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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendirian suatu perusahaan harus didasari dengan tujuan pendirian yang

jelas. Menurut Martono dan Harjito (2005) ada tiga hal yang merupakan tujuan di

dirikannya perusahaan. Tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk

memaksimalkan laba, tujuan yang kedua adalah untuk memakmurkan pemilik

perusahaan atau para pemilik saham, dan tujuan yang ketiga adalah

memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham. Ketiga tujuan

ini tidak banyak berbeda secara substansial, namun penekanan yang ingin dicapai

oleh masing-masing perusahaan dapat berbeda antara perusahaan satu dengan

perusahaan yang lainnya.

Nilai perusahaan dapat dilihat dari harga saham. Nilai perusahaan adalah

harga yang bersedia dibayar oleh calon investor seandainya perusahaan tersebut

dijual (Sartono, 2008). Senada dengan Sartono (2008), Investopedia (2012) juga

mendefinisikan nilai perusahaan atau Enterprise Value (EV) sebagai indikator

dari bagaimana pasar menunjukkan nilai perusahaan secara keseluruhan dan juga

mengukur berapa besar dana yang harus dibayarkan untuk membeli sebuah

perusahaan. Sedangkan menurut Keown et al. (2004) nilai perusahaan

didefinisikan sebagai nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas pemegang

saham yang beredar. Jadi dapat disimpulkan bahwa, harga saham yang beredar di

pasar merupakan cerminan dari nilai perusahaan. Jika harga saham tinggi, maka
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nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan yang

diinginkan para pemilik pemilik perusahaan, karena hal ini menunjukkan

kesejahteraan para pemilik perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi tidak hanya

membuat pasar percaya pada kinerja saat ini, namun juga prospek masa depan

perusahaan tersebut. Umumnya pengelolaan nilai perusahaan diserahkan kepada

pihak profesional seperti komisaris atau manajer, sehingga investor memerlukan

analisis nilai perusahaan untuk menilai prospek perusahaan di masa depan dalam

menghasilkan keuntungan.

Informasi dari perusahaan diperlukan investor untuk menganalisa nilai

perusahaan. Teori sinyal menekankan pada pentingnya informasi yang diberikan

perusahaan kepada pihak eksternal. Teori sinyal menjelaskan hubungan antara

pengeluaran investasi serta nilai perusahaan, dimana pengeluaran investasi

memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa depan,

sehingga dapat meningkatkan harga saham sebagai indikator dari nilai

perusahaan. Teori sinyal adalah teori yang berfokus pada perilaku dua pihak (baik

individu maupun organisasi) yang memiliki akses terhadap informasi yang

berbeda, dimana salah satu pihak, pemberi informasi, harus memilih bagaimana

cara mengkomunikasikan informasi tersebut, sedangkan pihak yang lain, yakni

penerima informasi, harus memilih bagaimana menerjemahkan sinyal informasi

tersebut (Connelly et al., 2011) Menurut Wolk et al. (2001) teori sinyal

menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan

pihak eksternal, dimana manajemen memiliki informasi yang lebih banyak

mengenai perusahaan dan prospek di masa depan dibandingkan dengan informasi
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yang dimiliki pihak eksternal. Kurangnya informasi yang dimiliki pihak eksternal

menyebabkan mereka memberikan harga yang rendah pada perusahaan, maka

agar nilai perusahaan meningkat, asimetri informasi harus dikurangi. Salah satu

cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal bagi

pihak eksternal, sinyal dapat berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan

akan mengurangi ketidakpastian prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Sinyal yang diterima dapat berupa sinyal positif (good news) atau negatif (bad

news). Jika sinyal itu merupakan sinyal positif, maka investor tertarik melakukan

investasi saham, sehingga volume perdagangan saham meningkat dan harga

saham naik.

Teori legitimasi adalah teori yang memfokuskan pada adanya kontrak

sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan

beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali & Chariri, 2007). Teori

legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa

aktivitas dan kinerjanya dapat diterima sesuai dengan norma yang berlaku di

masyarakat. Suatu pengungkapan diperlukan untuk mengidentifikasi aktivitas-

aktivitas yang ada dalam kendali perusahaan.

