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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ekonomi global yang sedang tidak stabil adalah masalah besar yang sedang 

dihadapi dunia saat ini. Hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya 

perwujudan komitmen perusahaan akan masalah keberlanjutan (sustainability). 

Perusahaan harus lebih memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

agar memperoleh legitimasi atas peran sosial dan kepedulian lingkungan, 

sehingga perusahaan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang akan 

berdampak baik bagi kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang 

(Gray dkk., 1995).  Manajemen berkelanjutan menjadi semakin penting bagi 

perusahaan untuk bersaing dan menghadapi tekanan dari stakeholder dan 

customer untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial disekitar 

perusahaan (Agan dkk., 2016; Esfahbodi dkk., 2017). Hingga kemudian pada 

tahun 2015 United Nations membuat agenda 2030 berisi 17 Sustainable 

Development Goals (SDGs) dengan 169 pencapaian sebagai upaya mengatasi 

kekurangan integrasi (Blanc., 2015; Obersteiner dkk., 2016; Liu dkk., 2018).  

Sustainability teori menyatakan bahwa tindakan perusahaan dalam 

mengeksploitasi sumber daya tidak boleh mengurangi mengurangi kemampuan di 

masa depan dalam mengekploitasi sumber daya yang sama (Elkington, 1997). 

Sustainaibility adalah keseimbangan antara people-planet-profit, yang dikenal 

dengan konsep Triple Bottom Line (TBL). Sustainability terletak diantara tiga 

aspek people (social), planet (environment), dan profit (economic). Bisnis yang 

baik adalah yang tidak hanya mengejar profit, namun memperhatikan lingkungan 

(planet) dan kemakmuran masyarakat (people). (Elkington, 1998). Corporate 

sustainability yang utama adalah tanggung jawab perusahaan pada masyarakat 

dan lingkungan. (Avery., 2005; Suriyankietkaew., 2019). Kerangka kerja Triple 

Bottom Line telah dipelajari secara luas dan digunakan oleh serangkaian peneliti 

(Geissdoefer dkk., 2017; Hussain dkk., 2018; Kucukvar dkk., 2014; Hashemi 

dkk., 2019).  
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Karena sustainability penting bagi perusahaan, dianggap mampu 

meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan nilai tambah terhadap nilai 

perusahaan, maka menuntut perusahaan untuk memiliki sustainability 

performance yang baik. Dimana dalam konteks ini penilaian corporate 

sustainability performance dilakukan karena pentingnya masalah sosial dan 

keberlanjutan jangka panjang dari perusahaan (Statman., 2006; Chen dan 

Nainggolan., 2018). Dengan adanya pertumbuhan ini, perusahaan cenderung 

memunculkan laporan nonkeuangan yang berdiri sendiri, yang biasa disebut 

sustainability report atau laporan keberlanjutan (Simnett, et al. 2009).  

Sustainability report merupakan bentuk laporan yang bersifat sukarela 

sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang merupakan tindakan atas 

kesadaran perusahaan terhadap isu keberlanjutan yang secara keseluruhan telah 

dianggap mampu meningkatkan reputasi perusahaan, dan nilai perusahaaan 

(Orlitzky et al., 2003; Freeman et al., 2004; Park et al., 2014).  Standar pelaporan 

sustainability report yang diakui secara internasional mengacu pada The Global 

Reporting Initiative (GRI). Laporan ini memberikan informasi tentang 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan dan sosial (Defung., 2017). 

Dimulai dari generasi pertama pelaporan GRI-Guidelines (GRI-G1) pada tahun 

2000, GRI-G2 pada tahun 2002, GRI-G3 pada tahun 2006, GRI-3.1 pada tahun 

2011 (GRI, 2013). Pada Mei 2013 GRI meluncurkan pedoman versi terbaru yaitu 

GRI-G4 yang berfokus pada konsep materialitas bagi para pemangku 

kepentingan. Konsep materialitas menurut GRI-G4 diartikan sebagai aspek-aspek 

penting saja yang akan diungkapkan, sehingga informasi yang disajikan lebih 

strategis, relevan dan berguna (GRI, 2013).  Pedoman GRI-G4 terdapat dua 

standar pengungkapan sustainability report, yaitu standar umum dan standar 

khusus. Pengungkapan standar umum terbagi menhadi tujuh aspek, yaitu analisis 

dan strategi, profil perusahaan, boundary teridentifikasi dan aspek material, 

hubungan dengan stakeholder, profil laporan, tata kelola, serta etika dan integritas. 

