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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan adalah penghubung antara perusahaan dengan publik 

dan semua stakeholders, laporan tersebut sebagai media pengungkapan, evaluasi 

maupun monitoring. Dalam beberapa tahun terakhir, pengungkapan Sustainability 

Report menjadi kebutuhan bagi perusahaan untuk membuat laporan keberlanjutan 

usaha dan salah satu cara untuk mengkomunikasikan bentuk akuntabilitasnya 

kepada para pemegang saham. Menurut Firmani (2013) menunjukkan bahwa 

Sutainability Report adalah sebuah alat komunikasi, dimana organisasi atau 

perusahaan dapat mengungkapkan tiga aspek yaitu ekonomi (economic), 

lingkungan (environment), dan sosial (social) kepada stakeholder, dan 

menampilkan tanggapan dari perusahaan terhadap perubahan kondisi lingkungan, 

permasalahan sosial, dan masalah lingkungan lainnya. Semakin banyak 

perusahaan yang mempublikasikan Sustainability Report dapat menjadi strategi 

yang baik bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya.  

Peranan investor bagi perusahaan juga sangat penting, sehingga kinerja 

pasar atau publikasi sustainability reporting perlu menjadi perhatian bagi pihak 

manajemen dalam mengambil keputusan. Keberadaan perusahaan di lingkungan 

masyarakat memiliki dua sinyali yang berbeda, yaitu sinyal positif dan sinyal 

negatif. Banyak kejadian atau masalah di Indonesia tentang pendirian perusahaan 

yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan, kesejahteraan karyawan dan 

penyalahgunaan wewenang dalam eksploitasi sumber daya alam yang ada. 



2 
 

 

Menurut Gamawan Fauzi mengatakan bahwa perusahaan yang terdiri dari Badan 

Usaha Milik Negara maupun Swasta dalam pembangunan harus memperhatikan 

kondisi lingkungan sekitarnya (www.antarbanten.com,2015).  

Selain keinginan dari masyarakat, pemerintah juga ikut menghimbau 

kepada perusahaan agar memperhatikan tanggung jawab sosialnya. Menurut pasal 

66 ayat 2 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas, 

perusahaan yang telah go public diwajibkan untuk membuat pelaporan 

keberlanjutan dan melaksanakan kegiatan CSR tiap tahunnya. Begitu juga diatur 

di Undang-Undang Republik Indonesia No.23 pasal 6 tahun 1997 tentang 

pengelolaan lingkungan hidup bahwa setiap orang berkewajiban memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengantisipasi dan memperbaiki 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan setiap orang yang melakukan 

usaha atau kegiatan berkewajiban mempublikasikan informasi yang benar dan 

akurat tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2005, National Center 

for Sustainability Reporting (NCSR) memberikan penghargaan Indonesia 

Sustainability Reporting Awards (ISRA). Di tahun tersebut hanya ada satu sampai 

tujuh perusahaan yang melakukan pengungkapan sustainability reporting. 

Kemudian di tahun 2012, mengalami peningkatan yaitu sebanyak 37 perusahaan 

telah melakukan pengungkapan sustainability reporting yang terdiri dari 70% 

perusahaan BUMN dan 30% swasta. Selain itu, NCSR juga mengikutsertakan 

perusahaan asing yang ada di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand untuk 

berpartisipasi dalam penghargaan ISRA. 

http://www.antarbanten.com,2015/
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ISRA adalah penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan atau 

organisasi yang telah mengembangkan dan mempublikasikan laporan 

keberlanjutan dan laporan CSR dan menggunakan situs web perusahaan atau 

organisasi dengan baik untuk mengungkapkan kegiatannya. Indonesia 

Sustainability Reporting Awards (ISRA) terbagi dalam tujuh kategori yaitu 

pertambangan logam dan mineral, energy, gas, dan minyak bumi, manufaktur, 

infrastruktur, jasa keuangan, overseas, dan  first time report. Pada tahun 2015, PT. 

Antam menjadi juara 1 kategori pertambangan logam dan mineral, menurut I 

Made Surata selaku direktur mengatakan bahwa setelah keberhasilan dalam 

pencapaian penghargaan Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA), PT. 

Antam lebih mudah mengembangkan investasi dan mendapatkan dana yang 

cukup besar dari para investor sehingga kinerja perusahaan semakin meningkat 

dan kinerja pasar yang diberikan positif (www.antarabanten.com, 2015).  

Hal itu berarti adanya perbedaan kinerja keuangan dan kinerja pasar 

sebelum dan sesudah menjadi pemenang Indonesia Sustainability Reporting 

Awards (ISRA). Penelitian ini penting untuk dilakukan karena bertujuan 

memberikan informasi kepada perusahaan bahwa adanya perbedaan kinerja 

keuangan dan kinerja pasar terhadap perusahaan yang menjadi pemenang 

penghargaan ISRA, sehingga mendorong setiap perusahaan untuk ikut serta dalam 

melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan yang 

dibuat oleh perusahaan dapat menjadi tolak ukur investor dalam menilai kinerja 

perusahaan di masa mendatang. 

