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TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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PENGARUH PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT  TERHADAP 
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN  

 
Vitriyan Espa 

Monica 
Universitas Tanjungpura 

 
 

Abstract 
 

The purpose of this research is to examine the influences of sustainability report disclosure 
such as economic, environmental, and social aspect on company’s financial performance 
which are measured by ROA. The samples of the research were taken by using purposive 
sampling method which it based on many criterias. The samples of this research are 
composed of 22 companies that listed in BEI which are have been participated in ISRA 
during 2013-2015. The analysis data on this research is multiple regression. The result of this 
research shows that sustainability report disclosure which is economic aspect has effect on 
company’s financial performance. But, sustainability report disclosure which are 
environmental and social aspect has no effect on company’s financial performance.  
 
Keyword: Sustainability Report, Profitability 
 
 
Latar Belakang 

Dalam dewasa ini, perusahaan tidak cukup menerbitkan laporan keuangan yang 
berkaitan dengan informasi keuangan saja namun, perusahaan harus menerbitkan laporan 
yang berisi tentang informasi non keuangan. Informasi tambahan non keuangan sangat 
diperlukan karena investor lebih tertarik dengan perusahaan yang mengungkapkan informasi 
tambahan. Oleh karena itu, banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan pengungkapan 
laporan berkelanjutan (sustainability report) secara berturut-turut. Pengungkapan 
sustainability report adalah sebagai bukti pertanggungjawaban akuntabilitas publik bagi para 
stakeholders. Dengan adanya pengungkapan sustainability report, perusahaan dapat 
menunjukkan bahwa aktivitas operasional yang dilakukan dapat diterima dan mendapatkan 
legitimasi dari masyarakat. 

Pengungkapan sustainability report di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan dan hal ini diharapkan mempunyai peran yang cukup besar. Pengungkapan 
sustainability report dapat membantu perusahaan untuk bertahan dalam persaingan bisnis 
karena perusahaan trnasparan dalam mengungkapkan informasi kepada para pemanguku 
kepentingan. Sustainability report ini dapat digunakan dalam penelitian untuk mengukur 
apakah ada pengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan suatu 
perusahaan dapat digunakan untuk meramal masa depan perusahaan dalam segi sumber daya 
ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, sustainability report sering dikaitkan dengan kinerja 
keuangan perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian untuk  melihat 
apakah ada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terdapat di dalam sustainability 
report berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan dari sisi profitabilitas, yaitu ROA. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aspek ekonomi, sosial, dan 
lingkungan yang terdapat dalam sustainability report berpengaruh atau tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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Kontribusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah untuk menambahkan teori 
dan pengetahuan mengenai aspek-aspek di dalam sustainabilty reportdan sumber referensi 
dan pengembangan penelitian lebih lanjut. 
 
Kajian Literatur  

Teori Stakeholder 
Stakeholder adalah para pemangku kepentingan perusahaan dan terdiri dari para 

pemegang saham, investor, kreditor, masyarakat, karyawan, pemasok dan pemerintah. Setiap 
perusahaan harus menjalankan kegiatan operasi dan dalam mengambil keputusan harus 
memperhatikan kepentingan stakeholder. Stakeholder mempunyai kepentingan langsung 
dimana mereka mempengaruhi atau dipengaruhi dalam pencapaian tujuan perusahaan 
(Hunger dan Wheelen,2001:80). Menurut Hadi (2011), teori stakeholder mempertegas bahwa 
keberadaan perusahaan di tengah lingkungan tidak dapat dilepaskan dengan 
stakeholderkarena stakeholder merupakan kesatuan di dalam suatu perusahaan atau 
organisasi. 

Oleh karena itu, pengungkapan sustainability report adalah salah satu bukti 
pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Busyra (2012) dalam 
penelitian Bonita (2016) menyatakan bahwa salah satu strategi bisnis dapat bertahan lama, 
perusahaan dalam kegiatan bisnis dituntut serta menuntut dirinya agar menjamin dan 
menghargai hak serta kepentingan semua pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis suatu 
perusahaan. 
 

Teori Legitimasi 
Menurut Ghozali dan Chariri (2007) di dalam Sejati (2014) menyatakan bahwa hal 

yang melandasi adanya teori legitimasi, yaitu kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan 
dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Oleh 
karena itu, dengan adanya legitimasi dari masyarakat, perusahaan dapat meningkatkan nilai 
perusahaan dan masyarakat tentunya akan mempercayai perusahaan tersebut sehingga 
masyarakat dapat menggunakan produk atau jasa perusahaan lebih banyak maka hal tersebut 
akan berdampak peningkatan laba perusahan itu sendiri.  