Rasio-rasio keuangan digunakan oleh investor untuk memprediksi nilai

perusahaan. Rasio-rasio tersebut antara lain adalah Tobin’s Q. Rasio Tobin’s Q ini

dikembangkan oleh Profesor James Tobin pada tahun 1969. Tobin’s Q merupakan

indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya mengenai nilai

perusahaan, yang menunjukkan proforma manajemen dalam mengelola aset

(Sudiyatno & Puspitasari, 2010). Jika nilai Q tinggi atau nilainya lebih dari 1,
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maka perusahaan ini memiliki peluang investasi yang lebih baik dan hal ini

mengindikasikan bahwa manajemen mengelola asetnya dengan baik (Lang &

Stulz, 1993; Sudiyatno & Puspitasari, 2010). Sebaliknya jika nilai Q rendah atau

nilainya kurang dari 1, maka hal ini mengindikasikan bahwa saham perusahaan

undervalued dan manajemen telah gagal dalam mengelola aset perusahaan.

Laporan keuangan digunakan oleh pihak eksternal agar dapat menilai

kinerja dari perusahaan dan akhirnya digunakan sebagai pedoman pengambilan

keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi, dimana

laporan keuangan ini merupakan alat yang penting bagi manajer untuk

berkomunikasi dengan pihak eksternal. Menurut Statement of Financial

Accounting Concept (SFAC) nomor 1, laporan keuangan harus menyajikan

informasi yang berguna untuk investor dan calon investor, kreditur, dan pemakai

lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang

sejenis. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus disertai

disclosure yang cukup agar dapat dipahami dan tidak menyesatkan para pengguna

laporan keuangan.

Pengungkapan yang disampaikan dalam laporan keuangan dikelompokkan

menjadi dua jenis, yaitu mandatory reporting (pengungkapan wajib) dan

voluntary reporting (pengungkapan sukarela). Mandatory reporting merupakan

pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh lembaga yang berwenang seperti

BAPEPAM, IAI, Menteri Keuangan, Pajak, dan lain-lain. Sedangkan voluntary

reporting merupakan pengungkapan butir-butir yang secara sukarela oleh

perusahaan tanpa disyaratkan oleh lembaga yang berwenang. Pengungkapan
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sukarela memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk melakukan

pengungkapan atau tidak. Selain untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi

pengguna, voluntary reporting juga memberikan manfaat bagi perusahaan, yakni

sebagai alat untuk menghadapi persaingan antar perusahaan di pasar modal dalam

sekuritas atau saham yang ditawarkan (Nabor & Suardana, 2014). Manajemen

berharap dengan mengungkapkan informasi-informasi yang tidak diwajibkan,

dapat menjadi sinyal positif bagi investor. Investor menginginkan pengungkapan

yang seluas-luasnya, namun manajemen harus mempertimbangkan manfaat dan

cost yang dikeluarkan, karena belum tentu tingginya cost yang dikeluarkan untuk

menghasilkan informasi tersebut berbanding lurus dengan manfaat yang diterima.

Praktik pengungkapan sosial dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan

menjadi perhatian utama perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini

didorong karena adanya tuntutan dan harapan dari masyarakat mengenai peran

perusahaan dalam masyarakat. Tuntutan dari masyarakat muncul karena adanya

beberapa tragedi lingkungan dan kemanusiaan yang terjadi, seperti peristiwa

banjir lumpur panas yang disebabkan oleh PT Lapindo Brantas di Indonesia.

