
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1. Teori Stakeholder 

Teori Stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri yaitu terhadap para pemilik 

(shareholder), namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang 

saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak 

lain). Hal ini berdasar pada argumen Friedman (2001) dalam Ghozali dan Chariri 

(2007) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimumkan kepentingan pemiliknya. Namun, seiring berjalannya waktu 

pandangan tentang stakeholder telah mulai berubah secara susbstansial. 

Menurut Gray, et al. (1995) dalam Ghozali dan Chariri (2007), kelangsungan 

hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut 

harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan 

tersebut. semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan 

untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog 

antara perusahaan dengan stakeholder-nya. 
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Para stakeholder membutuhkan berbagai informasi terkait dengan aktivitas 

perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena tumbuh 

kembang perusahaan bergantung pada dukungan dari para stakeholder-nya, maka 

perusahaan akan berusaha untuk memberikan berbagai informasi yang bermanfaat 

bagi stakeholder dalam mengambil keputusan. Pengungkapan informasi dapat 

dibagi menjadi dua yakni yang sifatnya wajib (mandatory) dan sukarela 

(voluntary). Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang berkembang pesat 

saat ini yaitu sustainability report. Menurut Ghozali dan Chariri (2007) dalam 

Widianto (2011), melalui 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. 

2.1.2. Agency Theory 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Ratnasari (2011) mendefinisikan hubungan 

keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa salah satu pihak 

(prinsipal) meminta kepada pihak lain (agen) untuk melakukan jasa tertentu demi 

kepentingan prinsipal, dengan mendelegasikan otoritas kepadanya. Pendelegasian 

otoritas memang menjadi sebuah keharusan dalam hubungan keagenan ini untuk 

memungkinkan agen mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada prinsipal. 

Dalam setiap hubungan keagenan, timbul agency cost yang ditanggung baik oleh 

prinsipal maupun oleh agen. Maka dari itu setiap perusahaan perlu menerapkan 

konsep corporate governance agar diharapkan dapat memberikan kepercayaan 

terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang 
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saham), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu 

kecurangan untuk kesejahteraan agen sehingga dapat meminimalisasi biaya 

keagenan serta mencegah adanya konflik kepentingan. 

Pengungkapan sustainability report adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban 

pihak prinsipal kepada agen, selain dari pembuatan annual report. Hanya saja 

sustainability report sifatnya masih bersifat voluntary, sementara annual report 

adalah mandatory disclosure. Karena orientasi perusahaan saat ini bukan hanya 

semata-mata mencari profit (keuntungan) tetapi telah beralih ke tripple-p bottom 

line yaitu keuntungan (profit), bumi (planet), dan komunitas (people). 

2.1.3. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 

Dalam GRI (2006), sustainability report didefinisikan sebagai praktik untuk 

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 (seperti halnya konsep tripple bottom line, pelaporan CSR, dan 

sebagainya). 

Seperti yang dikatakan oleh Luthfia (2012), SR adalah sebagai bukti bahwa telah 

adanya komitmen dari pihak perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang 

dapat dinilai hasilnya oleh para pihak yang membutuhkan informasi tersebut. 

Selain itu SR merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh suatu 

organisasi baik pemerintah maupun perusahaan dalam berdialog dengan warga 

negara ataupun stakeholder-nya sebagai salah satu upaya penerapan pendidikan 
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pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu penyusunan SR pada saat sekarang 

ini menempati posisi yang sama pentingnya juga dengan pengungkapan informasi 

seperti yang diungkapkan dalam laporan keuangan. 

Pengungkapan sustainability report merujuk pada standar yang dikembangkan 

oleh GRI (Global Reporting Initiatives). Dalam standar GRI (GRI, 2006) 

indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu: 

1. Indikator kinerja ekonomi meliputi: 

a) Aspek kinerja ekonomi. 

b) Keberadaan pasar. 

c) Dampak ekonomi tidak langsung. 

