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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)  

Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen 

perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para stakeholder. Teori stakeholder 

menekankan pentingnya pertanggungjawaban akuntabilitas organisasi jauh melebihi 

kinerja keuangan atau ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih 

secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan 

intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi 

ekspektasi sesungguhnya atau yang diharapkan oleh stakeholder (Deegan, 2004). 

Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang berkembang dengan pesat saat ini 

yaitu publikasi sustainability report atau sering disebut SR. Melalui publikasi SR 

(pengungkapan sosial dan lingkungan) perusahaan dapat memberikan informasi yang 

lebih banyak dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap 

kondisi sosial masyarakat dan lingkungan (Hasanah, et al. 2013). 

2.1.2. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)  

Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk 

memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam 

masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha 

untuk memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar 
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sebagai suatu yang “sah” (Deegan, 2004). Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan 

bahwa hal yang melandasi teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara 

perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan 

sumber ekonomi. 

2.1.3. Teori Keagenan (Agency Theory)  

Teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan corporate governance 

yang ada di perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah 

sebuah kontrak antara manajer (agent) dan pemilik (principal). Agar hubungan ini 

dapat berjalan dengan baik, pemilik akan mendelegasikan otoritas pengambilan 

keputusan kepada manajer. Teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi yaitu asumsi 

mengenai sifat dasar manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi 

(Eisenhard, 1989). Asumsi sifat dasar manusia menekankan bahwa manusia sering 

mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki pemikiran terbatas 

mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia senantiasa 

menghindari resiko (risk averter).  

2.1.4. Teori Sinyal (Signalling Theory)  

Teori signalling menjelaskan tentang sinyal yang sengaja dikeluarkan oleh 

perusahaan dengan profit yang tinggi, dengan harapan bahwa pasar mampu 

membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Sinyal ini berkaitan 

dengan pengungkapan yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan. Semakin 

tinggi profit yang diperoleh perusahaan maka nilai perusahaan juga semakin tinggi 

karena diminati oleh para investor. Sustainability report digunakan manajer sebagai 
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sinyal profitabilitas perusahaan kepada para investor dan untuk membantu 

mendukung keberlanjutan dan kompensasi manajemen. Jadi perusahaan yang lebih 

baik akan semakin terbuka dan transparan dalam melaporkan informasi tentang 

perusahaannya.  

2.1.5. Teori Kontijensi  

Pendekatan teori kontijensi mengidentifikasi pengendalian organisasi di 

bawah kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana 

prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Pendekatan kontinjensi pada 

akuntansi manajemen didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi 

secara universal selalu tepat untuk dapat diterapkan pada setiap organisasi, tetapi hal 

ini tergantung pada faktor kondisi atau situasi yang ada dalam organisasi. Pendekatan 

kontinjensi menarik untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat mengetahui 

apakah good corporate governance akan selalu berpengaruh sama pada setiap kondisi 

atau tidak. Berdasarkan teori kontinjensi maka terdapat faktor situasional lain yang 

mungkin akan saling berinteraksi dalam suatu kondisi tertentu. Dalam konteks 

penelitian ini akan digunakan variabel kontingen GCG untuk melihat pengaruhnya 

terhadap hubungan antara sustainability report dengan nilai perusahaan. 

 

2.2. Sustainability Report 

a. Definisi Sustainability Report  

Sustainability Report memiliki definisi yang beragam, menurut 

Elkington (1997) SR berarti laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja 
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keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi 

aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa 

bertumbuh secara berkesinambungan (sustainable performance).  

Sustainability report juga digunakan oleh institusi pemerintah 

misalnya dari pihak kementerian lingkungan untuk membuat penilaian atas 

kinerja perusahaan terhadap lingkungan dalam setiap pelaporan organisasi. 

Seperti halnya di Indonesia, peraturan dalam pengungkapan CSR dapat 

ditemukan dalam aturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan Undang-undang 

nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengungkapan laporan 

keberlanjutan dalam aturan yang telah ditetapkan berupa laporan yang berdiri 

sendiri, meskipun masih banyaknya pengimplementasian CSR yang 

diungkapkan bersamaan dengan laporan tahunan suatu perusahaan (Gunawan, 

2010).  

b. Prinsip Pengungkapan Sustainability Report  

Pengungkapan Sustainability Report yang sesuai dengan GRI (Global 

Reporting Index) memiliki prinsip-prinsip yang tercantum dalam GRI-G3 

Guidelines, yaitu:  

1) Keseimbangan  

Laporan harus menggambarkan aspek positif dan negatif dari 

kinerja perusahaan untuk dapat memungkinkan penilaian yang masuk akal 

terhadap keseluruhan kinerja. 



