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INFORMASI KEUANGAN SEBAGAI DETERMINAN PENGUNGKAPAN 

PELAPORAN SUSTAINABILITAS LINGKUNGAN PERUSAHAAN 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, 

Market Share, Profitabilitas dan Research and Development terhadap Corporate 

Environmental Sustainability Report. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 

8 perusahaan yang terdapat pada sektor perusahaan Manafaktur, Pertambangan, dan 

Infrastruktur, Utulity dan Transportasi yang terdaftar di BEI yang mengungkapkan 

sustainability report pada tahun 2014-2018 dengan jumlah data yang diperoleh 

sebanyak 40 data. Meteode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan linier regresi berganda, sedangkan uji asumsi klasik 

menggunkan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji 

heterokedastisitas, yang digunakan untuk menilai keabsahan persamaan regresi selain 

itu terdapat uji t, uji F pada level signifikan 5% dan koefiseien determinasi.  Hasil 

dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam uji t diperoleh variabel Ukuran 

Perusahaan (UP), Leverage (LEV), Market Share (MS) dan Profitabilitas (PROF) 

tidak berpengaruh terhadap Corporate Environmental Sustainability Report (CESR), 

sedangkan variabel Research and Development (R&D) berpengaruh negative 

terhadap Corporate Environmental Sustainability Report. Dan hasil penelitian uji F 

menunjukan variabel Ukuran Perusahaan, Leverage, Market Share, Profitabilitas dan 

Research and Development secara bersama-sama berpengaruh terhadap Corporate 

Environmental Sustainability Report. 
 

Kata Kunci: UP, LEV, MS, PROF, R&D dan CESR 

 

Abstract 

This study aims to determine the effect of Company Size, Leverage, Market Share, 

Profitability and Research and Development on the Corporate Environmental 

Sustainability Report. This study uses a sample of 8 companies in the Management, 

Mining, and Infrastructure, Utulity and Transportation companies listed on the IDX 

which disclose sustainability reports in 2014-2018 with 40 data collected. The 

sampling method in this study was to use purposive sampling method. The analysis 

technique in this research is to use multiple linear regression, while the classical 

assumption test uses the normality test, multicollinearity test, autocorrelation test and 

heteroscedasticity test, which are  used to assess the validity of the regression 

equation besides the t test, F test at a significant level of 5% and coefficient of 

determination.  The results of the study can be concluded that in the t test, the 

variables of Company Size (UP), Leverage (LEV), Market Share (MS) and 

Profitability (PROF) have no effect on the Corporate Environmental Sustainability 

Report (CESR), while the Research and Development (R&D) variable. ) has a 

negative effect on the Corporate Environmental Sustainability Report. And the results 



 

2 

 

of the F test research show that the variables of Company Size, Leverage, Market 

Share, Profitability and Research and Development together have an effect on the 

Corporate Environmental Sustainability Report. 
 

Keywords: UP, LEV, MS, PROF, R&D and CESR 

 

1. PENDAHULUAN  

Dalam dunia bisnis dan investasi di era sekarang ini tidak lagi hanya memandang 

annual report sebagai acuan utama dalam menilai suatu perusahaan, khususnya di 

Indonesia, pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) mulai mencuri 

perhatian para pemangku kepentingan (stakeholder) khususnya dikalangan 

investor. Banyak investor sekarang ini yang tidak hanya mengandalkan laporan 

keuangan yang terdapat pada neraca, laporan laba rugi, arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan sebagai pengambil keputusan.  

Dalam Perkembangan saat ini sustainability report telah menjadi suatu 

praktek pengukuran, pengungkapan dan akuntabilitas dalam mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan. Dalam 

prakteknya setiap perusahaan diharapkan tidak lagi hanya mementingkan 

kepentingan pemilik modal dan manajemen, tetapi juga mementingkan 

masyarakat dan lingkungan. Corporate Environmental Sustainability Reporting 

(CESR) diharapkan bisa menjadi prioritas bagi kalangan investor untuk lebih 

memperhatikan dampak dari ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan. 

Pengungkapan lingkungan merupakan suatu aspek penting yang sering 

dibahas dalam kegiatan ekonomi, karena hal ini berdampak pada kerusakan 

ekosistem. Dalam rangka pencegahan hal ini terjadi, maka seluruh kegiatan 

ekonomi harus mempertimbangkan aspek lingkungan (nurhayati, 2019). 

Pengungkapan lingkungan terdapat pada laporan sustainability maupun annual 

report perusahaan, penerapan sustainability report berlandasan pada standar GRI 

G4 (Global Reporting Initiative Guidelines) yang mencakup 12 aspek utama. 