Banjir lumpur ini terjadi sejak tanggal 29 Mei 2006. Banjir lumpur ini ini tidak

saja merusak dan menghancurkan sarana dan prasarana fisik, namun juga

memporak-porandakan tatanan kehidupan sosial ekonomi, dan budaya. Sekitar

824 hektare lahan, dan 10.430 rumah milik warga, terendam lumpur. Berbagai

fasilitas jalan, saluran pipa air bersih, saluran pipa gas, sumur penduduk, dan

berbagai kerusakan lingkungan lain, baik areal persawahan, pertambakan, dan

lingkungan sosial juga rusak akibat terendam lumpur (RPJMD Propinsi Jawa
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Timur 2009-2014). Peristiwa ini merupakan salah satu contoh bahwa perusahaan

dituntut bukan hanya bertanggung jawab pada manajemen dan pemilik modal

saja, namun juga harus bertanggung jawab pada masyarakat sekitar dan

lingkungan.

Tujuan dari sustainable development (pembangunan yang berkelanjutan)

adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi

kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka (GRI,

2011). Pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,

tidak hanya pemerintah saja, namun juga peran seluruh warga negara, termasuk

perusahaan-perusahaan. Transparansi mengenai dampak ekonomi, lingkungan,

dan sosial menjadi komponen utama dalam sustainable development. Diperlukan

sebuah kerangka konsep yang global, dengan bahasa yang konsisten dan dapat

diukur untuk mendukung harapan ini serta untuk mengkomunikasikan secara jelas

dan terbuka mengenai keberlanjutan (GRI, 2006). Hal inilah yang dinamakan

dengan laporan keberlanjutan (Sustainability Reporting).

Banyak definisi mengenai laporan keberlanjutan. GRI (2006)

mendefinisikan laporan keberlanjutan sebagai praktek pengukuran, pengungkapan

dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan

pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal

maupun eksternal. Laporan keberlanjutan merupakan gambaran mengenai dampak

ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan ini tidak hanya memuat informasi

keuangan saja, namun juga memuat informasi non-keuangan yang terdiri dari

informasi lingkungan dan sosial yang memungkinkan perusahaan tumbuh secara
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berkesinambungan (sustainable performance) (Susanto & Tarigan, 2013).

Laporan keberlanjutan dapat dikatakan sebagai laporan sukarela yang berisi

informasi keuangan dan non-keuangan yang dibuat sebagai bentuk tanggung

jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Manfaat internal dari laporan keberanjutan menurut GRI (2013) antara lain

adalah membantu mengkomunikasikan manajemen risiko kepada investor;

meningkatkan kesadaran akan risiko dan peluang; menekankan hubungan antara

kinerja finansial dan non-finansial; sebagai benchmark dan pengukuran kinerja

keberlanjutan yang menghormati hukum, norma, kode, standar kinerja, dan

inisiatif sukarela; menyederhanakan proses, mengurangi cost, dan meningkatkan

efisiensi; mempengaruhi strategi bisnis jangka panjang dan rencana bisnis;

membandingkan kinerja internal dan eksternal; membantu untuk mengelola dan

menginformasikan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola; memungkinkan

perusahaan untuk secara langsung berkotribusi dalam ekonomi hijau; serta

meningkatkan reputasi dan loyalitas merek.

Sedangkan manfaat laporan keberlanjutan secara eksternal adalah

menunjukkan kepada investor dan pembeli mengenai kualitas sosial dan

lingkungan bisnis; memperkuat daya saing; mendorong investasi; memungkinkan

penciptaan lapangan kerja (secara langsung maupun tidak langsung); sumber

informasi kritis bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena

dampak; mengurangi dan meningkatkan pengaruh perusahaan dalam masyarakat,

ekonomi lokal, dan lingkungan; memungkinkan para pemangku kepentingan
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eksternal untuk terlibat dan memahami nilai perusahaan sebenarnya, serta aset

berwujud dan tidak berwujud (GRI, 2013).

Konsep yang diusung dalam sustainability reporting berpijak pada pada

konsep triple bottom line yang dikembangkan oleh John Eklington pada tahun

1997. Konsep ini dikenal dengan nama konsep 3P dalam buku yang berjudul

Canibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentiet Century Business

ciptaan Eklington. Konsep 3P menekankan bahwa keberhasilan suatu perusahaan

tidak hanya diukur dari kinerja ekonomi saja, namun juga mempertimbangkan

kontribusi positif perusahaan kepada masyarakat, dan perannya dalam kelestarian

lingkungan. Aspek ekonomi dalam konsep ini direpresentasikan dengan profit,

aspek sosial direpresentasikan dengan people, dan aspek lingkungan

direpresentasikan dengan planet.