 14 

Keseluruhan penyajian isi laporan harus menyajikan gambaran 

yang tidak bias terhadap kinerja organisasi. Laporan harus menghindari 

pemilihan, penghilangan, atau penyajian format yang memungkinkan 

kesalahan penilaian oleh pembaca laporan.  

2) Dapat dibandingkan  

Sustainability Report berisi isu-isu dan informasi harus dipilih, 

dikumpulkan, dan dilaporkan secara konsisten. Informasi yang dilaporkan 

harus disajikan dalam sebuah cara yang memungkinkan pemangku 

kepentingan dapat menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu 

ke waktu dan dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi 

lainnya. Perbandingan sangat dibutuhkan dalam mengevaluasi kinerja. 

Pemangku kepentingan yang menggunakan laporan harus dapat 

membandingkan informasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial yang 

dilaporkan dengan kinerja organisasi sebelumnya, sasarannya, dan apabila 

memungkinkan dengan kinerja organisasi lainnya. Konsistensi dalam 

melaporkan memungkinkan pihak-pihak internal dan eksternal untuk 

melakukan perbandingan.  

3) Akurat  

Informasi yang dilaporkan dalam Sustainability Report harus cukup 

akurat dan rinci sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk 

menilai kinerja organisasi. Tanggapan terhadap topik dan indikator 

ekonomi, lingkungan dan sosial dapat diekspresikan dalam berbagai cara, 
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mulai dari tanggapan secara kualitatif sampai kepada pengukuran 

kuantitatif secara detail. Karakteristik yang menentukan ketepatan adalah 

berbeda berdasarkan sifat dari informasi serta pengguna informasi. 

Sebagai contoh, ketepatan dari informasi kualitatif sangat ditentukan oleh 

tingkatan kejelasan, detail, dan keseimbangan penyajian laporan dalam 

Batasan Laporan yang tepat. Sebaliknya, ketepatan dari informasi 

kuantitatif akan sangat tergantung pada metode khusus yang digunakan 

dalam memperoleh, mengkompilasi dan menganalisis data. Tuntutan akan 

ketepatan sebagian besar akan tergantung pada tujuan dari penggunaan 

informasi. Sejumlah kebijakan akan membutuhkan ketepatan yang tinggi 

dalam melaporkan informasi dibandingkan dengan yang lainnya.  

4) Urut waktu  

Laporan dilakukan berdasarkan jadwal reguler serta informasi 

kepada pemangku kepentingan tersedia tepat waktu ketika dibutuhkan 

dalam mengambil kebijakan. Kegunaan informasi akan sangat terkait 

dengan apakah waktu pengungkapannya kepada pemangku kepentingan 

dapat memungkinkan mereka untuk mengintegrasikannya secara efektif 

dalam pembuatan kebijakan yang mereka lakukan.  

5) Kesesuaian  

Informasi harus disediakan dalam cara yang dapat dimengerti dan 

diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan. Laporan 

harus menyajikan informasi dalam cara yang dapat dimengerti, dapat 
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diakses, dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan organisasi 

(baik dalam bentuk cetak maupun saluran lainnya). Pemangku 

kepentingan harus dapat menemukan informasi yang dibutuhkannya tanpa 

harus bekerja keras. Informasi harus disajikan dalam cara yang 

komprehensif kepada pemangku kepentingan yang telah memiliki 

pemahaman akan organisasi dan aktivitasnya. Grafik dan tabel data 

terkonsolidasi dapat membantu dalam memahami dan mengakses 

informasi yang ada dalam laporan.  

6) Dapat dipertanggungjawabkan 

Informasi dan proses yang digunakan dalam penyusunan laporan 

harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis, dan diungkapkan 

dalam sebuah cara yang dapat diuji dan dapat membentuk kualitas dan 

materialitas dari laporan. Pemangku kepentingan harus yakin bahwa 

sebuah laporan dapat dicek ketepatan dan ketelitian isinya serta tingkatan 

Prinsip Pelaporan yang digunakan. Informasi dan data yang termasuk 

dalam laporan harus didukung oleh pengendalian internal atau 

dokumentasi yang dapat di-review oleh individu di luar mereka yang 

terlibat dalam pembuatan laporan.  

c. Pengungkapan dalam Sustainability Report  

Pengungkapan standar dalam Sustainability Report menurut GRI-G3 

Guidelines terdiri dari:  
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1) Ekonomi  

Keprihatinan dimensi ekonomis keberlanjutan yang terjadi akibat 

dampak organisasi terhadap kondisi perekonomian para pemegang 

kepentingan di tingkat sistem ekonomi lokal, nasional, dan global.  

