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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia membaik setelah tiga kali bangkrut menyusul

krisis moneter berkepanjangan. Saat ini Indonesia mencatat nilai nominal PDB

sebesar 895 Miliar Dollar AS dan berada di peringkat 16 dalam daftar kekuatan

ekonomi global. Tahun 2050, Econimist Intelligence Unit memproyeksikan

Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dengan PDB sebesar 15,4

Triliun Dollar AS (Deutsche Welle, 2015).

Konsumsi domestik yang meningkat setiap tahunnya menjadi faktor utama

pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, apalagi setelah diberlakukannya

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir tahun 2015 lalu diharapkan mampu

menjadi kesempatan untuk Indonesia terus meningkatkan PDB nya, selain itu

upaya Indonesia untuk memperkuat iklim investasi dan daya saingnya juga terus

ditingkatkan di antaranya dengan pemangkasan ijin investasi yang dilakukan

pemerintah untuk meningkatkan produktivitas nasional. Beberapa pemangkasan

regulasi yang dilakukan adalah ijin investasi pada kawasan industri dan kegiatan

ekspor-impor. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan

iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) ke

perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dapat menstimulus pertumbuhan

ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja,
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peningkatan kesejahteraan, pengembangan sumber daya manusia (human capital)

dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Namun sebaliknya pembangunan ekonomi yang positif tersebut ternyata

juga berdampak negatif dengan munculnya berbagai informasi yang

mengkhawatirkan mengenai kondisi lingkungan yang kualitasnya semakin hari

semakin memburuk akibat disharmonisasi antara pembangunan perekonomian

pada satu sisi dan pelestarian alam pada sisi yang lain diantaranya yaitu

berkurangnya sumber daya alam akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran udara

akibat polusi industri dan pembangunan infrastruktur perekonomian yang identik

dengan perusakan alam akibat aktivitas operasi yang dilakukan oleh beberapa

perusahaan multinasional.

Beberapa serangkaian insiden perusakan dan pencemaran lingkungan yang

dilakukan oleh beberapa perusahaan multinasional yakni pada Maret 2013,  warga

melakukan aksi ke pelabuhan PT Arthaindo Jaya Abadi (PT AJA) di Desa Podi,

Kabupaten Tojo Una-una, Sulteng. Mereka menuntut penghentian aktivitas

pertambangan nikel yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di

daerah itu. Dengan adanya aktivitas tambang ini, perusahaan menggusur hulu

kampung yakni sungai Podi yang diapit dua gunung hingga  mengakibatkan akses

air sungai terbendung galian material dan galian tambang (Article 33 Indonesia,

2014). Kasus lingkungan lainnya yang terjadi lagi yakni banjir lumpur panas oleh

PT Lapindo Berantas di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan

Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia yang terjadi sembilan tahun

lalu akibat eksplorasi pengeboran gas yang dilakukan Lapindo Brantas di tengah
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perkampungan padat penduduk (Wikipedia, 2006). Kasus banjir lumpur panas

tersebut masih berlangsung hingga saat ini bahkan diprediksi oleh Ikatan Ahli

Geologi Indonesia (IAGI) fenomena tersebut akan berlangsung hingga puluhan

tahun. Luapan lumpur lapindo ini mencapai 150.000 hektar kubik per hari dan

melalap 800 hektar tanah di tiga kecamatan (Porong, Tanggulangin dan Jabon)

yang kini berubah menjadi daerah mati.

Selain itu, telah terjadi insiden-insiden lingkungan lainnya yaitu

pencemaran lingkungan dan kerusakan hutan di Provinsi Riau yang disebabkan

oleh operasi perusahaan Asia Pulp and Paper Co., Ltd. (WWF, 2006), pencemaran

Teluk Buyat di Minahasa Selatan oleh PT Newmont Minahasa Raya (TEMPO,

2007), masalah pemberdayaan masyarakat suku di wilayah pertambangan PT

Freeport di Papua (WALHI, 2010), konflik masyarakat Aceh dengan Exxon mobil

yang mengelola gas bumi di Arun (Acehtraffic, 2014), pencemaran lingkungan

akibat insiden tumpahnya minyak kernel kelapa sawit perusahaan PT Inti Benua

Perkasatama (IBP) di Kota Dumai, Riau (Republika, 2014), dan kasus kebakaran

hutan dan lahan baru-baru ini di wilayah Sumatra, seperti Riau, Jambi, Sumatra

Selatan serta sebagian Kalimantan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan

seperti PT Langgam Inti Hibrindo (LIH) di Kabupaten Pelalawan, PT Alam Sari

Lestari (ASL) di Kabupaten Indragiri Hulu, dan PT Palm Lestari Makmur (PLM)

yang juga di kabupaten tersebut (BBC Indonesia, 2015). Sebagian besar dari

insiden-insiden lingkungan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan

yang sangat pesat di era globalisasi saat ini. Dengan adanya teknologi informasi
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dan komunikasi dapat memudahkan siapapun untuk mengakses dan mendapatkan

informasi yang dibutuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Oleh

karena itu, masyarakat dengan cepat mengetahui tentang insiden lingkungan yang

terjadi, penyebab dari insiden itu, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas

insiden tersebut. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran dan citra negatif

masyarakat terhadap peran perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitar karena

dampak yang ditimbulkan dari kelalaian perusahaan dalam pengamanan proses

produksi dan hasil produksi dapat membawa akibat yang fatal bagi lingkungan

dan masyarakat setempat.

Menurut Elkington (dalam Nurrahman dan Sudarno, 2013) kini tujuan

bisnis tidak hanya mencari keuntungan (profit), tetapi juga tanggung jawab

kepada masyarakat (people) dan bumi (planet). Ketiga hal tersebut dikenal dengan

Tripple-P Bottom Line. Konsep 3P ini dianggap sebagai pilar utama dalam

membangun bisnis berkelanjutan serta untuk mewujudkan pembangunan

berkelanjutan (Utomo, 2010). Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban

untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebagaimana telah

diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997

tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mewujudkan

pembangunan berkelanjutan. Selain UU tersebut pemerintah juga menerbitkan UU

No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 ayat (2) dan 74 ayat (1) mengenai kewajiban

tanggung jawab sosial perusahaan, dan UU No. 47 Tahun 2012 yang mengatur

mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan

pembangunan ekonomi berkelanjutan (sustainability development) guna
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meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi

komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri

dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai

dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Dengan diwajibkannya tanggung jawab sosial dan lingkungan serta tingkat

kesadaran masyarakat akan kualitas hidup dan pelestarian lingkungan yang mulai

tinggi menuntut perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan

mengenai aktivitas operasi yang dilakukannya. Di Indonesia sendiri

pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan ini secara umum

telah diakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1

yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan
mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added
statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup
memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai
sebagai kelompok pengguna yang memegang peranan penting.”

Hal ini juga di pertegas dengan keputusan ketua BAPEPAM KEP-431/BL/2012

tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dimana

perusahaan publik diwajibkan untuk membuat laporan tanggung jawab sosial dan

lingkungan dalam laporan tahunan atau laporan tersendiri. Meskipun keputusan

ini hanya mewajibkan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan

dalam laporan tahunan perusahaan bukan dalam laporan terpisah.

Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

akan menunjukkan bahwa perusahaan berkontribusi langsung dalam

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta lingkungannya dengan
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mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainability development). Untuk

mencapai terwujudnya sustainability development diperlukan sebuah kerangka

global dengan bahasa yang konsisten dan dapat diukur dengan tujuan agar lebih

jelas dan mudah dipahami. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan

laporan keberlanjutan (sustainability report) (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Pengungkapan sustainability report semakin mendapat perhatian dalam

praktek bisnis global, selain berisi tentang informasi non keuangan seperti

tanggung jawab sosial dan lingkungan, laporan ini juga berisi tentang informasi

kinerja keuangan yang mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara

menyeluruh sehingga memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara

berkesinambungan. Para pemimpin perusahaan-perusahaan dunia semakin

menyadari bahwa pengungkapan laporan yang lebih komprehensif (tidak hanya

sekedar laporan keuangan) akan mendukung strategi perusahaan. Selain itu dapat

menunjukan komitmen mereka terhadap sustainability development (CSR Quest

dalam Dilling, 2010). Pengungkapan sustainability report juga dapat

meningkatkan kinerja keuangan dalam membangun legitimasi perusahaan karena

melalui laporan ini para pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran yang