2. Indikator kinerja sosial meliputi: 

a) Praktik Kerja: karyawan, hubungan manajemen dengan karyawan, 

keselamatan dan kesehatan kerja, kesempatan kerja. 

b) Hak Asasi Manusia: praktik dan investasi pengadaan, non 

diskriminasi, kebebasan berserikat dan berkumpul, buruh anak, 

kerja paksa, keamanan praktik, masyarakat asli. 

c) Masyarakat: komunitas, anti korupsi, kebijakan publik, kompetisi, 

kepatuhan. 

d) Tanggung jawab produk: kesehatan dan keamanan pelanggan, 

labeling produk dan jasa, komunikasi pemasaran, privasi 

konsumen. 

3. Indikator kinerja lingkungan meliputi: 

a) Bahan baku, Energi, Air. 
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b) Keanekaragaman hayati. 

c) Emisi, sungai, dan limbah. 

d) Produk dan jasa. 

e) Ijin pelaksanaan. 

f) Transportasi. 

g) Pakaian kerja. 

Dengan menerbitkan sustainability report, banyak manfaat yang diperoleh 

perusahaan. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

(dikutip dari Widianto, 2011) menjelaskan manfaat yang didapat dari 

pengungkapan sustainability report antara lain: 

1. Sustainability report memberikan informasi kepada stakeholder (pemegang 

saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan meningkatkan prospek 

perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi. 

2. Sustainabilty report dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang 

memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value, market share, dan 

loyalitas konsumen jangka panjang. 

3. Sustainability report dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola 

risikonya. 

4. Sustainability report dapat digunakan sebagai stimulasi leadership thinking dan 

performance yang didukung dengan semangat kompetisi. 

5. Sustainability report dapat mengembangkan dan memfasilitasi 

pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola 

dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial. 
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6. Sustainability report cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan 

dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk  

jangka panjang. 

7. Sustainability report membantu membangun ketertarikan para pemegang 

saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana 

meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan. 

2.1.4. Aktivitas 

Aktivitas operasi perusahaan membutuhkan investasi, baik untuk aset yang 

bersifat jangka pendek (inventory dan account receivable) maupun jangka panjang 

(property, plan, and equipment). Aktivitas sendiri menggambarkan hubungan 

antara tingkat operasi perusahaan (sales) dengan aset yang dibutuhkan untuk 

menunjang kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas juga dapat digunakan untuk 

memprediksi modal yang dibutuhkan perusahaan (baik untuk kegiatan operasi 

maupun jangka panjang) (Ulupui (2009) dalam Widianto (2011)). 

Aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan dalam pengelolaan aktivanya. 

Jika perusahaan terlalu banyak memiliki aktiva, maka biaya modalnya akan 

menjadi terlalu tinggi sehingga laba pun akan menurun. Di sisi lain, jika aktivitas 

terlalu rendah maka penjualan yang menguntungkan akan hilang, sehingga rasio 

ini menggambarkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi 

(Ananingsih (2007) dalam Widianto (2011)). 
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2.1.5. Leverage 

Menurut Rismanda (2003) leverage merupakan alat ukur untuk menghitung 

seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditor dalam membiayai aset 

perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi berarti 

sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan 

perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak membiayai 

asetnya dengan modal sendiri. Dengan demikian, tingkat leverage perusahaan, 

menggambarkan risiko keuangan perusahaan. 

Hal itu diperkuat oleh pernyataan Sembiring (2005) yang mengatakan bahwa 

leverage merupakan gambaran seberapa besar perusahaan tergantung pada 

kreditor dalam membiayai aset perusahaan. Leverage mencerminkan tingkat 

resiko keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat leverage (rasio ekuitas) 

semakin besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit sehingga 

perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi, supaya 

laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya 

(termasuk biaya untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial). 