The Global Reporting Initiative (GRI) yang berpusat di Amsterdam,

Belanda, merupakan sebuah organisasi non-profit internasional yang berwenang

dalam pengembangan kerangka konseptual untuk laporan keberlanjutan.

Kerangka konseptual terakhir yang dikembangkan oleh GRI pada tahun 2011

bernama G3.1 yang merupakan generasi ketiga dari kerangka konseptual GRI.

Pedoman yang dikembangkan GRI ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki

komitmen dalam pengembangan berkesinambungan dalam praktik sustainability

reporting mereka (Dilling, 2010). Pedoman G3.1 bertujuan untuk memberikan

pemahaman secara lebih jelas mengenai proses dalam pencapaian yang

berkelanjutan (sustainability) kepada investor, perusahaan, pemerintah, dan

pengguna laporan yang lainnya.
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Semua aspek dalam laporan keberlanjutan didasarkan pada satu prinsip,

yakni prinsip transparansi. Transparansi menurut GRI (2006) merupakan

pengungkapan informasi secara lengkap atas topik dan indikator yang dibutuhkan

dalam menggambarkan dampak, serta memungkinkan pemangku kepentingan

untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, serta proses, prosedur, dan asumsi

yang digunakan untuk menyiapkan pengungkapan. Prinsip ini dibagi ke dalam 2

kelompok, yaitu prinsip untuk menentukan topik dan indikator yang harus

dilaporkan oleh organisasi; dan prinsip untuk menjamin kualitas dan penyampaian

yang memadai dari informasi yang dilaporkan. Pengungkapan laporan

keberlanjutan menurut GRI (2006) harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain

adalah prinsip keseimbangan, dapat dibandingkan, akurat, urut waktu, kesesuaian

dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator penilaian kinerja dalam sustainability reporting berpedoman

pada Global Reporting Innitiatives (GRI). Indikator GRI berfungsi sebagai

pedoman untuk mengevaluasi kinerja laporan keberlanjutan perusahaan. Indikator

penilaian kinerja yang pertama menurut GRI (2011) adalah indikator kinerja

ekonomi. Indikator kinerja ekonomi mengukur bagaimana kinerja perusahaan

dalam aspek ekonomi. Indikator ini menunjukkan aliran dana di antara para

pemegang kepentingan dan dampak ekonomi utama organisasi terhadap

masyarakat. Akan tetapi, informasi ini biasanya dirangkum di dalam laporan

keuangan.

Indikator penilaian yang kedua menurut GRI (2011) adalah indikator

kinerja lingkungan. Indikator ini merupakan gambaran dari pengaruh input
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(material, energi, dan air) dan output (emisi, air limbah, dan limbah) perusahaan

terhadap lingkungan. Indikator kinerja lingkungan mencakup kinerja yang

berhubungan keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi

relevan lainnya seperti pengeluaran lingkungan (environmental expenditure) dan

dampaknya terhadap produk dan jasa.

Indikator yang ketiga adalah indikator kinerja praktik tenaga kerja dan

tenaga kerja yang layak. Struktur indikator ini didasarkan pada konsep pekerjaan

yang layak. Indikator ini berisi 5 aspek, yaitu aspek pekerjaan, aspek tenaga

kerja/hubungan manajemen, aspek kesehatan dan keselamatan, aspek pelatihan

dan pendidikan, dan aspek keberagaman dan kesempatan yang sama (GRI, 2011).