Oleh karena itu, teori ini mendorong perusahaan untuk membuat sustainability report 
untuk membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial. Dengan 
adanya pengungkapan informasi tentang dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial di dalam 
sustainability report, perusahaan dapat mempertahankan operasi perusahaan secara 
berkesinambungan. 

 
Sustainability Report 

Menurut Elkington (1997) di dalam Natalia dan Tarigan (2014) menjelaskan bahwa 
sustainability report adalah laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan 
tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan 
yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan. 

Sustainability report dibuat untuk membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan, 
mengelola perubahan, mengukur kinerja dalam rangka membentuk operasi perusahaan yang 
lebih berkelanjutan. Sustainability report adalah sebuah laporan yang terintegrasi dimana 
laporan tersebut terpisah dari laporan keuangan. Sustainability report ini bersifat sukarela 
dimana perusahaan tidak wajib untuk membuat laporan berkelanjutan ini namun, diharapkan 
semua perusahaan melakukan pengungkapan sustainability report.  

Menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) di dalam 
Adhipradana (2013), sustainability report memiliki manfaat sebagai berikut : 
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1. Memberikan informasi kepada stakeholder, dapat meningkatkan prospek perusahaan, 
dan membangun transparansi perusahaan. 

2. Menjadi cerminan bagaimana suatu perusahaan dapat mengelola resikonya dengan baik. 
3. Dapat digunakan sebagai stimulasi leadership thinking dan performance yang didukung 

dengan semangat kompetisi. 
4. Dapat mencerminkan cara perusahaan menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi 

kepentingan para pemangku kepentingan untuk jangka yang panjang. 
 

Kinerja Keuangan 
Untuk menentukan pengambilan keputusan, para stakeholder memerlukan informasi 

tentang kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan menurut Wibowo di dalam penelitian 
Jannah (2016) adalah sebuah gambaran tentang kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan 
dimana untuk menilai kondisi keuangan perusahaan itu sendiri dengan menggunakan alat-alat 
analisis keuangan. 

Salah satu indikator yang dapat mengukur kinerja keuangan adalah rasio profitabilitas. 
Profitabilitas ini menggambarkan bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam 
menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu. Rasio profitabilitas menggambarkan 
seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional. Sari (2013) 
menyatakan semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin banyak informasi yang 
disampaikan perusahan terhadap para stakeholder, hal ini dilakukan untuk meyakinkan para 
stakeholder perusahaan. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
Sumber: Data Olahan (2018). 

Pengungkapan Sustainability Report Aspek Ekonomi Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Keuangan 

Informasi yang disajikan di dalam sustainability report merupakan bukti 
pertanggungjawaban perusahaan kepada para stakeholder terutama pemegang saham dan 
investor. Dengan adanya sustainability report diharapkan perusahaan mendapatkan 
kepercayaan dari stakeholder sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Informasi yang 
disajikan berupa aspek dan kinerja perusahaan dapat meyakinkan stakeholder terutama 
pemegang saham dan investor untuk mengambil keputusan dalam menanamkan sumber daya 
ekonomi ke dalam perusahaan. Dengan adanya hal tersebut maka, perusahaan dapat 
menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Hal tersebut dapat diukur dalam segi 
profitabilitas yaitu ROA. 

H1 :  Aspek kinerja ekonomi dalam sustainability report berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan. 

Sustainability Report  

𝑋𝑋1 : Aspek Ekonomi 

𝑋𝑋2 :Aspek Lingkungan 

𝑋𝑋3 : Aspek Sosial 

Kinerja 
keuangan 

berupa ROA  
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Pengungkapan Sustainability Report Aspek Lingkungan Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Keuangan 

Aspek lingkungan dapat menjelaskan bagaimana perusahaan mengatasi isu-isu yang 
sedang terjadi saat ini seperti dalam mengelola kerusakan lingkungan maupun membantu 
mengatasi masalah bencana alam. Dengan adanya hal tersebut, perusahaan dapat 
menciptakan citra perusahaan yang baik sehingga perusahaan akan dikenal dengan reputasi 
yang baik oleh para stakeholder. Hal tersebut akan berdampak bagi kinerja keuangan 
perusahaan karena para stakeholder terutama para pemegang saham dan investor akan yakin 
untuk menanam sumber daya modal di perusahaan yang bersangkutan. 