Sementara tuga kategori untuk standar khusus, yaitu katergoti ekonomi, sosial dan 

lingkungan. (GRI G4, 2016). Hingga pedoman terbaru yang diluncurkan pada 

2016 yaitu GRI-Standar. Secara keseluruhan, sustainability mengintegrasi 
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business ethics dan stakeholder management, yang semua saling terkait dan 

melengkapi demi pengembangan perusahaan (Carroll dan Shabana., 2010; Sarkar 

dan Searcy., 2016) 

Manajemen perusahaan akan lebih sensitif terhadap isu sosial ketika 

ownership dari perusahaan lebih tersebar dikarenakan adanya kemungkinan 

campur tangan yang lebih banyak pada saat pengambilan keputusan. (Sanchez 

dkk., 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ownership concentration 

akan berpengaruh terhadap corporate sustainability performance (Vincente dkk., 

2019). Selain itu, proses inovasi yang mengarah pada pengoptimalan konsumsi 

energi dan sumber daya alam akan mengurangi pengaruh buruk terhadap 

lingkungan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap corporate sustainability 

performances sehingga perusahaan dapat mengakses dana eksternal untuk meraih 

growth opportunity atau peluang pertumbuhan (Vincente dkk., 2019).  

Dalam dua dekade terakhir, sustainability reporting terus meningkat dengan 

92% dari 250 perusahaan terbesar di seluruh dunia telah menerbitkan stand alone 

sustainability report. (KPMG., 2015 hal. 22). Demikian pula jumlah proposi 

perusahaan yang mencari external assurance atas sustainability report tumbuh 

dari 29% pada tahun 2002 menjadi 63% pada tahun 2015 diantara 250 perusahaan 

terbesar di dunia (KPMG., 2015). Teori Legitimacy dan signaling merupakan 

penjelasan potensial menjelaskan perusahaan cenderung mengusahakan legitimasi 

dengan memberi isyarat kepada stakeholder bahwa mereka dapat memercayai 

konteks yang diungkapkan dalam sustainability report karena telah di jaminkan 

pada pihak ketiga. (Katrin dkk., 2017). Penggunaan assurance dari pihak luar 

perusahaan dikatakan alat penting untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas 

dari laporan keberlanjutan (Cho, et al. 2014). Kemudian menginvestigasi 

assurance quality pada sustainability report, karena para peneliti sebelumnya 

belum sepenuhnya menyetujui mengenai pendekatan pengukuran assurance 

quality. (Simnett et al. 2009; Kolk dan Perego. 2010; Cho et al. 2014; Casey dan 

Grenier. 2015). Katrin (2017) meneliti assurance quality, dengan pengukuran 

assurance process depth dan assurance statement breadth, alih-alih menggunakan 

assurance adoption karena akan lebih memungkinkan peneliti mendapatkan 
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penjelasan secara lebih menyeluruh. Penelitian ini akan berfokus pada assurance 

statement breadth. 

Penelitian corporate sustainability performance sebagian besar hanya  

dilakukan pada perusahaan yang beroperasi di negara maju (Bansal, 2005; Artiach 

dkk., 2010; Ziegler dan Schroder, 2018). Masih sedikit penelitian tentang 

corporate sustainability performance di negara berkembang dan pada saat ini 

semakin banyak studi tentang isu-isu keberlanjutan yang menggunakan indeks 

sustainability sebagai proksi untuk corporate sustanaibility performance. (Curran 

dan Moran, 2007; Chih dkkl., 2008,2010; Collison dkk., 2008; Consolandi dkk., 

2009; Artiach dkk., 2010; Ziegler dan Schroder, 2010; Cheung, 2011; Laurenco 

dkk., 2015; 2018). Penelitian ini meneruskan penelitian Vincente dkk (2019) yang 

meneliti pengaruh ownership concentration dan growth opportunity terhadap 

corporate sustainability performance. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu, dari sisi pengukuran corporate sustainability performace penelitian ini 

menggunakan disclosure GRI-G4 sedangkan Vincente dkk (2019) menggunakan 

pengukuran ISE Index. Penelitian  ini meneruskan corporate sustainability 

performance pada assurance engagement yang tidak diteliti oleh Vincente dkk 

(2019) berdasar penelitian Katrin dkk (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk membantu mengisi kesenjangan ini dengan mengeksplorasi faktor penentu 

kinerja keberlanjutan perusahaan di lima negara yang terdaftar di ASEAN, yaitu 

Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina.  

