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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Stakeholder 

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi 

stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, masyarakat, 

pemerintah, analis, dan pihak lain) (Handoko, 2014). Dengan demikian, 

keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan 

stakeholder kepada perusahaan tersebut. 

Semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas 

perusahaan yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 

Stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan 

bahkan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan 

(Deegan, 2002). (Gray et al., 1995) mengatakan bahwa kelangsungan hidup 

perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders dan dukungan tersebut harus 

dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.  

Perusahaan menganggap bahwa peran stakeholder sangat penting bagi 

keberlangsungan perusahaan sehingga keberadaannya  menjadi pertimbangan 

dalam mengungkapkan suatu informasi. Perusahaan akan berusaha memuaskan 
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stakeholdernya dengan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan 

harmonis antara perusahaan dan stakeholdernya. Semakin powerful stakeholder, 

maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sukarela 

dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya. 

Belum adanya peraturan di Indonesia yang mengatur tentang kewajiban suatu 

perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Hal ini memungkinkan 

perusahaan untuk memilih melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan atau 

tidak. Sebagai sifat dari praktik pengungkapan laporan keberlanjutan yang 

sukarela, teori stakeholder sangat tepat dalam menggambarkan motivasi di balik 

keputusan perusahaan publik dalam mengungkapkan informasi tersebut. Hal ini 

dianggap sebagai salah satu bukti dimana entitas dapat proactive menegaskan 

pengaruhnya kepada para stakeholder. 

 

2.1.2 Teori Legitimasi 

Teori Legitimasi menyatakan bahwa legitimasi suatu entitas bisnis untuk 

beroperasi dalam masyarakat secara implisit tergantung pada kontrak sosial antara 

entitas bisnis dan masyarakat (Faisal et al, 2012). Perusahaan dapat kehilangan 

izin untuk beroperasi di masyarakat jika melanggar norma-norma dan harapan 

dari masyarakat.  

Norma-norma yang berlaku di masyarakat seiring dengan berjalannya waktu dapat 

berubah, sehingga untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, perusahaan 

harus mengikuti perkembangannya. Usaha perusahaan dalam menghadapi 

perubahan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Teori legitimasi 

memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan mayarakat. Legitimasi 
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organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari masyarakat, 

sehingga dapat dijadikan alternatif potensial bagi perusahaan untuk bertahan 

hidup. Teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan teori legitimasi memprediksi bahwa 

perusahaan mengadopsi laporan keberlanjutan yang merupakan bagian dari 

pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk melegitimasi operasi 

mereka ketika norma-norma dan harapan dari masyarakat tersebut berubah atau 

ketika entitas bisnis menganggap diri mereka melanggar norma-norma dan 

harapan masyarakat yang berlaku saat itu (Deegan 2002; Deegan dan Blomquist 

2006; O'Donovan 2002).  

 

2.1.3 Teori Agensi 

Teori agensi menjelaskan mekanisme corporate governance. Pada umumnya 

principal (pemilik) memiliki welfare motives yang bersifat jangka panjang, 

sedangkan agent (manajemen) bersifat jangka pendek sehingga terkadang mereka 

cenderung memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan mengabaikan 

keberlanjutan keuntungan jangka panjang. Konflik keagenan atau perbedaan 

kepentingan antara agen dan principal dapat dikurangi dengan menerapkan 

corporate governance sebagai mekanisme yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan. Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan dan 

pengungkapan informasi yang lengkap antara manajemen perusahaan, dewan 

komisaris, para pemegang saham, dan stakeholders lainnya (Putri, 2013). 
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2.1.4 Pembangunan Berkelanjutan 

The Brundland commision mengeluarkan laporan yang dipubikasi oleh 

Universitas Oxford yang berjudul “Our Common Future”. Salah satu poin penting 

dalam laporan tersbut adalah diperkenalkannya konsep pembangunan 

berkelanjutan (Luthfia, 2012). Dokumen tersebut membahas dua masalah utama 

yakni pembangunan dan lingkungan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai 

kebutuhan versus sumber daya atau sebagai jangka panjang versus jangka pendek. 