Aspek – aspek tersebut meliputi material, energy, air, emisi, keragaman hayati, 
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effluent dan limbah, produk dan servis, compliance, transportasi, overall, 

penilaian lingkungan supplier, dan mekanisme atas keluhan lingkungan, yang 

setiap item harus diungkapkan oleh setiap perusahaan ( Aulia, 2015). 

Dalam  penelitian sebelumnya merekomendasikan pada penerapan teori 

legitimasi dan teori keagenan. Legitimasi digunakan dalam literature pada 

pengungkapan sosial dan lingkungan untuk mendukung persepsi bahwa 

pengungkapan sosial akan mempertahankan dari tingkat waktu saat ini dan waktu 

mendatang untuk mencegah terjadinya krisis legitimasi suatu perusahaan 

(Deegan, 2002). Dalam literature ini ada berbagai faktor keuangan yang dapat 

mempengaruhi jumlah pengungkapan informasi yaitu, Ukuran Perusahaan, 

Laverage, Market share, Profitabilitas dan Research and Delevopment. 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan 

yang dapat diukur melalui kapasitas pasar, total modal yang digunakan, total 

aktiva yang dimiliki dan total penjualan yang diperoleh perusahaan (Oktafianti, 

2015). Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu 

perusahaan dalam mengungkapkan informaasi. Perusahaan besar cenderung lebih 

besar dalam mengungkapkan informasi dari pada perusahaan kecil. Ukuran 

perusahaan dapat dilihat dari segi asset, penjualan, dan sistem kinerja yang baik, 

sehingga perusahaan yang memiliki total asset yang lebih tinggi, akan lebih luas 

dalam menyebarkan informasi dari pada perusahaan yang memiliki total asset 

yang lebih kecil. 

Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan 

didanai dengan utang. Penggunaan untang yang terlalu tinggi akan menyebabkan 

perusahaan masuk dalam kategori extreme leverage. Extreme leverage adalah 

keadaan dimana perusahaan menanggunga utang dalam jumlah yang tinggi dan 

sulit untuk menangani utang tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan 

mengurangi atau menyeimbangkan jumlah utang yang diterima dan pembayaran 

utang kepada pihak yang bersangkutan (Aulia, 2015). 
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Semakin tinggi tingkat rasio leverage, maka perusahaan akan lebih 

cenderung berusaha melaporkan profitabilitasnya agar tetap tinggi. Karena 

semakin tinggi tingkat profitabilitas akan mencerminkan kondisi keuangan 

perusahaan yang kuat sehingga dapat meyakinkan perusahaan dalam 

memberoleh pinjaman dari para stakeholdernya. 

Market share merupakan posisi perusahaan dalam satu sektor industri 

(Natanagara dan Juniarti, 2015). Market share bagi sebuah perusahaan 

menunjukan suatu tingkat penjualan perusahaan pada sektor industrinya. 

Semakin tinggi tingkat market share perusahaan, maka semakin besar perusahaan 

dalam mengusai pasar. Perusahaan yang mampu mengusai pasar akan memiliki 

keuntungan yang tinggi dari penjualan perusahaan. Sesuai dengan teori 

legitimasi, perusahaan akan lebih memilih mengungkapakan informasi tentang 

lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mencegah 

terjadinya legitimacy gap. Menurut Kumalasari (2016) menyatakan bahwa  

perusahaan dengan market share yang tinggi lebih memiliki ekspansi yang luas, 

sehingga lebih banyak mendapatkan tekanan dari masyarakat dibandingkan 

degan perusahaan yang memiliki market share yang lebih rendah. Market share 

dapat dihitung dengan membandingkan total penjualan perusahaan dengan total 

penjualan dalam satu sektor industri perusahaan tersebut. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Profitabilitas dapat 

dihitung dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

yang berasal dari aktivitas investasi dan mengukur kemampuan manajemen 

dalam memperoleh keuntungan (profit) secara keseluruhan. Profitabilitas dapat 

dihitung dengan rasio return of Equity (ROE), semakin tinggi ROE maka 

semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan (Latifah dan Luhur, 

2017). 

Inovasi dapat didefinisikan sebagai sistem baru, program, proses, produk 

atau jasa yang dihasilkan baik internal atau eksternal (Zaltman 1973; Daft, 1982). 
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Ortas (2014) mengemukakan bahwa inovasi dapat dianggap sebagai eksploitasi 

yang efektif dengan ide-ide baru yang menggunakan dasar pengetahuan yang ada 

untuk menunjukan biaya agensi yang terkait dengan konflik yang berkepentingan 

antara manjer dan pemilik. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud menunjukan 

bahwa perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip CSR pada produk, proses 

dan praktik operasi yang membutuhkan dan memerlukan perubahan teknologi 

terapan yang demikian mengeluarkan R&D. 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai sustainability reporting dan 

environmental disclosure yang telah dilakukan oleh: Ortas (2014), Kumalasari 

(2016), Defitra (2018), Septiani dan Wulandari (2017), Anindita (2015), Riza 

(2017),  

Ortas (2014), Kumalasari (2016), Defitra (2018), dan Septiani dan 

Wulandari (2017),  menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap corporate environmental sustainability reporting (CESR). Sedangkan 

Anindita (2015), Riza (2017), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh positif terhadap corporate environmental sustainability reporting 

(CESR). 