 

http://www.antarabanten.com/
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Menurut teori sinyal, pengungkapan sustainability report yang dilakukan 

oleh perusahaan dapat dijadikan sinyal yang positif kepada investor bahwa 

perusahaan mempunyai kemajuan yang baik di masa depan sehingga banyak 

investor yang tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut 

(Jogiyanto 2000:392). Menurut teori keagenan, perusahaan yang dapat 

mengungkapkan sustainability report dapat mengurangi asimetri informasi antara 

perusahaan (agent) dengan pemegang saham (principal) sehingga komunikasi 

yang terjalin semakin baik (Freeman, 1976). Menurut teori stakeholder, 

perusahaan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan dan 

perusahaan harus mampu menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan dari para 

pemangku kepentingan sehingga pengungkapan sustainability report diharapkan 

dapat menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan 

memiliki keberlanjutan usaha yang baik (Freeman 1984:25).  

Hasil identifikasi perusahaan yang menerima penghargaan ISRA yang ada 

di website Sustainability Reporting menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 

26 perusahaan yang menerima penghargaan ISRA, sedangkan di tahun 2014 

terdapat 18 perusahaan yang menerima penghargaan ISRA. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tiap tahun kategori pemenang penghargaan berbeda-beda 

karena jumlah pemenang di tiap tahun berbeda. Di Indonesia, penelitian tentang 

pengaruh Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) telah banyak 

dilakukan. Hasil penelitian Motwani (2016) menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan profitabilitas pada perusahaan yang menungkapkan sustainability 

report, Safitri (2015) menunjukkan bahwa Sustainability Report berpengaruh 
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positif terhadap kinerja keuangan, Agustina dan Tarigan (2014) menunjukkan 

bahwa ada perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penghargaan ISRA 

sehingga kinerja keuangan sesudah pengumuman ISRA menjadi meningkat 

karena banyak investor yang menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut, 

Purnomo dan Tarigan (2014) menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

sustainability report terhadap kinerja perusahaan dari sisi liquidity ratio, dan 

Firmani (2013) menunjukkan bahwa ada perbedaan dan pengaruh positif 

sustainability report terhadap kinerja keuangan. 

Perbedaan penelitian tersebut ditunjukkan oleh Sri Arthini (2016) 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan atau pengaruh kinerja keuangan 

terhadap sustainability report, Wibowo (2014) juga menyatakan bahwa tidak 

adanya pengaruh sustainability report terhadap kinerja keuangan perusahaan, 

Tantyo dan Tarigan (2014) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja 

keuangan pada perusahaan yang berpartisipasi dalam ISRA, Burhan dan Rahmanti 

(2012) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh sustainability report terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Adanya perbedaan penelitian terdahulu yang 

mendasari untuk meneliti kembali tentang kinerja keuangan dan kinerja pasar 

sebelum dan sesudah menerima penghargaan ISRA 2013-2014 menggunakan 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio keuangan. 

Sampel yang akan digunakan lebih banyak dari penelitian tahun sebelumnya.  

Sehingga penelitian ini berjudul “ANALISIS PERBEDAAN KINERJA 

KEUANGAN DAN PASAR SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN 

INDONESIA SUSTAINABILITY REPORTING  AWARDS (ISRA) 2013-2014”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang 

memenangkan awards sebelum dan sesudah pengumuman Indonesia 

Sustainability Reporting Awards (ISRA) 2013-2014? 

2.  Apakah terdapat perbedaan kinerja pasar perusahaan yang memenangkan 

awards sebelum dan sesudah pengumuman Indonesia Sustainability 

Reporting Awards (ISRA) 2013-2014? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja perusahaan yang 

memenangkan awards sebelum pengumuman Indonesia Sustainability 

Reporting Awards (ISRA) 2013-2014. 

2. Untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja perusahaan yang 

memenangkan awards sesudah pengumuman Indonesia Sustainability 

Reporting Awards (ISRA) 2013-2014. 

3. Untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja pasar yang memenangkan 

award sebelum pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Awards 

(ISRA) 2013-2014. 

4. Untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja pasar yang memenangkan 

award sesudah pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Awards 

(ISRA) 2013-2014. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pengetahuan tentang perkembangan kinerja perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai perbedaan kinerja perusahaan dan kinerja pasar 

perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman ISRA sehingga perusahaan 

dapat ikut berpartisipasi dalam penghargaan ISRA. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan 

pengetahuan serta referensi penelitian tentang kinerja keuangan 

perusahaan, kinerja pasar dan Sustainability Reporting. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan Skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka akan dijelaskan tentang Penelitian 

Terdahulu yang akan diperbandingkan dengan penelitian ini, 

Landasan Teori Berisi, Kerangka Pemikiran Skripsi, dan Hipotesis 

Penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Rancangan Penelitian, Batasan 

Penelitian, Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel, Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel, Data 

dan Metode Pengumpulan Data, dan Teknik/Metode Analisis Data 

yang digunakan. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, 

analisis data yang digunakan, analisis deskriptif masing-masing 

variabel dan pembahasan dari hasil analisis. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab penutup menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian, 

keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak-pihak yang terkait. 