H2: Aspek kinerja lingkungan dalam sustainability report berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan. 

 
Pengungkapan Sustainability Report Aspek Lingkungan Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Keuangan 

Pengungkapan informasi aspek sosial dalam sustainability report memiliki dampak 
bagi organisasi masyarakat. Aspek sosial ini dibagi menjadi hak asasi manusia, masyarakat, 
tanggungjawab atas produk dan praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja. 
Pengungkapan aspek sosial ini dapat menguatkan teori legitimasi dimana perusahaan bisa 
mendapatkan pengakuan dan meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan peduli dengan 
aktivitas sosial.  

Selain itu, perusahaan dianggap memiliki simpati terhadap aktivitas sosial sehingga 
masyarakat mempercayai perusahaan dan memiliki royalitas untuk menggunakan produk 
yang dihasilkan perusahaan sehingga akan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

H3: Aspek sosial dalam sustainability report berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
 

Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) 

metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme 
yang digunakan untuk meneliti suatu populasi tertentu, dimana pengumpulan data 
menggunakan sejumlah instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan yang 
meliputi rasio profitabilitas yaitu Return On Assets (ROA). Hasil ROA yang positif 
menggambarkan bahwa aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan dapat 
memberikan laba bagi perusahaan dan sebaliknya. 
ROA = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎 
 

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah sustainability report yang 
meliputi aspek kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Variabel independen ini diukur 
sesuai dengan Sustainability Report Disclosure Index (SRDI). Variabel SRDI akan 
memberikan nilai 1 apabila item diungkapkan dan memberi skor 0 jika item tersebut tidak 
diungkapkan dan kemudian keseluruhan nilai akan dijumlahkan. Setelah diberikan nilai, nilai 
tersebut akan dimasukkan ke dalam rumus SRDI, yaitu : 
SRDI = 𝑖𝑖𝑘𝑘 
Keterangan : 
SRDI = Sustainability Report Disclosure Index 



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 
 

44 
 

n = jumlah item yang diungkapkan 
k = jumlah item yang diharapkan 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan keuangan 
tahunan auditan dan sustainability report tahun 2013, 2014, dan 2015 dengan cara mengakses 
situs resmi BEI dan website resmi masing-masing perusahaan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode dokumentasi.  

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengeluarkan 
sustainability report dan terdaftar di BEI pada periode 2013-2015. Sedangkan metode 
pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah 
pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan kriteria penelitian. Adapun kriteria 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Perusahaan publik yang telah listing di BEI. 
2. Perusahaan yang melakukan pengungkapan sustainability report secara berturut-turut 

dari tahun 2013, 2014, dan 2015. 
3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan auditan tahunan secara berturut-

turut dari tahun 2013, 2014, dan 2015. 
4. Pengungkapan sustainability report yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

GRI-4. 
5. Perusahaan publik yang pernah berpartisipasi di Sustainability Reporting Award. 

Terdapat 75 perusahaan publik yang telah melakukan pengungkapan sustainability report dan 
terdaftar dalah National Center for Sustainability Reporting. Namun, hanya ada 22 
perusahaan publik yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.  

Data-data diambil dan dijadikan sampel dalam penelitian ini, kemudian data-data 
tersebut diolah dengan menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) sehingga 
olahan data akan dihasilkan dalam bentuk tabel, grafik, serta kesimpulan yang berfungsi 
untuk mengambil keputusan atas hasil analisis. Adapun teknik analisis data yang diguanakn 
dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif , uji asumsi klasik, analisis regresi linear 
berganda, dan uji hipotesis. 
Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda. Model regresi 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Y (ROA) = ∝ +𝛽𝛽1𝑥𝑥1 +  𝛽𝛽2𝑥𝑥2 + 𝛽𝛽3𝑥𝑥3 + 𝜀𝜀1 
Keterangan : 
Y  = kinerja keuangan berupa ROA  
𝑥𝑥1 = indikator sustainability report aspek ekonomi 
𝑥𝑥2 = indikator sustainability report aspek lingkungan 
𝑥𝑥3 = indikator sustainability report aspek sosial 
𝛽𝛽1 − 𝛽𝛽3= koefisien regresi 
𝜀𝜀1 = koefisien error 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tabel 4.1 
Jumlah Sampel Penelitian 
Kriteria Jumlah 

Perusahaan publik yang pernah mempublikasikan 
sustainability report dan mengikuti ISRA 