Indikator penilaian kinerja yang keempat adalah indikator kinerja hak asasi

manusia. Indikator ini memberikan informasi mengenai dampak hak asasi

manusia dan aktivitas perusahaan yang menyangkut hak asasi manusia dan dan

hak politik para pemangku kepentingan. Aspek-aspek yang dinilai dalam indikator

ini adalah aspek praktik investasi dan pengadaan, aspek non-diskriminasi, aspek

kebebasan berserikat dan daya tawar kelompok, aspek tenaga kerja anak, aspek

pegawai tetap dan pegawai kontrak, aspek praktik keselamatan, dan aspek hak

adat (GRI, 2011).

Indikator kinerja yang kelima dalam GRI (2011) adalah indikator kinerja

sosial masyarakat. Indikator kinerja masyarakat memperhatikan dampak

organisasi terhadap masyarakat dimana mereka beroperasi, dan menjelaskan risiko

dari interaksi dengan institusi sosial lainnya yang mereka kelola. Aspek yang
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dinilai dalam indikator ini meliputi aspek kemasyarakatan, aspek korupsi, aspek

kebijakan publik, aspek perilaku anti persaingan, dan aspek kepatuhan.

Indikator yang terakhir dalam GRI (2011) adalah indikator kinerja

tanggung jawab produk. Indikator ini menggambarkan dampak manajemen

produk dan jasa kepada para pelanggan dan pengguna jasa. Perusahaan

diharapkan untuk memberikan perhatian penuh dalam desain produk dan jasa

untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dijual sehat dan aman. Selain itu,

mengenai pemasaran produk dan jasa, perusahaan juga harus memperhatikan

penuh mengenai hak privasi para pelanggan dan pengguna jasa, jangan sampai

privasi pelanggan dan pengguna jasa terganggu karena pemasaran produk dan jasa

perusahaan. Aspek yang termasuk indikator ini adalah aspek kesehatan dan

keamanan pelanggan, aspek pemasangan label bagi produk dan jasa, aspek

komunikasi pemasaran, aspek privasi pelanggan, dan aspek kepatuhan.

Salah satu aspek yang dinilai oleh investor atau calon investor yang utama

adalah aspek ekonomi. Pelaporan kinerja ekonomi berisi informasi mengenai

kontribusi perusahaan dalam sistem ekonomi lokal, nasional, dan global.

Signaling theory menekankan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki

informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk

menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor dimana perusahaan dapat

meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya dengan mengirimkan sinyal

melalui laporan tahunannya (Brealey et al., 1977; Scott, 2012). Bila terdapat

sinyal positif dalam pelaporan kinerja ekonomi, diharapkan sinyal ini dapat

menarik minat investor untuk berinvestasi, sehingga dapat meningkatkan nilai
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perusahaan. Penelitian Burhan dan Rahmanti (2012) gagal membuktikan pengaruh

pengungkapan kinerja ekonomi terhadap kinerja perusahaan, karena jangka waktu

penelitian yang singkat. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat

hubungan positif antara pengungkapan kinerja keberlanjutan pada kinerja

perusahaan.

Pengungkapan kinerja masyarakat berisi informasi mengenai tanggung

jawab perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat. Pada dasarnya perusahaan

berharap bahwa dengan melakukan kegiatan sosial yang kemudian disampaikan

dalam bentuk pengungkapan sosial dapat memberikan nilai tambah bagi

perusahaan bersangkutan (Suryanto, 2013). Pengungkapan kinerja masyarakat

menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengutamakan keuntungan semata,

namun juga berusaha untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat. Penelitian

Bidhari et al. (2013) serta Jo dan Harjoto (2011) menemukan bahwa

pengungkapan sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Suryanto (2013)

menemukan bahwa pengungkapan sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hal ini menandakan bahwa investor mempertimbangkan informasi kinerja

masyarakat untuk membuat keputusan investasi. Sebaliknya, penelitian yang

dilakukan oleh Crisóstomo et al. (2011) menemukan tidak ada pengaruh

pengungkapan kinerja sosial pada nilai perusahaan.