2.1.6. Likuiditas 

Menurut Sartono (2002) dalam Almilia dan Devi (2007) likuiditas adalah 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat 

pada waktunya. Sedangkan menurut Mahmud dan Halim (2007) dalam Widianto 

(2011), rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap utang lancarnya 

(kewajiban perusahaan). 
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2.1.7. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, dan ekuitas. Semakin tinggi 

profitabilitas, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan 

fasilitas perusahaan (Sartono (2002) dalam Luthfia (2012)). Sedangkan menurut 

Heinze (1976) profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi 

bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial kepada 

pemegang saham (Hackston dan Milne (1996) dalam Widianto (2011)). 

Tingginya tingkat profitabilitas pada perusahaan akan meningkatkan daya saing 

antar perusahaan, yang juga menunjukkan adanya pertumbuhan perusahaan pada 

masa mendatang. Dengan begitu pertumbuhan perusahaan memerlukan 

pengungkapan yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi 

penggunanya. 

2.1.8. Ukuran Perusahaan 

Zaleha (2005) dalam Luthfia (2012) mengatakan bahwa ukuran suatu perusahaan 

dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi perusahaan. Yang secara 

umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada 

perusahaan kecil. Perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar, 

penjualan besar, skill karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih, jenis 

produk yang banyak, serta struktur kepemilikan yang lengkap, sehingga 

memungkinkan dan membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas. Dan 

menurut Rosmasita (2007) dalam Widianto (2011), perusahaan besar mempunyai 

biaya informasi yang rendah, kompleksitas dan dasar kepemilikan yang lebih luas 
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dibanding perusahaan kecil sehingga perusahaan besar cenderung 

mengungkapkan informasi yang lebih luas. 

2.1.9. Ukuran Komite Audit (Corporate Governance) 

Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam 

corporate governance. Komite audit memiliki tugas untuk menelaah kebijakan 

akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah 

sistem pelaporan kepada pihak eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan 

(Bradbury (2004) dalam Widianto (2011)). 

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu 

melaksanakan tugas dan fungsinya (Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-

29/PM/2004). Menurut Surat Edaran Bapepam Nomor. SE-03/PM/2000 tentang 

komite audit menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan 

komisaris untuk: 

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan; 

2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi 

kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; 

3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit; 

4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. 

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) mengeluarkan peraturan 1 Juli 2001 yang mengatur tentang pembentukan 

dewan komisaris independen dan komite audit. Komite audit harus beranggotakan 

minimal tiga orang independen dan salah seorangnya berasal dari komisaris 
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independen yang merangkap ketua komite audit (Suaryana (2002) dalam 

Widianto (2011)). 

Komite Audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Komite 

Audit harus diketuai oleh seorang Komisaris Independen (Surat Keputusan Ketua 

Bapepam Kep-29/PM/2004). Anggota Komite Audit diharuskan memiliki 

keahlian yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam 

Kep29/PM/2004 menyatakan bahwa anggota komite audit harus: 

1. Memilik integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman 

yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan 

baik;  

2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi atau keuangan; 

3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami 

laporan keuangan;  

4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan 

terkait lainnya. 

2.1.10. Rasio Anggota Komisaris Independen (Corporate Governance) 

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota  

manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain 

berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas 

dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan 

Yustivandana (2006) dalam Ratnasari (2011)). 
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Keberadaan dewan komisaris independen telah diatur dalam peraturan BEJ yang 

mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEJ untuk memiliki dewan 

komisaris independen sekurangkurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota 

dewan komisaris (Peraturan BEJ tanggal 19 Juli 2004, dikutip dari Surya dan 

Yustivandana (2006) dalam Ratnasari (2011)). Beberapa kriteria lainnya tentang 

dewan komisaris independen adalah sebagai berikut: 

1. Komisaris Independen tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak  

langsung pada emiten atau perusahaan publik; 

2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau 

pemegang saham mayoritas dari perusahaan tercatat yang bersangkutan; 

3. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur 

dan/atau komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan; 

4. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan 

lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan; 

5. Komisaris Independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik; 

6. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang 

pasar modal; 

7. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas 

yang bukan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 

2.1.11. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (Corporate Governance) 

Menurut Mulyadi (2002) dalam Ratnasari (2011) dewan komisaris merupakan 

wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan 
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perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang 

terlalu banyak di tangan manajemen. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk 

menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam 

mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern. 