 

Penelitian ini dilakukan di lima negara tersebut dengan sampel perusahaan 

yang terdaftar di bursa ASEAN, menerbitkan stand alone sustainability report 

dan indeks pengukuran sustainability report menggunakan GRI-G4. ASEAN 

dipilih karena masih banyak fenomena kritisnya isu lingkungan, ekonomi dan 

sosial. Lima negara tersebut merupakan negara-negara pendiri ASEAN yang pasar 

modal nya sudah maju.   
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1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :  

1. Mengetahui pengaruh ownership concentration terhadap corporate 

sustainability performance.  

2. Mengetahui pengaruh growth opportunity terhadap corporate sustainability 

performance.  

3. Mengetahui pengaruh corporate sustainability performance terhadap 

assurance engagement. 

1.3 Kesenjangan Penelitian  

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh growth opportunity dan ownership 

concentration terhadap corporate sustainability performance memberikan hasil 

yang tidak konsisten. Penilitian yang dilakukan Isabel dan Manuel (2013) di 

Brazil menunjukkan bahwa ownership concentration berpengaruh buruk terhadap 

corporate sustainability performance, hasil tersebut didukung oleh penelitian 

yang dilakukan Vincente (2019) di Brazil yang meneliti pengaruh ownership 

concentration dan growth opportunity  terhadap corporate sustainability 

menunjukkan hasil yang negatif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Kuzey (2016) di Turki memberikan hasil bahwa growth opportunity tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan pada corporate sustainability 

performances. Begitu hal nya dengan penelitian terkait pengaruh corporate 

sustainability performance terhadap assurance engagement yang juga 

memberikan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Manuel dkk (2014) di Portugal 

memberikan hasil bahwa assurance engagement berpengaruh positif. Didukung 

oleh penilitan oleh Kumudi dkk (2015) memberikan hasil bahwa assurance 

engagement  berpengaruh positif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Katrin dkk (2016) memberikan hasil bahwa assurance engagement  tidak 

berpengaruh terhadap corporate sustainability performance. Perbedaan temuan 

hasil penelitian dengan beberapa penelitian terdahulu tidak konsisten merupakan 

research gap dalam penelitian ini. Penelitian ini menitik beratkan fokus pada 
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pengaruh ownership concentration, growth opportunity dan kualitas assurance 

engagement atas sustainability report perusahaan di ASEAN. Sustainability 

report yang dibuat perusahaan mencakup sustainability performance dimana telah 

banyak diteliti di negara maju, akan tetapi belum banyak diteliti untuk negara 

berkembang.  

 

1.4 Ringkasan Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menguji pengaruh 

Ownership Concentration (  dan Growth Opportunity (  pada sustainability 

performance ( . Penelitian dengan angka dan menganalisis data prosedur 

statistik. Penelitian ini menggunakan multiple regression. Dan variabel dependen 

kedua dalam penelitian ini meneliti pengaruh sustainability performance pada 

adalah assurance engagement ( . Penelitian dengan angka dan menganalisis 

data prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan simple regression. 

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian  

Hasil pengujian penelitian serta analisis yang telah dilakukan terhadap 97 

sampel perusahaan yang melakukan assurance engagement atas sustainability 

report di 5 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan 

Filipina pada tahun 2013-2017, hasil menunjukkan ownership concentration tidak 

berpengaruh signifikan terhadap corporate sustainability performance, growth 

opportunity berpengaruh  negatif terhadap corporate sustainability performance 

dan corporate sustainability performance tidak berpengaruh signifikan terhadap 

assurance engagement. 

1.6 Kontribusi Riset  

1. Bagi Teoritis  

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori 

sustainability performance. Khususnya berkaitan dengan ownership 

concentration, growth opportunity, sustainability performance, assurance 

engagement dan kualitas assurance statement ditinjau dari assurance 

statement breadth 
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2. Bagi Akademis  

Penelitian ini menambahkan bukti empiris yang mendukung faktor penentu 

untuk mendorong perusahaan melakukan sustainability reporting dan untuk 

penelitan berikutnya untuk melanjutkan penelitian-penelitian yang berkaitan 

dengan sustainability performance 

3. Bagi Praktis 

Penelitian ini menambahkan bukti praktis pada  manajemen perusahaan yang 

ingin berfokus pada sustainability perusahaannya, sehingga dapat melakukan 

sustainability reporting agar penerapan strategi menjadi lebih efektif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