75 perusahaan 

Perusahaan yang tidak sesuai kriteria (53 perusahaan) 
Jumlah sampel penelitian 22 perusahaan 

Sumber: Data Olahan (2018). 
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Berdasarkan tabel di atas, terdapat 53 perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria 
sehingga terdapat 22 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam 
penelitian ini. Jumlah periode penelitian ini adalah 3 tahun sehingga terdapat 66 Sampel. 
Sampel penelitian yang terpilih terdiri dari 5 jenis sektor usaha, yaitu sektor perbankan dan 
non perbankan, industri dan otomotif, pertambangan dan infrastruktur, telekomunikasi, dan 
properti. 

Tingkat profitabilitas terbesar yang diukur dalam ROA pada tahun 2013-2015 yaitu 
0.15164 diperoleh dari PT Semen Indonesia Tbk. Sedangkan perusahaan yang banyak banyak 
mengungkapkan aspek sustainabilty report terbanyak adalah PT Holcim Tbk dengan indeks 
sebesar 0.80. 
 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 
N Minimum 

Maxi-
mum Mean 

Std. 
Deviation 

Aspek Ekonomi 66 .22 1.00 .5253 .17921 
Aspek Lingkungan 66 .03 .97 .2857 .23500 
Aspek Sosial 66 .11 .98 .3375 .18245 
ROA 66 -.15 .19 .0469 .06396 
Valid N (listwise) 066     

Sumber: Data Olahan (2018). 
 

Uji Normalitas 
Tabel 4.3 

Nilai Uji Normalitas Dengan  
Metode Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 66 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .05744478 
Most Extreme Differences Absolute .138 

Positive .138 
Negative -.136 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.122 
Asymp. Sig. (2-tailed) .161 

 a. Test distribution is Normal. 
Sumber: Data Olahan (2018). 
 

Dapat dilihat pada tabel 4.6  bahwa hasil uji Kolmogrov-smirnov Z (I-Sample K-S) 
menunjukkan nilai Kolmogrov-smirnov Z (I-Sample K-S) sebesar 1,122 dan nilai Asump. Sig. 
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(2-tailed) 0,161 > 0,05. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa residual telah terdistribusi 
normal. Penulis sebenarnya ingin menguji sisi profitabilitas lainnya yang diukur oleh ROE 
namun hasil data tidak terdistribusi normal sehingga variabel profitablitas yang diambil 
hanya ROA. 

 
Uji Heteroskedastisitas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 4.1 Uji Heteroksdastisitas dengan Scatterplot 
Sumber: Data Olahan (2018). 

 
Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa model regresi tidak terdapat gejala 

heteroskdastisitas karena tidak ada membentuk pola yang jelas. Hal ini dapat ditunjukkan 
dengan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat 
disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 
 
Uji Autokorelasi 

Tabel 4.4 
Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,440a ,193 ,154 ,05882 2,220 

a. Predictors: (Constant), Aspek Sosial, Aspek Lingkungan, Aspek 
Ekonomi 
b. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Data Olahan (2018). 
 

Nilai Durbin-Watson (DW) dari ouput SPSS adalah sebesar 2,220. Dengan 
menggunakan nilai signifikan 0,05 dan jumlah data sebanyak 66, serta jumlah variabel 
independen sebanyak 3 buah, maka diperoleh nilai dL sebesar 1,5079 dan nilai dU sebesar 
1,6974. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat 
autokorelasi karena dU < d < 4-dU (1,6974 < 2,220 < 2,3026). 
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Uji Multikolinearitas 
Tabel 4.5 

Uji Multikolenearitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Olahan (2018). 
 

Berdasarkan tabel di atas bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF 
kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi 
multikolineritas.  
 
Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan 
antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.8 model regresi 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Y (ROA) = -0,036 + 0,180 aspek ekonomi -0,060 aspek lingkungan +  0,016 aspek sosial 
Uji Hipotesis 

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh nilai R sebesar 0,440 yang artinya bahwa hubungan 
aspek sustainability report dengan kinerja keuangan perusahaan adalah tinggi. Nilai koefisien 
determinasi atau R-Square mempunyai nilai sebesar 0,154 atau 15,4%. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial di dalam 
sustainability report adalah sebesar 0,154, sedangkan sisanya sebesar 0,807 dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak ada di dalam model penelitian ini. 