Sampai saat ini, keberlanjutan selalu dilihat dalam tiga dimensi yakni: ekonomi, 

sosial, dan lingkungan (Wikipedia, 2007). Pertumbuhan ekonomi, pembangunan 

sosial dan perlindungan terhadap lingkungan akan saling tergantung dan 

memperkuat komponen-komponen yang ada pada pembangunan berkelanjutan 

(Kuhlman, 2010 dalam Wibowo, 2011). 

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.  

2.1.5 Laporan Keberlanjutan 

Data statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan positif dari peningkatan taraf 

kehidupan banyak orang di seluruh dunia ternyata diimbangi dengan informasi 

mengenai kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Karena hal ini 

perkembangan pengetahuan dan teknologi dituntut tidak hanya memberikan 
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kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat membantu dalam 

memecahkan permasalahan terkait risiko dan ancaman terhadap keberlanjutan dari 

hubungan sosial, lingkungan, dan perekonomian (GRI, 2006). 

Besarnya desakan akan risiko dan ancaman terhadap keberlanjutan, membuat 

transparansi mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial menjadi 

komponen utama bagi efektifnya hubungan dengan pemangku kepentingan, 

kebijakan investasi dan hubungan pasar lainnya. Global Reporting Initiative 

(GRI) merupakan salah satu organisasi internasional yang berpusat di Amsterdam, 

Belanda. Aktivitas utamanya difokuskan kepada pencapaian tranparansi dan 

pelaporan suatu perusahaan, melalui pengembangan stándar dan pedoman 

pengungkapan laporan keberlanjutan. 

Laporan keberlanjutan adalah praktik pengukuran, pengungkapan dan upaya 

akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal 

(GRI, 2006). Laporan keberlanjutan merupakan sebuah istilah umum yang 

dianggap sinonim dengan istilah lainnya untuk menggambarkan laporan mengenai 

dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial (misalnya triple bottom line, laporan 

pertanggungjawaban perusahaan, dan lain sebagainya). Sebuah laporan 

keberlanjutan harus menyediakan gambaran yang berimbang dan masuk akal dari 

kinerja keberlanjutan sebuah organisasi baik kontribusi yang positif maupun 

negatif (GRI, 2006). 

Laporan Keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan GRI. Kerangka 

pelaporan tersebut didesain agar dapat digunakan oleh berbagai organisasi yang 

berbeda ukuran, sektor, dan lokasi dimana berisikan prinsip-prinsip dalam 
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mendefinisikan isi laporan dan menjamin kualitas dari informasi yang dilaporkan 

(GRI, 2006). Panduan pelaporan GRI juga mengatur standar pengungkapan yang 

terdiri atas indikator kinerja dan item pengungkapan lainnya sebagaimana halnya 

panduan spesifik teknis dalam pelaporan. 

2.1.6 Corporate Governance 

Menurut Finance Committee on Corporate Governance dalam Effendi, (2009), 

corporate governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk 

mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan 

pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Solihin, (2009) menyatakan 

bahwa contoh implementasi dari corporate governance di perusahaan adalah 

penerapan CSR. Salah satunya melalui pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal 

ini karena implementasi pengungkapan laporan keberlanjutan juga menjadi salah 

satu prinsip pelaksanaan corporate governance yang baik. Sebagaimana 

dijelaskan dalam pedoman umum corporate governance Indonesia khususnya 

prinsip responsibilitas. 