Pengungkapan kinerja lingkungan meliputi dampak perusahaan terhadap

makhluk di bumi, dan lingkungan sekitar termasuk ekosistem, tanah, udara, dan

air. Indikator ini merupakan gambaran dari pengaruh input (material, energi, dan

air) dan output (emisi, air limbah, dan limbah) perusahaan terhadap lingkungan
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(GRI, 2006). Sesuai dengan teori legitimasi, pengungkapan kinerja lingkungan

yang baik menunjukkan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku di

Indonesia mengenai pengelolaan lingkungan serta tanggung jawab sosial dan

lingkungan. Investor lebih tertarik berinvestasi pada perusahaan yang memiliki

pengungkapan lingkungan yang memadai, karena pada perusahaan yang terlalu

merahasiakan informasi kinerja lingkungannya, investor cenderung akan berhenti

berinteraksi dengan perusahaan tersebut atau menilai saham perusahaan at cost

(Cormier et al., 2011). Penelitian Bachoo et al. (2013) juga menemukan adanya

pengaruh positif antara pengungkapan kinerja lingkungan terhadap nilai

perusahaan.

Teori legitimasi berlaku pada pengungkapan kinerja tenaga kerja dan

pekerjaan layak, kinerja hak asasi manusia, dan kinerja tanggung jawab produk.

Pengungkapan aspek-aspek kinerja yang baik dan memadai menunjukkan bahwa

perusahaan berusaha memenuhi tuntutan masyarakat dan pemerintah mengenai

kesejahteraan tenaga kerja, hak asasi manusia, serta tanggung jawab produk.

Investor akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut sebelum mengambil

keputusan investasi. Pengungkapan aspek-aspek sustainability reporting tersebut

dapat menjadi media promosi perusahaan yang baik bagi publik, sehingga sikap

positif pihak eksternal terhadap perusahaan juga semakin besar. Hal ini dapat

berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Susanto dan Tarigan (2013)

menemukan bahwa dari keenam indikator GRI tersebut di atas, hanya

pengungkapan aspek kinerja sosial dan tanggung jawab produk saja yang

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Burhan dan Rahmanti (2012) menemukan
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bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap kinerja

perusahaan, namun dari aspek pelaporan ekonomi, lingkungan, dan sosial, hanya

aspek pelaporan kinerja sosial saja yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian mengenai pengungkapan sosial melakukan pengujian

pada perusahaan yang memiliki perbedaan karakteristik. Salah satu perbedaan

karakteristik tersebut adalah tipe industri. Menurut Roberts (1992), industri

digolongkan menjadi 2 tipe, yaitu industri high profile dan industri low profile.

Industri high profile adalah industri yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap

lingkungan, risiko politik yang tinggi atau tingkat kompetisinya tinggi. Perusahan-

perusahaan yang termasuk dalam industri high profile, umumnya merupakan

perusahaan yang memperoleh perhatian dari masyarakat karena aktivitas

operasinya dapat membawa dampak yang besar bagi masyarakat luas. Roberts

(1992) menggolongkan perusahaan otomotif, penerbangan, dan industri minyak

sebagai high profile. Sedangkan penelitian Sembiring (2005) mengelompokkan

perusahaan perminyakan dan pertambangan lain, kimia, hutan, kertas, otomotif,

penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman,

media dan komunikasi, energi (listrik), engineering, kesehatan serta transportasi

dan pariwisata ke dalam industri high profile. Maka dapat disimpulkan bahwa

industri low profile merupakan industri yang memiliki dampak lingkungan yang

rendah, risiko politik rendah, serta tingkat kompetensi yang rendah. Perusahaan

yang bergerak dalam bidang bangunan, keuangan dan perbankan, pemasok

peralatan medis, tekstil, dan produk rumah tangga termasuk industri low profile

(Sembiring, 2005). Perusahaan high profile diyakini melakukan pengungkapan
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sosial yang lebih banyak daripada perusahaan yang low profile (Hackston &

Milne, 1996; Roberts, 1992).