Dalam hasil uji T menunjukkan bahwa aspek ekonomi dalam sustainability report 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan aspek lingkungan dan sosial dalam 
sustainability report tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
 
Pembahasan 
Pengungkapan Sustainability Report Aspek Ekonomi Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Keuangan  

Informasi yang termuat dalam sustainability report aspek ekonomi meyakinkan bahwa 
sumber daya modal yang kompetitif dengan tingkat resiko yang rendah pada stakeholder. 
Informasi yang disajikan di dalam sustainability report merupakan bukti 
pertanggungjawaban perusahaan kepada para stakeholder terutama pemegang saham dan 
investor. Dengan adanya sustainability report diharapkan perusahaan mendapatkan 
kepercayaan dari stakeholder sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard
ized 

Coeffici
ents 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toler
ance VIF 

1 (Constant) -,036 ,023  -1,564 ,123   
Aspek Ekonomi ,180 ,057 ,504 3,179 ,002 ,518 1,93

2 
Aspek 
Lingkungan 

-,060 ,042 -,219 -1,434 ,157 ,559 1,78
8 

Aspek Sosial ,016 ,058 ,046 ,276 ,783 ,479 2,09
0 

a. Dependent Variable: ROA 
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Informasi yang disajikan berupa aspek ekonomi dapat meyakinkan stakeholder 
terutama pemegang saham dan investor untuk mengambil keputusan dalam menanamkan 
sumber daya ekonomi ke dalam perusahaan. Dengan adanya hal tersebut maka, perusahaan 
dapat menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil 
pengujian penelitian ini yang menunjukkan bahwa nilai koefisien aspek ekonomi sebesar 
0,180 yang mempunyai arti aspek ekonomi dalam sustainability report akan memberikan 
pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dari segi profitabilitas. Hasil 
pengujian juga menunjukkan nilai signifikansi aspek ekonomi sebesar 0,002 yang artinya 
lebih kecil dari 0,05 (signifikansi < 0,05) sehingga Ho ditolak dan 𝐻𝐻1 diterima. Hal ini sangat 
sesuai dengan teori stakeholder dimana pengungkapan aspek ekonomi di dalam sustainability 
report dapat menjelaskan dampak perusahaan terhadap kondisi perekonomian para 
stakeholder.  

 
Pengungkapan Sustainability Report Aspek Lingkungan Berpengaruh Terhadap 
Kinerja Keuangan  

Berdasarkan hasil ouput SPPS yang menunjukkan bahwa nilai koefisien aspek 
lingkungan sebesar -0,060 dengan nilai signifikansi sebesar 0,157 menunjukkan bahwa lebih 
besar dari 0,05 (signifikansi > 0,05) sehingga Ho diterima dan 𝐻𝐻2 ditolak. Dimana artinya 
bahwa variabel aspek lingkungan dalam sustainability report tidak berpengaruh signifikan 
terhadap ROA.  

Hal ini tidak sesuai dengan teori stakeholder dimana perusahaan yang telah melakukan 
tanggung jawab lingkungan yang diungkapkan di dalam sustainability report seharusnya 
mendapatkan dukungan dan dapat diterima oleh para stakeholder perusahaan. Menurut 
penelitian Widati (2016), aspek lingkungan tidak mempengaruhi ROA karena pengungkapan 
kinerja lingkungan tidak dapat mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. Dalam tahapan pengungkapan aspek lingkungan akan terjadi pada respon dari 
pasar dan setelah itu baru akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Semua biaya 
yang telah dikeluarkan perusahaan terhadap kinerja lingkungan baru akan mempunyai 
pengaruh namun dalam waktu jangka panjang sehingga dalam jangka waktu yang pendek, 
kinerja keuangan perusahaan tidak akan memiliki pengaruh dari pengungkapan aspek kinerja 
lingkungan. 
 
Pengungkapan Sustainability Report Aspek Sosial Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Keuangan  

Berdasarkan hasil output dari SPSS yang menunjukkan bahwa nilai koefisien aspek 
sosial sebesar -0,060 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 menunjukkan bahwa lebih besar 
dari 0,05 (signifikansi > 0,05) sehingga Ho diterima dan 𝐻𝐻3ditolak. Maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel aspek sosial dalam sustainability report tidak berpengaruh signifikan 
terhadap ROA. 

