Ketiga,

pendapat yang menyatakan bahwa inisiatif pelaporan sustainability report ini

mempunyai hubungan terbalik yang berbentuk U terhadap kinerja keuangan atau

dengan kata lain pendapat ini menentang pendapat neoklasikal dan revisionis,
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pendapat ini dapat di temui pada penelitian yang dilakukan Lankoski, (2000) dan

Wagner (2001). Keempat, pendapat yang bersifat netral antara perilaku tanggung

jawab perusahaan (tercermin pada sustainability report) dan manfaat yang

dihasilkannya. Pendapat ini dapat ditemukan pada penelitian yang dilakukan Mc

Williams dan Siegel (2001).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti hubungan

publikasi sustainability report, kinerja keungan, nilai perusahaan dan sturuktur

modal perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 dan JII (Jakarta Islamic Index).

B. Perumusan  Masalah

Dari latar belakang yang telah diungkapkan di atas, penulis menetapkan tiga

rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah publikasi sustainability report berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan pada perusahaan yang tergabung di indeks JII dan LQ45?

2. Apakah publikasi sustainability report berpengaruh positif terhadap nilai

perusahaan pada perusahaan yang tergabung di indeks JII dan LQ45?

3. Apakah publikasi sustainability report berpengaruh terhadap struktur modal

pada perusahaan yang tergabung di indeks JII dan LQ45?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu :

1. Menganalisis pengaruh positif publikasi sustainability report terhadap kinerja

keuangan pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 dan JII.

2. Menganalisis pengaruh positif publikasi sustainability report terhadap nilai

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 dan JII.

3. Menganalisis pengaruh publikasi sustainability report terhadap struktur modal

pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 dan JII

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan implikasi dari penelitian yang dilakukan,

diharapkan akan memberi manfaat kepada berbagai pihak.  Pihak-pihak tersebut

antaralain :

1. Investor, untuk informasi dan bahan pertimbangan dalam mengambil

keputusan investasi terutama berinvestasi pada perusahaan yang memiliki

potensi sustainabality yang baik.
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2. Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pengetahuan pentingnya publikasi sustainability report sebagai wujud

tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingya kewajiban perusahaan

untuk menjaga lingkungan dan dampak sosial yang timbul dari kegiatan

operasional sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan

kebijaksanaan perusahaan untuk lebih peduli pada stakeholder sehingga

sustainability perusahaan akan tercipta.

3. Regulator (pemerintah), diharapkan dapat memberikan referensi dalam

membuat kebijaksanaan tentang mekanisme sustainability report yang lebih

baik bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

4. Akademisi, diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengembangan ilmu

pengetahuan yang berkaitan dengan sustainability report serta penelitian ini

juga dapat bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan

sustainability report.

5. Masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakan agar

timbul kesadaran atas hak-haknya yang harus diperoleh dari aktivitas

perusahaan, serta sebagai alat kontrol perilaku-perilaku perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima

bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat

penelitian; dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian dari teori-teori stakeholder dan legitimasi, sustainablility

report, kinerja keuangan (finacial performance), nilai perusahaan (firm value),

struktur modal (capital structure), pasar modal konvensional dan pasar modal

syariah, indeks syariah JII, indeks konvensional LQ45, penelitian terdahulu,

perumusan hipotesis dan rerangka penelitian.



8

Bab III Metode Penelitian

Berisi mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel dan teknik analisis

yang digunakan.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil analisis data dan hasil pengujian secara sistematis

dan berurutan, serta pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran berdasarkan hasil penelitian

yang telah dilakukan.