Keefektifan dari dewan komisaris dapat dipengaruhi oleh frekuensi meeting, 

frekuensi rapat yang tinggi dapat menghasilkan monitoring yang lebih baik. 

Dalam penelitian ini, frekuensi rapat dewan komisaris diukur dengan jumlah 

meeting khusus dewan komisaris yang diselenggarakan selama satu tahun (Yatim, 

2009). 

2.2. Hipotesis  

2.2.1. Pengaruh Aktivitas terhadap Pengungkapan SR 

Tingginya rasio aktivitas perusahaan mencerminkan kemampuan dana yang 

tertanam dalam perputaran seluruh aktivanya pada suatu periode tertentu 

(Setiawan, 2005: 19). Semakin tinggi rasio mencerminkan semakin baik 

manajemen mengelola aktivanya, yang berarti semakin efektif perusahaan dalam 

penggunaan total aktiva. Semakin efektif tindakan-tindakan perusahaan dalam 

pengeloaan dana, maka perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk mencapai 

kondisi keuangan yang semakin stabil dan kuat. Kondisi keuangan yang semakin 

kuat merupakan cerminan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencari 

dukungan stakeholder dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Gray et al. (1995) dalam Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan kelangsungan 

hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut 

harus dicari sehingga kegiatan utama perusahaan adalah untuk mencari dukungan 
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tersebut. Berbagai upaya dan hasil ini akan dikomunikasikan kepada stakeholder 

untuk mempertahankan dan memperluas dukungan mereka. Informasi yang 

melebihi yang diwajibkan akan dilihat secara berbeda dibanding informasi yang 

diwajibkan apalagi jika informasi tersebut diungkap dalam bentuk laporan yang 

berbeda seperti SR yang bersifat sukarela. Melalui pengungkapan sukarela ini, 

perusahaan menunjukkan komitmennya untuk tetap menjalankannya operasinya 

yang mengarah ke penciptaan nilai perusahaan. Dilling (2009) mengatakan bahwa 

sekitar tujuh puluh persen penelitian menyebutkan adanya hubungan positif antara 

kinerja perusahaan dengan pengungkapan SR. 

H1 = Tingkat aktivitas perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability report. 

2.2.2.  Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan SR 

Semakin tinggi tingkat leverage, maka akan ada kecenderungan perusahaan 

berusaha untuk melaporkan profitabilitasnya agar tetap tinggi. Hal ini 

dikarenakan, tingkat profitabilitas yang tinggi akan mencerminkan kondisi 

keuangan perusahaan yang kuat sehingga dapat meyakinkan perusahaan dalam 

memperoleh pinjaman dari para stakeholder-nya. Bahkan, semakin tinggi tingkat 

leverage semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian 

kredit, sehingga akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Para 

stakeholder perusahaan, akan lebih percaya dan memilih untuk menginvestasikan 

dananya pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat 

dan baik. Hal ini berarti, manajer perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi 
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harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan laporan 

sosial dan lingkungan).  

Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dapat dilakukan perusahaan salah 

satunya melalui pembuatan sustainability report. Informasi sosial lingkungan 

yang diberikan sebenarnya cenderung digunakan sebagai bentuk respon dari 

perusahaan atas tekanan, baik dari pemerintah ataupun publik agar 

mengungkapkan dampak dari aktivitas-aktivitas bisnis yang telah dilakukan 

perusahaan (Guthrie dan Parker (1990) dalam Ghozali dan Chariri (2007)). 