Menurut pedoman umum tersebut yang dikutip dalam Solihin, (2009), corporate 

governance memiliki prinsip-prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta kesetaraan. Penerapan 

corporate governance memberikan manfaat tersendiri seperti meningkatnya 

kinerja perusahaan, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan, 

mengembalikan kepercayaan  investor, dan meningkatkan kepuasaan pemegang 

saham atas kinerja perusahaan (Putri, 2013). 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu menemukan adanya pengaruh antara karakteristik 

perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Faisal et al., (2012) 

dalam penelitiannya yang berjudul Legitimising Corporate Sustainability 

Reporting Throughout the World, mendapatkan hasil bahwa perusahaan dengan 

tipe high profile industry dan melakukan extra voluntary assurance statements 

ternyata secara statistik memiliki kecenderungan untuk lebih banyak melakukan 

pengungkapkan laporan keberlanjutan, selain itu ditemukan hubungan yang 

signifikan antara business system dan pengungkapan laporan keberlanjutan, 

dimana perusahaan yang berada pada emerging market country memiliki 

kecenderungan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan dibanding 

perusahaan yang berada di communitarian dan anglo-saxon country, sedangkan 

untuk variabel ke empat ternyata tidak ditemukan adanya hubungan antara 

struktur komisaris independen dan pengungkapan laporan keberlanjutan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Frendy dan Kusuma, (2011) mendapatkan hasil 

bahwa ukuran perusahaan, kinerja ekonomi, dan tipe industri memiliki hubungan 

yang positif dengan indeks pengungkapan lingkungan pada laporan keberlanjutan, 

akan tetapi, leverage, kompleksitas bisnis, dan struktur kepemilikan saham 

mayoritas menunjukkan hubungan negatif dengan indeks pengungkapan 

lingkungan pada laporan keberlanjutan. 

Adrzin dan Tower, (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Regulatory  and 

Industry Influences on the Communication of Environmental Information: a 

Comparative Study of Top French and Australian Firms” akhirnya mencapai 

kesimpulan bahwa perusahaan yang berada di Negara Prancis ternyata cenderung 
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mengungkapkan laporan keberlanjutan lebih banyak dibanding persahaan yang 

ada di Autralia. Pada kedua negara tersebut, berdasarkan indeks lingkungan yang 

diterapkan pada laporan keberlanjutan didapatkan hasil bahwa perusahaan yang 

berada di sektor manufaktur ternyata lebih banyak mengungkapkan laporan 

keberlanjutan dibanding perusahaan yang berada di sektor jasa. Selain itu, 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara ukuran perusahaan dan ROA 

dengan indeks pengungkapan lingkungan pada laporan keberlanjutan. 

Suryono, (2011) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa ditemukan adanya 

perbedaan yang signifikan karakteristik-karakteristik perusahaan dan pelaksanaan  

corporate governance antara perusahaan yang melakukan pengungkapan laporan 

keberlanjutan dan tidak melakukan pengungkapan, sedangkan untuk variabel 

leverage tidak terjadinya perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, terdapat 

pengaruh positif antara variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, jumlah rapat 

dewan direksi, dan  komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan 

perusahaan. Hal ini berbeda dengan variabel lain seperti likuiditas, leverage, 

inventory turnover, dan governance committee dimana tidak ditemukan adanya 

pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. 

Luthfia, (2012) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa total aset, jumlah 

karyawan, rapat dewan direksi, dan keberadaan governance committee 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, adapun 

leverage menunjukkan pengaruh secara negatif, sedangkan untuk variabel return 

on asset, current ratio, inventory turnover, struktur modal, dan rapat komite audit 

tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa terdapat hasil yang beragam 
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untuk hubungan antara karakteristik perusahaan dan pengungkapan laporan 

keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih lanjut 

mengenai praktik corporate governance dan pengungkapan laporan keberlanjutan 

serta diharapkan dapat merepresentasikan keadaan sekarang. 