Motivasi penelitian ini yang pertama adalah terdapat perbedaan hasil dari

penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang menemukan

bahwa pengungkapan kinerja keberlanjutan perusahaan memiliki pengaruh yang

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Bachoo et al., 2013; Bidhari et

al., 2013; Burhan & Rahmanti, 2012). Namun, kontras dengan ketiga penelitian

tersebut, penelitian Brammer et al. (2006) dan penelitian Crisóstomo et al. (2011)

menemukan bahwa pengungkapan kinerja sosial berpengaruh secara negatif dan

signifikan terhadap nilai perusahaan. Akibat dari adanya perbedaan yang kontras

tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai

pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan.

Motivasi kedua adalah penggunaan pengungkapan laporan keberlanjutan

yang memberikan suatu informasi keuangan dan non-keuangan yang erat

kaitannya dengan kinerja perusahaan. Informasi keuangan maupun non-keuangan

sangat penting bagi investor, karena informasi tersebut digunakan oleh investor

sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Pengungkapan laporan

keberlanjutan harus diperhatikan oleh perusahaan karena adanya tuntutan dan

harapan dari masyarakat mengenai peran perusahaan dalam masyarakat. Tuntutan

dari masyarakat muncul karena adanya beberapa tragedi lingkungan dan

kemanusiaan yang terjadi. Indikator penilaian kinerja dalam laporan keberlanjutan

berpedoman pada Global Reporting Initiative (GRI, 2011) yang terdiri dari kinerja

ekonomi, lingkungan, dan sosial. GRI merupakan pedoman yang disepakati secara
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internasional sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keberlanjutan

dapat diakses dan dapat dibandingkan. Beberapa penelitian mengenai konsep

pertanggungjawaban sosial yang diusung laporan keberlanjutan telah dilakukan,

yakni penelitian Yuliana et al. (2008), Burhan dan Rahmanti (2012), Suryanto

(2013), Susanto dan Tarigan (2013), Bidhari et al. (2013), dan Bachoo et al.

(2013), namun terdapat adanya inkonsistensi jumlah indikator pengungkapan

antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini

menggunakan pedoman laporan keberlanjutan menurut GRI G3.1 yang terdiri dari

indikator kinerja ekonomi, lingkungan, masyarakat, hak asasi manusia, tenaga

kerja dan pekerjaan layak, dan tanggung jawab produk.

Berdasarkan hal tersebut, penulis termotivasi ingin mengetahui mengenai

pengaruh pengungkapan keenam indikator sustainability reporting terhadap nilai

perusahan yang diukur menggunakan rasio Tobin’s Q dan juga ingin meneliti

apakah profil perusahaan memperkuat pengaruh pengungkapan keenam indikator

sustainability reporting terhadap nilai perusaahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengungkapan keenam indikator laporan keberlanjutan

berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

2. Apakah profil perusahaan memperkuat pengaruh pengungkapan

keenam indikator laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pengungkapan keenam indikator laporan

keberlanjutan terhadap nilai perusahaan.

2. Mengetahui pengaruh profil perusahaan dalam memperkuat pengaruh

pengungkapan keenam indikator laporan keberlanjutan terhadap nilai

perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teori

Pertama, penelitian ini menyempurnakan teori legitimasi yang berkaitan

dengan pengungkapan informasi sukarela dan pengaruh ekonomiknya bagi

investor (Burhan & Rahmanti, 2012; Lourenço et al., 2012; Susanto &

Tarigan, 2013; Yuliana et al., 2008). Pengungkapan sukarela dalam

penelitian ini adalah pengungkapan laporan keberlanjutan, yang mana

belum terdapat standar pelaporannya di Indonesia. Penelitian

membuktikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan

keberlanjutan merupakan informasi yang berguna bagi investor sebagai

pertimbangan sebelum mengambil keputusan investasi.

Kedua, penelitian ini menguji kembali teori sinyal yang berkaitan dengan

pengungkapan laporan keberlanjutan (Bachoo et al., 2013). Teori ini
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digunakan sebagai dasar untuk menguji pengaruh pengungkapan laporan

keberlanjutan dalam memberikan sinyal informasi bagi para investor dan

calon investor. Sinyal berupa informasi keuangan dan non-keuangan ini

akan menambah pandangan positif investor terhadap perusahaan, serta

kepastian prospek masa depan perusahaan juga menjadi lebih terjamin,

sehingga dapat bermanfaat bagi dasar pengambilan keputusan investasi.