2) Lingkungan  

Dimensi Lingkungan dari keberlanjutan yang mempengaruhi 

dampak organisasi terhadap sistem alami hidup dan tidak hidup, termasuk 

ekosistem, tanah, air dan udara. Indikator Lingkungan meliputi kinerja 

yang berhubungan dengan input (misalnya material, energi, dan air) dan 

output (misalnya emisi, air limbah, dan limbah). Sebagai tambahan, 

indikator ini melingkupi kinerja yang berhubungan biodiversity 

(keanekaragaman hayati), kepatuhan lingkungan, dan informasi relevan 

lainnya seperti pengeluaran lingkungan (environmental expenditure) dan 

dampaknya terhadap produk dan jasa.  

3) Hak Asasi Manusia  

Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia menentukan bahwa 

organisasi harus melaporkan sejauh mana hak asasi manusia 

diperhitungkan dalam investasi dan praktek pemilihan supplier/kontraktor. 

Sebagai tambahan, Indikator ini meliputi pelatihan mengenai hak asasi 

manusia bagi karyawan dan aparat keamanan, sebagaimana juga bagi 

nondiskriminasi, kebebasan berserikat, tenaga kerja anak, hak adat, serta 

kerja paksa, dan kerja wajib. 
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4) Sosial 

Indikator Kinerja Masyarakat memperhatikan dampak organisasi 

terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi, dan menjelaskan risiko 

dari interaksi dengan institusi sosial lainnya yang mereka kelola. Pada 

khususnya, informasi yang dicari berhubungan dengan risiko yang 

diasosiasikan dengan suap, korupsi, praktek monopoli dan kolusi.  

5) Tanggung jawab produk  

Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk membahas aspek 

produk dari organisasi pelapor dan serta jasa yang diberikan yang 

mempengaruhi pelanggan, terutama, kesehatan dan keselamatan, 

informasi dan pelabelan, pemasaran, dan privasi.  

6) Tenaga Kerja dan Pekerjaan Layak  

Dimensi sosial dari keberlanjutan membahas sistem sosial 

organisasi di mana dia beroperasi. Indikator Kinerja Sosial GRI 

menentukan Aspek Kinerja penting yang berhubungan dengan 

ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab 

produk. 

 

2.3. Nilai Perusahaan 

Terdapat lima jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang 

digunakan, yaitu (Yulius dan Tarigan, 2007:3): 
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1. Nilai Nominal 

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam 

anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca 

perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. 

2. Nilai Pasar.  

Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses 

tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham 

perusahaan dijual di pasar saham.  

3. Nilai Intrinsik 

Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak, karena mengacu 

kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep 

nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai 

perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan 

keuntungan di kemudian hari. 

4. Nilai Buku  

Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep 

akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total aset 

dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. 

5. Nilai Likuidasi  

Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah 

dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat 

dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu 
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berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan 

dilikuidasi. 

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham 

menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Menurut Sudana (2011:23), rasio 

Penilaian adalah suatu rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan 

yang telah diperdagangkan di pasar modal (go public). Rasio penilaian memberikan 

informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga masyarakat 

tertarik untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi dibanding nilai 

bukunya. Berikut ini beberapa metode yang digunakan untuk mengukur nilai 

perusahaan. 

a. Price Earning Ratio (PER)  

Price earning ratio (PER) menunjukkan berapa banyak jumlah uang 

yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap dolar laba 

yang dilaporkan (Brigham dan Houston, 2006:110). Rasio ini digunakan 

untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan 

dengan keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham. Kegunaan 

price earning ratio adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja 

perusahaan yang dicerminkan oleh earning per share nya. Price earning ratio 

menunjukkan hubungan antara pasar saham biasa dengan earning per share. 

Price earning ratio (PER) berfungsi untuk mengukur perubahan kemampuan 

laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka 
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semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

b. Price to Book Value (PBV)  

Price to Book Value (PBV) adalah rasio yang menunjukkan apakah 

harga saham yang diperdagangkan overvalued (di atas) atau undervalued (di 

bawah) nilai buku saham tersebut (Fakhruddin dan Hadianto, 2001). Price to 

Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai 

buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya 

akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh 

suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap 

jumlah modal yang diinvestasikan. Untuk perusahaan-perusahaan yang 

berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang 

menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. 

Semakin besar rasio PBV semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para 

pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di 

perusahaan. 

c. Tobin’s Q  

Alternatif lain yang digunakan dalam mengukur nilai perusahaan adalah 

dengan menggunakan metode Tobin’s Q yang dikembangkan oleh James 

Tobin. Tobin’s Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham 

perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan (Weston dan Copeland, 

2001). Rasio Q lebih unggul daripada rasio nilai pasar terhadap nilai buku 
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karena rasio ini fokus pada berapa nilai perusahaan saat ini secara relatif 

terhadap berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya saat ini. 