2.3 Model Penelelitian 

Adapun model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
 

 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis  

Informasi mengenai aktivitas atau kinerja perusahaan merupakan suatu hal yang 

sangat berharga bagi stakeholder khususnya investor. Bagi stakeholder, 

pengungkapan informasi mengenai aktivitas atau kinerja perusahaan menjadi hal 

yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan yang akan 
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menjadi tempat bagi investor dalam menanamkan modalnya. Penelitian ilmiah 

mengenai pengaruh corporate governance terhadap praktik pengungkapan 

laporan keberlanjutan perusahaan mendapatkan hasil yang beragam. Dari model 

penelitian diatas maka hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

2.4.1 Pengaruh struktur komisaris independen terhadap pengungkapan 

laporan keberlanjutan 

Struktur komisaris independen dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proporsi 

komisaris independen (non-eksekutif) dari jumlah komisaris (Nurhayati et al., 

2006). Komisaris independen memiliki kekuasaan yang lebih untuk mendorong 

manajemen dalam mengungkapkan informasi sukarela lebih lanjut dibandingkan 

dengan komisaris non-independen. Penelitian sebelumnya yang meneliti 

hubungan antara proporsi komisaris independen dengan tingkat pengungkapan 

menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan (Chen dan Jaggi, 2000; 

Haniffa dan Cooke, 2000 dalam Frendy dan kusuma, 2011). Dengan demikian, 

penelitian ini mengusulkan hipotesis berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh positif antara struktur komisaris independen 

terhadap praktik pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. 

2.4.2 Pengaruh struktur kepemilikan saham mayoritas terhadap 

pengungkapan laporan keberlanjutan 

Struktur kepemilikan saham mayoritas diproyeksikan dengan persentase saham 

biasa yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas (saham pegendali), yang 

digunakan untuk mengukur kekuatan pemegang saham mayoritas dalam struktur 

ekuitas perusahaan (Nurhayati et al., 2006). Manajemen perusahaan dimana 
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diversifikasi pemegang saham lebih tersebar luas memiliki insentif yang lebih 

besar untuk secara sukarela mengungkapkan informasi (McKinnon and 

Dalimunthe, 1993). Pernyataan tersebut didukung oleh penelian Schadewitz and 

Blevins, (1998) serta Frendy dan Kusuma, (2011) yang menunjukkan bahwa ada 

hubungan negatif antara kepemilikan saham mayoritas dan tingkat pengungkapan. 

Hal ini berarti perusahaan dengan persentase kepemilikan saham mayoritas 

(pengendali) lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan 

pengungkapan lebih sedikit. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengusulkan 

hipotesis: 

H2 : Terdapat pengaruh negatif antara sruktur kepemilikan saham 

mayoritas terhadap praktik pengungkapan laporan keberlanjutan 

perusahaan. 

2.4.3 Pengaruh ukuran komite audit terhadap terhadap pengungkapan 

laporan keberlanjutan 

Komite audit merupakan komite yang membantu komisaris atau dewan pengawas 

dalam memastikan efektivitas sistim pengendalian internal dan efektivitas 

pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal (Alijoyo, 2003). Berdasarkan  

strukturnya, komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota. Salah 

satunya dari anggota tersebut merupakan komisaris independen yang sekaligus  

merangkap sebagai ketua, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal  

yang independen (Bapepam, SE-03/PM/2000). Komite audit mempunyai peran 

yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses 

penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistim 

pengawasan perusahaan yang memadai. Komite audit bertindak secara objektif 
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dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap manajemen 

dimana pada akhirnya diharapkan dapat mendorong manajemen untuk 

mengungkapkan seluruh informasi perusahaan. Penelitian Hasanah, et al., (2014) 

menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan laporan keberlajutan perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, 

peneliti mengusulkan hipotesis: 

H3 : Terdapat pengaruh positif antara ukuran komite audit terhadap praktik 

pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. 

2.4.4 Pengaruh struktur kepemilikan saham asing terhadap pengungkapan 

laporan keberlanjutan 

Pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan salah satu media guna 

memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. 

Sehingga perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong  

untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih 

luas. Penelitian Khan et al., (2012) dalam Alfia, (2013) menemukan bahwa 

kepemilikan asing berpengaruh signifikan dan  positif terhadap pengungkapan 

CSR. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengusulkan hipotesis: 

H4 : Terdapat pengaruh positif antara sruktur kepemilikan saham asing 

terhadap praktik pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. 

 