Ortas (2014), menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

corporate environmental sustainability reporting (CESR). Sedangkan Septiani 

dan Wulandari (2017),  menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

corporate environmental sustainability reporting (CESR). 

Ortas (2014), Kumalasari (2016), Defitra (2018), dan Anindita (2015) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap corporate 

environmental sustainability reporting (CESR). Sedangkan Septiani dan 

Wulandari (2017) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap sustainability 

disclosure. 
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Kumalasari (2016) menyatakan bahwa market share tidak berpengaruh 

terhadap Environmental Disclosure. Ortas (2014) menyatakan bahwa research 

and development berpengaruh positif terhadap corporate environmental 

sustainability reporting (CESR) 

 

2. METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menganalisis data sekunder. 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian 

hipotesis disertai persamaan matematis dan statistik yang akan menghasilkan 

kesimpulan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuarsal yaitu suatu jenis penelitian yang meneliti tentang sebab-akibat dari suatu 

kejadian atau peristiwa dalam suatu objek penelitian. Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan dalam sektor manufaktur, pertambangan dan infastruktur, 

utility dan transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 - 2018 yang 

mengungkapkan sustainability report. Metode mengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Corporate Environmental 

Sustainability Report. 

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitiaan ini adalah ukuran perusahaan 

berpengaruh positif  terhadap corporate environmental sustainability report. 

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki nilai signifikan sebesar 0,442 lebih besar dari 0,05 dan nilai t-hitung 

lebih kecil dari t-tabel yaitu -0,778 < 2,030 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengarh terhadap corporate environmental 

sustainability report atau H1 ditolak. 

Dalam hal ini menunjukan bahwa besar kecilnya suatu ukuran perusahaan 

tidak mempengaruhi pengungkapan corporate environmental sustainability report 
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atau pengungkapan sukarela pelaporan berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Anindita (2015). Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Anindita (2015) menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pelaporan berkelanjutan. 

3.2 Pengaruh Leverage terhadap Corporate Environmental Sustainability 

Report. 

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah leverage berpengaruh positif 

terhadap corporate environmental sustainability report. Dalam penelitian ini 

leverage di proksikan dengan total liabilitas dibagi dengan total aktiva. Dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan leverage mempunyai nilai 0,050 lebih kecil 

dari 0,10 dan nilai t-hitung > nilai t-tabel yaitu -2,029 > 2,030, maka dapat 

disimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap corporate 

environmental sustainability report sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 

diterima. 

Perusahaan dengan tingkat rasio leverage yang lebih tinggi tidak 

memepengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan laporan sukarela. Dalam hal 

ini tidak sesuai dengan teori ke agenan yang menyatakan bahwa perusahaan 

dengan tingakat biaya leverage lebih tinggi akan lebih banyak mengungkapkan 

informasi lingkungan perusahaan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ortas (2014) yang menemukan hubungan leverage 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap corporate environmental 

sustainability report. Dan peneitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh 

septiani dan wulandari (2017) yang menunjukan bahwa laverage tidak 

berpengaruh terdahap sustainable disclosure. 

3.3 Pengaruh Market Share terhadap Corporate Environmental 

Sustainability Report. 

Hipotesis ke 3 (H3) dalam penelitian ini adalah market share berpengaruh 

terhadap corporate environmental sustainability report. Dalam penelitian ini 

market share diproksikan dengan total pejualan perusahaan dibagi dengan total 
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penjualan perusahaan dalam satu sub sektor, dimana market share memiliki nilai 

sig. 0,221 lebih besar dari 0,05 dan nilai t-hitung > nilai t-tabel yaitu -1,274 > 

2,030, sehingga dapat disimpulkan bahwa market share tidak berpengaruh 

terhadap corporate environmental sustainability report atau H3 ditolak. 

Market share yang tinggi tidak mempengaruhi perusahaan untuk lebih 

banyak mengungkapkan informasi lingkungan perusahaan. Hal ini tidak sesuai 

dengan teori legimasi yang menyakatakan bahwa perusahaan akan lebih memilih 

untuk mengungkapkan laporan tentang lingkungan perusahaan sebagai bentuk 

tanggung jawab perusahaan untuk mencegah terjadinya legitimacy gap. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh kumalasari (2016) 

dimana market share tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

3.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Environmental 

Sustainability Report. 