Menurut Megginson (1997) dalam Widianto (2011) mengatakan leverage 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Hal ini diakibatkan karena 

struktur modal dengan pembiayaan utang, akan memperkecil tingkat profitabilitas 

yang dicapai, karena total modal yang relatif tinggi akan membawa biaya, yang 

berarti meningkatnya kesulitan keuangan. Sehingga perusahaan mengurangi 

pelaporan yang bersifat sukarela seperti halnya sustainability report, karena 

pelaporan itu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta biaya yang 

cukup besar. Maka muncullah asumsi yang kedua yaitu : 

H2 = Tingkat leverage suatu perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan sustainability report. 

2.2.3. Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan SR 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Nitisemito, 1989:107), Perusahaan 

dengan tingkat likuiditas yang tinggi berarti menandakan kemampuan yang besar 
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untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Perusahaan 

yang dapat dengan segera memenuhi kewajiban keuangannya berarti menandakan 

memiliki kinerja keuangan yang baik. Hal ini didukung oleh Burton, dkk (2000) 

dalam Almilia dan Devi (2007) yang juga mengatakan tingkat likuiditas yang 

tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Kondisi 

keuangan yang kuat akan mendorong perusahaan untuk mengungkap lebih banyak 

informasi sebagai instrumen untuk meyakinkan para stakeholder-nya. 

Berdasarkan argumen-argumen tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 = Tingkat Likuiditas suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability report. 

2.2.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan SR 

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham (Mahmud 

dan Halim (2007) dalam Widianto (2011)). Perusahaan yang memiliki 

kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi 

untuk menginformasikan kepada stakeholder-nya, karena perusahaan mampu 

menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka 

terutama investor dan kreditor. Akibatnya, perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan cenderung untuk melakukan pengungkapan melalui 

SR, karena profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja yang harus 

diungkapkan dalam SR. Pengungkapan SR ini dilakukan dalam rangka 

pertanggungjawaban kepada stakeholder untuk mempertahankan dukungan 

mereka dan juga untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Selain itu 
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pengungkapan SR juga dapat digunakan sebagai media komunikasi dengan para 

stakeholder, yang ingin memperoleh keyakinan tentang bagaimana profit 

dihasilkan perusahaan. Informasi ini terutama penting bagi stakeholder selain 

investor dan kreditor yang biasanya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi atau 

financial. 

Beberapa hasil penelitian yang melihat hubungan atau pengaruh kinerja keuangan 

dengan atau terhadap pengungkapan menunjukkan dukungan atas logika di atas. 

Laraswita dan Indrayani (2010) menemukan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan. Selain 

itu penelitian Fitriani (2001) dalam Laraswita (2010) juga menyatakan bahwa 

variabel net profit margin berhubungan positif dengan kelengkapan 

pengungkapan. Robert (1992) dalam Rismanda (2003) menemukan hubungan 

positif antara laba dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh 

karena itu, hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 

H4 = Tingkat Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

2.2.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan SR 

Semakin besar suatu perusahaan akan semakin disorot oleh para stakeholder. 

Dalam kondisi demikian perusahaan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk 

memperoleh legitimasi stakeholder dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-

nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat. 

Oleh karena itu semakin besar perusahaan akan semakin berkepentingan untuk 

mengungkap informasi yang lebih luas. Pengungkapan yang luas ini dimaksudkan 
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untuk, antara lain: mendidik dan menginformasikan para stakeholder tentang 

tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya; mengubah 

persepsi organisasi, tanpa mengubah kinerja aktual organisasi; mengalihkan atau 

memanipulasi perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan; 

atau mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Hal-hal tersebut 

dilakukan dalam rangka menyelaraskan aktivitas perusahaan dengan norma 

perilaku dalam sistem sosial masyarakat sebagai suatu wujud legitimasi 

perusahaan (Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007)). 