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan teori stakeholder dan legitimasi dimana 
menjelaskan bahwa semakin banyak pengungkapan kinerja sosial maka akan mendapatkan 
dukungan dan keyakinan dari para stakeholder perusahaan. Dimana teori stakeholder 
menjelaskan bahwa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial maka akan 
semakin mendapatkan dukungan yang positif dan dapat diterima oleh stakeholder. Hal ini 
sesuai dengan teori dari penantang yang tidak menyetujui konsep tanggung jawab sosial 
perusahaan. Di dalam Harahap (2011) alasan para penantang yang tidak setuju terhadap 
konsep sosial ekonomi adalah sebagai berikut: 
1. Perhatian perusahaan dapat dialihkan dari tujuan utama perusahaan adalah mencari laba. 

Dimana perusahaan akan fokus dalam melakukan tanggung jawab sosial sehingga 
perusahaan dapat melalaikan tujuan utama dalam mencari laba dan mengeluarkan biaya 
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yang banyak yang dapat mengakibatkan pemborosan dan tidak menciptakan kinerja 
keuangan perusahaan yang baik. 

2. Memungkinkan perusahaan dapat terlibat terhadap permainan kekuasaan atau politik 
secara berlebihan sehingga dapat melenceng dari lapangan kegiatan usaha perusahaan.  

3. Perusahaan yang melibatkan diri dalam aspek sosial tentunya memerlukan dana dan 
tenaga yagn cukup besar dan tentunya ada probabilitas perusahaan tidak dapat memenuhi 
hal tersebut dengan dana perusahaan yang terbatas. Oleh karena itu, perusahaan dapat 
mengalami kebangkrutan maupun menghasilkan kinerja pertumbuhan perusahaan yang 
menurun. 

4. Keterlibatan pada kegiatan sosial yang kompleks tentunya memerlukan tenaga dan para 
ahli yang belum dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan harus mencari tenaga di 
luar perusahaan dan tentunya mengakibatkan terjadinya pengeluaran yang besar oleh 
perusahaan. 

 
Kesimpulan, Rekomendasi, dan Keterbatasan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pada hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengungkapan sustainability report 

aspek ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan diterima, artinya indikator aspek 
ekonomi yang diungkapkan dalam sustainability report memiliki pengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan dalam ROA. Hasil pengujujian 
ini memiliki nilai signifikansi < 0,05 dan sesuai dengan penelitian oleh Soelistyoningrum 
& Prastiwi (2011) yang menyatakan bahwa pelaporan kinerja ekonomi dalam 
sustainability report berpengaruh terhadap ROA. 

2. Pada hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pengungkapan sustainability report aspek 
lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan ditolak, artinya indikator aspek 
lingkungan yang diungkapkan dalam sustainability report tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan dalam ROA. Hasil 
Pengujian ini memiliki nilai signifikansi > 0,05 dan hal ini sesuai dengan penelitian dari 
Widati (2016) menyatakan bahwa aspek lingkungan dalamsustainability report tidak 
memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Aspek lingkungan 
dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena dalam tahapan pengungkapan 
akan terjadi respon dari pasar terlebih dahulu dan dalam jangka waktu yang panjang baru 
akan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

3. Pada hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pengungkapan sustainability report aspek 
sosial berpengaruh terhadap kinerja keuangan ditolak, artinya indikator aspek sosial yang 
diungkapkan dalam sustainability report tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan dalam ROA. Hasil Pengujian ini 
memiliki nilai signifikansi > 0,05 dan hal ini sesuai dengan penelitian dari Purnomo & 
Tarigan (2014) menyatakan bahwa aspek sosial yang tercantum di dalam sustainability 
report memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 
Aspek sosial dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan karena menurut sekelompok 
yang menentang konsep sosial ekonomi menyatakan bahwa perusahaan hanya 
melibatkan diri dalam pemborosan dan berdampak pada tidak berkembangnya kinerja 
keuangan perusahaan yang baik. 

Adapun keterbatasan di dalam penelitian ini adalah jumlah sampel penelitian yang 
digunakan relatif terlalu sedikit karena perusahaan yang mengungkapkan sustainability 
report masih sedikit dan jumlah periode waktu penelitian relatif pendek karena keterbatasan 
data. Oleh karena itu, diharapkan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 
penelitian ini dapat memperluas sampel penelitian dengan mengubah atau memperbanyak 



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 
 

50 
 

sampel penelitian agar hasil yang diperoleh dapat menunjukkan pengaruh pengungkapan 
sustainability report terhadap kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Peneliti 
selanjutnya juga dapat menambah periode pengamatan sehingga hasil yang dikeluarkan dapat 
lebih tepat dan menambah jumlah variabel dependen. 
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