Hipotesis ke 4 (H4) dalam penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap corporate environmental sustainability report. Dimana profitabilitas 

diproksikan dengan menggunakan Return of Equity (ROE) yang dihitung dengan 

laba bersih setalah pajak dibagi dengan total equitas. Profitabilitas memiliki nilai 

sig. 0,631 lebih besar dari 0,05 dan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu 

0,485 < 2,030, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap corporate environmental sustainability report atau H4 ditolak. 

Tinggi rendahnya profit yang diperoleh suatu perusahaan tidak 

mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan 

perusahaan. Perusahaan dengan kinerja maneger yang baik akan memperoleh 

laba yang tinggi sebagai kelangsungan hidup perusahaan . Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Defita (2018) dan Septiani dan 

wulandari dimana profitabilitas tidak berpengaruh terhadap sustainability 

disclosure. Septiani dan Wulandari (2017) menyatakan bahwa perusahaan 

dengan profitabilitas yang tinggi akan mengurangi pengungkapan sustainability 

report. 
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh kumalasari (2016) 

dimana profitabilitas berpngaruh terhadap environmental disclosure. Kumalasari 

(2016) menyatakan bahwa profitabilitas menunjukan bahwa perusahaan dengan 

profit yang lebih tinggi akan lebih banyak mengungkapkan informasi lingkungan 

perusahaan dari pada perusahaan dengan profit yang lebih rendah. 

3.5 Pengaruh Research and Development terhadap Corporate 

Environmental Sustainability Report. 

Hipotesis ke lima (H5) dalam penelitian ini adalah research and development 

berpengaruh positif terhadap corporate environmental sustainability report. 

Dimana research and development diproksikan dengan total pengeluaran R&D 

dibagi dengan total penjualan. Dari hasil penelitian R&D memiliki nilai sig. 

sebesar 0,001 lebih kecil dari pada 0,01 dan nilai t-hitung < t-tabel yaitu -3,588 

< 2,030 sehingga dapat disimpulkan bahwa research and development 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap corporate environmental 

sustainability report. Karena nilai t-hitung negatif sehingga berlawanan arah 

dengan t-tabel yang positif. Inovasi atau ide-ide baru sangat penting bagi 

perusahaan untuk meningkatkan penjualan perusahaan sehingga bias 

menghasilkan profit yang tinggi. Akan tetapi msaih banyak perusahaan yang 

tidak mengungkapan biaya research and development (R&D) di dalam laporan 

keuangan. Karena banyak perusahaan yang menganggap bahwa pengeluaran 

biaya R & D yang cukup besar belum menjamin keberhasilan suatu perusahaan 

dalam pengembangkan produk, sehingga perusahaan memilih untuk tidak 

mengungkapkan biaya pengeluaran R & D dalam laporan keuangan. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ortas (2014) 

diman research and development berpengaruh positif terhadap corporate 

environmental sustainability report. Ortas (2014) menyatakan bahwa penelitian 

dan pengembangan dapat dianggap sebagai eksloitasi yang efektif dengan ide – 

ide yang baru yang digunakan sebagai pengetahuan dasar untuk menunjukan 

biaya agensi yang terkait dengan konflik yang berkepentingan anatara manajer 
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dan pemilik. Research and development digunakan perusahaan untuk menguji 

dan mengembangan produk baru untuk meningkatkan penjualan produk dalam 

pasar. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Leverage, Market Share, Profitabilitas dan Research and 

Development terhadap Corporate Environmental Sustainability Report dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a) Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted R
2
) sebesar 

0,218 hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (Ukuran 

Perusahaan, Leverage, Market Share, Profitabilitas dan Research and 

Development) menjelaskan variasi Corporate Environmental Sustainability 

Report sebesar 21,8% dan 78,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar model. 

b) Hasil pengujian hipotesis didapat nilai Fhitung > Ftabel  sebesar 3.171> 2,650 

dengan probabilitas 0,019
 
< 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Ukuran Perusahaan, Leverage, Market Share, Profitabilitas dan Research and 

Development secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Corporate 

Environmental Sustainability Report 

c) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Corporate Environmental 

Sustainability Report dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,442 > 

0,05. 

d) Leverage berpengaruh negatif terhadap Corporate Environmental 

Sustainability Report dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,050 < 

0,10 

e) Market Share tidak berpengaruh terhadap Corporate Environmental 

Sustainability Report dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,631 > 

0,05. 
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f) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Corporate Environmental 

Sustainability Report dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,211 > 

0,05. 

g) Research and Development berpengaruh negatif terhadap Corporate 

Environmental Sustainability Report dibuktikan dengan hasil nilai signifikan 

sebesar 0,001 < 0,01. 
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