lebih jelas dan terbuka mengenai segala kegiatan pembangunan berkelanjutan

yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Dalam menyusun sustainability report ini, acuan yang dipergunakan

adalah Sustainability Reporting Guidelines (SRG) yang dikeluarkan oleh Global

Reporting Initiative (GRI). GRI berpusat di Belanda dan merupakan organisasi

independen yang menyiapkan pedoman pelaporan keberlanjutan. Pedoman ini
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sudah diakui secara internasional dan banyak digunakan di berbagai negara. G4

merupakan generasi berikutnya dari pelaporan keberlanjutan yang diluncurkan

pada Mei 2013 menggantikan pedoman terdahulunya yaitu G3.1 (NCSR

Indonesia, 2015). Prinsip-prinsip seperti keseimbangan, komparabilitas, akurasi,

ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan diperlukan untuk menentukan kualitas

informasi dalam sustainability report. Kualitas informasi adalah hal yang penting

untuk memungkinkan para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan

yang tepat.

Sustainability report di dunia mengalami perkembangan yang sangat

pesat. Dalam Konferensi Rio+20, “The Future We Want”, pada 2012, sangat jelas

kehendak untuk mewajibkan pelaporan keberlanjutan di semua negara anggota

PBB, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar. Memang akhirnya PBB batal

mewajibkannya, namun tetap menyatakan dorongannya yang kuat. Uni Eropa

sudah bulat tekadnya untuk mewajibkan pelaporan keberlanjutan ini mulai tahun

2015, dengan kebijakan “Report or Explain” (TEMPO, 2013)

Di Indonesia, sustainability report masih bersifat voluntary dan dalam

tahap pengenalan dimana masih sedikit perusahaan yang tertarik untuk

mengungkapkan sustainability report. Walaupun setiap tahun jumlah perusahaan

yang mengungkapkan sustainability report semakin bertambah, namun tidak

sebanding dengan jumlah seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Hingga akhir

2012, jumlah perusahaan di Indonesia yang melaporkan inisiatif keberlanjutannya

dengan standar GRI baru sekitar 40. Mutu sebagian besar laporan keberlanjutan
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yang diproduksi juga belum meggembirakan, bila kita timbang benar-benar

dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh GRI (TEMPO, 2013).

Sumber: http://www.ncsr-id.org

Gambar 1.1
(Perkembangan Sustainability Report di Indonesia)

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam

melakukan pengungkapan sustainability report (Dilling, 2010). Faktor yang

dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan pengungkapan

sustainability report salah satunya yaitu kinerja keuangan. Menurut Dilling

(2010), sekitar tujuh puluh persen penelitian menyebutkan adanya hubungan

positif antara kinerja keuangan dengan pengungkapan sustainability report. Alat

analisis yang dipergunakan untuk menganalisis kinerja keuangan diantaranya

adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang akan digunakan

dalam penelitian ini yaitu leverage dan aktivitas perusahaan.

Rasio keuangan pertama yaitu leverage. Tingkat leverage yang tinggi

berarti perusahaan mempunyai proporsi hutang yang besar. Jensen dan Meckling

(1976, dalam Sari dan Marsono, 2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan
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tingkat leverage yang tinggi akan menanggung monitoring cost yang juga tinggi.

Hal ini dapat mempengaruhi manajemen perusahaan untuk melaporkan tingkat

profitabilitas yang tinggi dengan mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk

mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan

dalam mempublikasikan sustainability report memerlukan waktu yang panjang

dan biaya yang cukup besar sehingga perusahaan akan mengurangi tingkat

pengungkapan laporan yang bersifat sukarela terlebih terpisah dari annual report

(Nasir et al., 2014).

Rasio keuangan kedua yaitu aktivitas perusahaan.  Rasio aktivitas

merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam aktiva untuk kegiatan produksi

dalam periode tertentu. Adanya kinerja perusahaan mengenai aktivitas

perusahaannya, maka memungkinkan perusahaan melakukan pengungkapan

sustainability report (Idah, 2013). Hal ini sejalan dengan penelitian Dilling (2010,

dalam Idah, 2013) yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara aktivitas

perusahaan dengan pengungkapan sustainability report.

