
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akhir-akhir ini dunia disibukkan dengan berita mengenai perdagangan bebas, 

begitu halnya di Indonesia. Perdagangan bebas menempatkan lingkungan usaha 

dalam suatu ketidakpastian yang tinggi dan ini akan meningkatkan persaingan 

antar perusahaan. Perdagangan bebas atau lebih sering dikenal dengan free trade 

adalah bentuk perdagangan antar negara baik individual maupun perusahaan 

dimana perdagangan ini bebas dari hambatan buatan pemerintah, seperti pajak 

ekspor dan impor (kemendagri, 2014). Salah satu bentuk nyata dari free trade 

yang akan hadir di Indonesia dalam waktu dekat ini adalah ASEAN Economic 

Community (AEC). 

AEC akan dimulai pada tahun 2015. AEC 2015 merupakan bentuk 

kerjasama negara-negara di Asia Tenggara dalam tujuan meningkatkan 

perekonomian masing-masing negara dengan konsep utama menciptakan ASEAN 

sebagai sebuah pasar tunggal dimana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor 

produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif  bagi perdagangan antar 

negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan 

kesenjangan ekonomi diantara negara anggotanya (kemendagri, 2014). 
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Seiring dengan meningkatnya persaingan, terbentuk tingkat kompetisi yang 

semakin tajam. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk cepat beradaptasi 

terhadap perubahan yang terjadi. Perusahaan dituntut untuk lebih inovatif dalam 

pengelolaan perusahaan maupun dalam pengelolaan sosial dan lingkungan agar 

dapat memberi manfaat positif bagi masyarakat maupun negara secara 

berkelanjutan.  

Pembangungan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi 

sekarang tanpa mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan bagi generasi 

yang akan datang (Commission on Environment and Development dalam GRI, 

2006). Isu mengenai pembangunan berkelanjutan berkembang pesat, perusahaan 

dituntut tidak hanya memberikan kontribusi terhadap ekonomi, tetapi juga dapat 

membantu dalam memecahkan permasalahan terkait risiko terhadap keberlanjutan 

dari hubungan sosial, lingkungan, dan perekonomian. 

Besarnya desakan akan risiko pembangunan berkelanjutan, membuat transparansi 

mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial menjadi komponen utama bagi 

efektifnya hubungan dengan pemangku kepentingan, kebijakan investasi dan 

hubungan pasar lainnya (GRI, 2006). Demi mengkomunikasikan secara jelas 

mengenai keberlanjutan, maka Global Reporting Initiative (GRI) dan pemegang 

otoritas lain di dunia berusaha mengembangkan pedoman pelaporan keberlanjutan 

yang dinamakan G3 Guidelines.  

Semakin lama jumlah organisasi maupun perusahaan global yang mengungkapkan 

laporan keberlanjutan semakin menigkat. Hal ini dibuktikan melalui survei yang 

dilakukan oleh KPMG Internasinal, dimana didapatkan data yang mengindikasi 
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bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan berkembagan pesat, hampir 80% dari 

250 perusahaan terbesar di 22 negara menerbitkan stand alone sustainability 

report, naik sekitar 50% dari tahun 2005 (KPMG, 2008) akan tetapi, pelaporan 

keberlanjutan ini tidak seimbang secara global. Survei KPMG menunjukkan 

bahwa pelaporan keberlanjutan di negara-negara maju lebih tinggi dari negara-

negara berkembang. 

Seiring dengan meningkatnya persaingan dalam menyambut perdagangan bebas, 

perusahaan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia satu persatu mulai 

berusaha untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Hal ini terbukti dari 

jumlah perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan di Indonesia 

selalu meningkat tiap tahunnya (SRA, 2013). Sementara itu, isu mengenai praktik 

corporate governance telah mencuat dan terus meluas sejak terjadinya kasus-

kasus keuangan pada perusahaan-perusahaan besar seperti Enron, Tyco, 

Worldcom, dan Global Crossing. Kasus-kasus tersebut menjadi bukti bahwa 

penerapan corporate governance menjadi suatu kebutuhan penting dalam dunia 

bisnis, termasuk untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan 

stakeholders lainnya agar seimbang hak dan kewajibannya (FCGI, 2002). Hal 

tersebut harus diperhatikan karena dalam menjalankan operasi bisnisnya 

perusahaan tidak sendirian, melainkan bersama dengan lingkungan sekitar. 

Timbal balik antara perusahaan dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan agar 

tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 
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Kebijakan dan tata kelola suatu perusahaan pada masa mendatang harus lebih  

memperhatikan kebutuhan dari para stakeholder (Murtanto, 2005 dalam 

Febriyanti, 2010). Pengungkapan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan 

saat ini menjadi cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan bentuk  

akuntabilitasnya kepada stakeholder.  

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ada pengaruh corporate 

governance terhadap praktik pengungkapan laporan keberlanjutan. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Luthfia, (2012) yang mendapatkan hasil bahwa 

total aset, jumlah karyawan, rapat dewan direksi, dan keberadaan governance 

committee berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. 

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi, 

(2011) didapatkan hasil bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan dipengaruhi 

oleh profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan dan corporate governance (jumlah 

rapat komite audit dan dewan direksi). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Faisal et al., 2012. 

Pengembangan pada penilitian ini terdapat pada proyeksi dari variabel 

independen. Isu penelitian yang diangkat adalah mengenai persiapan perusahaan 

publik di Indonesia untuk menghadapi perdagangan bebas dalam praktik 

pengungkapan laporan keberlanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh corporate governance terhadap praktik pengungkapan 

laporan keberlanjutan pada perusahaan publik di Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai praktik 

pengungkapan laporan keberlanjutan dan mengarahkan kepada suatu pemikiran 
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strategis bagi organisasi untuk dapat memberikan nilai tambah bagi pemangku 

kepentingan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan keadaan sekarang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk 

membuat judul “Pengaruh Corporate Governance terhadap Praktik Pengungkapan 

Laporan Keberlanjutan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Adakah pengaruh struktur komisaris independen terhadap pengungkapan 

laporan keberlanjutan perusahaan? 

2. Adakah pengaruh struktur kepemilikan saham mayoritas terhadap 

pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan? 

3. Adakah pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan laporan 

keberlanjutan perusahaan? 

4. Adakah pengaruh struktur kepemilikan saham asing terhadap pengungkapan 

laporan keberlanjutan perusahaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk membuktikan secara empiris adakah pengaruh struktur komisaris 

independen terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. 

2. Untuk membuktikan secara empiris adakah pengaruh struktur kepemilikan 

saham mayoritas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. 

3. Untuk membuktikan secara empiris adakah pengaruh ukuran komite audit 

terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. 

4. Untuk membuktikan secara empiris adakah pengaruh struktur kepemilikan 

saham asing terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai  sumbangsih  penulis  terhadap  ilmu  pengetahuan, khususnya akuntansi 

dan sebagai pengembangan pengetahuan penulis dalam hal praktik corporate 

governance dan pengungkapan laporan keberlanjutan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan 

pada aspek pengungkapan serta transparansi dari laporannya. Hal ini diharapkan 

dapat membantu investor pada proses pengambilan keputusan. 

 

 

 

 

 
 