2. Manfaat Empiris

Kontribusi praktis dari penelitian ini yang pertama adalah penelitian ini

dapat memberikan petunjuk kepada manajemen perusahaan agar dapat

mengungkapkan laporan keberlanjutan secara lengkap karena

pengungkapan ini berguna bagi investor sebagai pertimbangan sebelum

mengambil keputusan investasi.

Kedua, profil perusahan yang digunakan pada penelitian ini dapat

memberikan manfaat bagi investor dan analis pasar modal, sebagai dasar

dalam pengambilan keputusan bagi investor dan calon investor, terutama

dalam menentukan keputusan investasi dalam meningkatkan nilai

perusahaan atas perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek

Indonesia (BEI).

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini menjadi masukan dan umpan balik untuk pembuatan

dan evaluasi standar-standar akuntansi untuk institusi pembuat kebijakan

dan pemerintah dalam pengembangan dan penyempurnaan pengungkapan

laporan keberlanjutan.
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1.5 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai pengungkapan laporan

keberlanjutan yang dapat menjadi strategi perusahaan dalam meningkatkan

nilai perusahaan. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat peneltian dan sistematika penulisan. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengungkapan keenam

indikator laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahan dan juga ingin

mengetahui apakah profil perusahaan memperkuat pengaruh pengungkapan

keenam indikator laporan keberlanjutan terhadap nilai perusaahan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan

penelitian. Teori pertama yang mendukung penelitian ini adalah teori sinyal.

Teori kedua ialah teori legitimasi. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan

mengenai laporan keberlanjutan, yang meliputi definisi, indikator-indikator

pengungkapan, prinsip pelaporan, serta manfaat dari pelaporan keberlanjutan.

Nilai perusahaan juga dijelaskan pada bab ini, yakni meliputi definisi hingga

pengukurannya, begitu juga dengan profil perusahaan. Pada bab 2 ini juga

dijelaskan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya, meliputi judul,

variabel, sampel, metode, serta hasil penelitian. Selain itu, pengembangan

keduabelas hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan kerangka konsep

juga dijelaskan di dalam bab 2.
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Bab 3 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Pada bab ini dijelaskan definisi masing-masing variabel disertai

dengan pengukurannya. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini

berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan dari

perusahaan-perusahaan sampel selama tahun 2011-2013. Sedangkan metode

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi.

Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 370 perusahaan. Uji asumsi

klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji

autokorelasi. Sedangkan untuk pengujian hipotesis digunakan analisis data

moderated regression analysis.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan.

Bab ini menguraikan gambaran umum subyek penelitian yakni perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011

hingga 2013. Hasil pengujian deskriptif, asumsi klasi, dan regresi moderasi

juga dijabarkan dalam bab ini. Setelah dilakukan pengujian linier dan

moderasi didapatkan bahwa hipotesis H6 dan H12 diterima sedangkan

hipotesis H1, H2, H3, H4, H5, H7, H8, H9, H10, dan H11 ditolak, juga

ditemukan bahwa variabel profil perusahaan berhasil memoderasi pengaruh
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antara pengungkapan kinerja lingkungan dan nilai perusahaan serta pengaruh

antara pengungkapan kinerja tanggung jawab produk dengan nilai perusahaan

Bab 5 Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi

kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.

Kesimpulan dari penelitian adalah pengungkapan kinerja tenaga kerja dan

pekerjaan layak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap nilai

perusahaan, sedangkan pengungkapan kinerja tanggung jawab produk

berhasil memengaruhi nilai perusahaan. Selain itu, profil perusahaan dapat

memperkuat hubungan antara pengungkapan kinerja tanggung jawab produk

dan nilai perusahaan. Disimpulkan juga bahwa profil perusahaan

memperlemah hubungan antara pengungkapan kinerja lingkungan dan nilai

perusahaan.
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