Menurut Cowen (1987) dalam Rismanda (2003) mengemukakan bahwa 

perusahaan yang lebih besar akan memiliki pengaruh dan aktivitas yang lebih 

banyak terhadap masyarakat, sehingga akan membuat para pemegang sahamnya 

untuk lebih memperhatikan laporan-laporan perusahaan dalam menyebarkan 

informasi aktivitas-aktivitas sosial yang telah diimplementasikan. Oleh karena itu 

semakin besar perusahaan, maka memiliki kecenderungan untuk mengungkap 

informasi lebih banyak, sehingga semakin mungkin untuk melakukan 

pengungkapan sustainability report. Berdasar argumen-argumen di atas maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5 = Tingkat Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability report. 

2.2.6. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan SR 

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme 

pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas 

pengungkapan perusahaan (Foker (1992) dalam Ratnasari (2011)). Melalui 
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dibentuknya komite audit yang berkualitas hal ini akan meningkatkan image 

perusahaan dimata para stakeholder-nya. 

Collier (1993) dalam Waryanto (2010) menyatakan bahwa keberadaan komite 

audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian agar dapat 

berjalan dengan baik. Selain itu, pertanggungjawaban yang dimiliki oleh komite 

audit dalam melaksanakan proses internal control dan laporan keuangan, berusaha 

diwujudkan sebaik-baiknya oleh perusahaan untuk memperoleh tingkat 

kompetensi dalam keuangan. Tingginya kompetensi keuangan yang dimiliki 

perusahaan akan terus diusahakan guna mendapatkan dukungan dari para 

stakeholder-nya. 

Dengan ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan akan mendukung 

terwujudnya pelaksanaan corporate governance yang lebih baik yang selanjutnya 

akan mendukung perusahaan untuk cenderung melakukan pengungkapan 

sustainability report. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka hipotesis yang 

diajukan adalah : 

H6 = Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

sustainability report. 

2.2.7. Pengaruh Rasio Anggota Komisaris Independen terhadap 

Pengungkapan SR 

Keefektivan pengawasan dalam aktivitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

bagaimana dewan komisaris dibentuk dan diorganisir. Kinerja dewan yang baik 

akan mampu mewujudkan good corporate governance bagi perusahaan. Dalam 
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penerapannya, pelaksanaan GCG sangat bergantung pada fungsi-fungsi dari 

dewan komisaris yang dipercaya sebagai pihak yang mengurus perusahaan.  

Keberadaan dewan komisaris belum memberikan jaminan terlaksananya prinsip-

prinsip corporate governance, khususnya mengenai perlindungan terhadap 

investor. Untuk mendorong implementasi GCG, dibuatlah sebuah organ tambahan 

dalam struktur perseroan. Organ tambahan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan penerapan GCG di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia, 

organ tambahan tersebut antara lain adalah dewan komisaris independen (Surya 

dan Yustivandana (2006) dalam Ratnasari (2011)). 

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota 

manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain 

berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas 

dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan 

Yustivandana (2006) dalam Ratnasari (2011)).  

Untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan, dewan komisaris independen cukup 

berpengaruh dalam menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi sosial 

yang lebih luas, sehingga perusahaan yang memiliki jumlah anggota komisaris 

independen yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial. 

Oleh karena itu dapat ditarik hipotesis bahwa : 

H7 = Rasio anggota komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability report. 
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2.2.8. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap 

Pengungkapan SR 

Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara 

anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas 

manajemen. Dalam rapat tersebut, akan membahas masalah mengenai arah dan 

strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh 

manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002 dalam 

Ratnasari, 2011). Oleh karena itu, semakin sering dewan komisaris mengadakan 

rapat diharapkan monitoring (pengawasan) yang dilakukan oleh dewan komisaris 

akan semakin baik. Dengan demikian, pengungkapan informasi sosial perusahaan 

juga akan semakin luas. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Xie et al. (2003) dalam 

Waryanto (2010) yang menemukan bahwa semakin sering dewan komisaris 

mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan semakin efektif sehingga 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan akan semakin luas. Maka dibentuklah 

hipotesis yang mengemukakan bahwa : 

H8 = Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan sustainability report suatu perusahaan. 
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2.3. Kerangka Teoritis 

Model penelitian atau kerangka teoritis penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : kerangka teoritis 
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