Penelitian awal biasanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan

kualitatif. Misalnya, penelitian yang menganalisis penerapan sustainability report

suatu perusahaan berdasarkan GRI yang antara lain dilakukan oleh Anke (2009);

Nugroho (2009); dan Wicaksono (2010). Hal ini dikarenakan sangat terbatasnya

sampel, yaitu perusahaan yang melakukan pengungkapan sustainability report.

Namun, penelitian mengenai sustainabilty report juga mulai berkembang, yang

menandakan fenomena sustainability report mulai banyak dilakukan oleh

perusahaan. Pengungkapan informasi praktik sosial lingkungan dan standar
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pelaporan sustainability report yang berkualitas terus diteliti dalam berbagai studi

empiris.

Penelitian Idah (2013) dan Sari & Marsono (2013) menunjukan bahwa

leverage tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sustainability report.

Sedangkan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Luthfia (2012) dan Nasir et

al. (2014) menemukan adanya pengaruh leverage terhadap pengungkapan

sustainability report.

Penelitian Awalia et al. (2015), menyatakan bahwa ada hubungan positif

antara aktivitas perusahaan dengan pengungkapan sustainability report.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Idah (2013) dan Nasir et al. (2014)

menunjukan bahwa aktivitas perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap

pengungkapan sustainability report.

Adanya hasil temuan yang tidak konsisten dari beberapa peneliti

sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH LEVERAGE DAN AKTIVITAS PERUSAHAAN

TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT”. Penelitian

ini merupakan studi empiris pada perusahaan Go Public yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2014.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya,

terdapat fenomena empiris yaitu ketidaksesuaian antara hasil penelitian yang satu

dan yang lainnya mengenai pengungkapan sustainability report, sehingga
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menimbulkan research gap yang signifikan antara hasil penelitian. Untuk itu

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali fenomena tersebut.

Penelitian mengenai pengungkapan sustainability report telah beberapa

kali dilakukan namun menunjukan hasil yang berbeda-beda. Hal ini diungkapkan

dalam beberapa penelitian. Penelitian Idah (2013) dan Sari & Marsono (2013)

menunjukan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan

sustainability report. Sedangkan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh

Luthfia (2012) dan Nasir et al. (2014) menemukan adanya pengaruh leverage

terhadap pengungkapan sustainability report.

Penelitian Awalia et al. (2015), menyatakan bahwa ada hubungan positif

antara aktivitas perusahaan dengan pengungkapan sustainability report.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Idah (2013) dan Nasir et al. (2014)

menunjukan bahwa aktivitas perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap

pengungkapan sustainability report.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis akan

membahas beberapa masalah berikut:

1. Apakah variabel leverage berpengaruh terhadap pengungkapan

sustainability report?

2. Apakah variabel aktivitas perusahaan berpengaruh terhadap

pengungkapan sustainability report?

3. Apakah variabel leverage dan aktivitas perusahaan secara bersama-sama

berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report?
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data serta informasi

yang merupakan gambaran nyata mengenai pengaruh leverage dan aktivitas

perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report pada seluruh perusahaan

yang mengeluarkan sustainability report dan terdaftar dalam BEI selama periode

2013-2014. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti

empiris mengenai pengaruh antara leverage dan aktivitas terhadap pengungkapan

sustainability report.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak. Adapun

kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan

khususnya di bidang pengungkapan laporan berkelanjutan (sustainability

report). Selain itu sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama.
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2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi penelitian

selanjutnya khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan

masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau masukan bagi peneliti

selanjutnya khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan

masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

atau acuan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu

akuntansi khususnya di bidang pengungkapan laporan keberlanjutan

(sustainability report).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada seluruh perusahaan yang mengeluarkan

annual report dan sustainability report dan terdaftar di BEI selama periode 2013-

2014 yang didapat dari situs www.idx.co.id, www.isra.ncsr-id.org, dan situs resmi

masing-masing perusahaan. Sedangkan waktu yang digunakan untuk melakukan

penelitian ini dimulai sejak Februari sampai dengan Maret 2016.