Menurut Sukamulja (2004) salah satu rasio yang dinilai bisa memberikan 

informasi paling baik adalah Tobin’s Q, karena rasio ini bisa menjelaskan berbagai 

fenomena dalam kegiatan perusahaan, seperti misalnya terjadinya perbedaan cross-

sectional dalam pengambilan keputusan investasi serta hubungan antara kepemilikan 

saham manajemen dan nilai perusahaan (Onwioduokit,2002). 

Tobin’s Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, 

tidak hanya unsur saham biasa. Brealey dan Myers (2000) dalam Sukamulja (2004) 

menyebutkan bahwa perusahaan dengan Tobin’s Q yang tinggi biasanya memiliki 

brand image perusahaan yang sangat kuat. Perusahaan sebagai entitas ekonomi tidak 

hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai kegiatan operasionalnya, namun juga 

dari sumber lain seperti hutang, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh 

karena itu, penilaian yang dibutuhkan perusahaan tidak hanya dari investor saja, 

namun juga dari kreditur. Semakin besar pinjaman yang diberikan oleh kreditur, 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan yang diberikan, hal ini 

menunjukkan perusahaan memiliki nilai perusahaan yang lebih besar. 

Penelitian tentang nilai perusahaan sebagaimana yang diuraikan di atas pernah 

dilakukan oleh Lastanti (2004) yang menyebutkan bahwa struktur corporate 

governance secara positif mempengaruhi nilai perusahaan, dimana nilai perusahaan 

diproksikan dengan Tobin’s Q. Faktor penentu dari penghitungan nilai perusahaan 

dengan Tobin’s Q adalah variabel nilai pasar ekuitas, nilai buku dari total utang dan 
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nilai buku dari total ekuitas dimana variabel-variabel tersebut dianggap cukup 

signifikan dalam menghitung nilai perusahaan. 

 

2.4. Good Corporate Governance 

2.4.1. Pengertian Corporate Governance 

Menurut Keasy, Corporate governance merupakan sebuah struktur, proses, 

budaya dan sistem untuk menciptakan kondisi operasional yang sukses bagi suatu 

organisasi (Sunarto dalam Haris 2008). Koesnohadi (dalam Haris 2008) mengatakan 

bahwa “Good Corporate governance is relationship among stake holders that is used 

to determine and control the strategic direction and performance of organization”. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate governance 

merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan agar menjadi lebih baik dan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengedepankan keadilan bagi semua 

stakeholders, transparansi mengenai kondisi perusahaan sebagai bagian dari 

lingkungan eksternal (Haris, 2008). 

2.4.2. Tujuan Corporate governance 

Tujuan Corporate Governance secara umum adalah untuk menciptakan nilai 

tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, yang secara tegas oleh global 

Corporate governance adalah menjadi sebuah isu penting dunia. Organisasi 

mempunyai peran kunci untuk bermain dalam peningkatan pengembangan ekonomi 

sosial. Good Governance adalah mesinnya pertumbuhan global, pertanggungjawaban 

penyedia kerja, pelayanan publik dan privat, pengadaan barang dan jasa serta 
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infrastruktur. Sekarang ini, efisiensi akan pertanggung jawaban organisasi tidak 

peduli apakah organisasi publik atau privat. Good governance telah menjadi agenda 

pokok internasional. The Indonesian institute for corporate governance (IICG) 

mengungkapkan tujuan dari Good corporate governance: 

a) Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional serta 

internasional. 

b) Memenuhi tuntutan standar global. 

c) Meminimalkan biaya kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan 

wewenang pengelolaan. 

d) Meminimalkan cost of capital dengan menekan resiko yang dihadapi kreditur. 

e) Meiningkatkan nilai saham perusahaan. 

f) Mengangkat citra perusahaan di mata publik. 

 

2.4.3. Karakteristik Corporate Governance 

Menurut pedoman umum Good corporate governance (komite nasional 

kebijakan corporate governance, 2006) karakteristik dari Good corporate governance 

adalah: 

a) Transparasi 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 



 25 

diisyaratkan oleh peraturan perundang- undangan, tetapi juga hal yang penting 

untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

b) Akuntabilitas 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. 

c) Responsibilitas 

Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. 

d) Independensi 

Untuk melancarkan pelaksanaan atas good corporate governance, 

perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak 

lain. 
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e) Kesetaraan dan kewajaran 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 

 

2.4.4. Praktek Corporate Governance 

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan 

nilai perusahaan kepada pemegang saham. Dengan demikian, penerapan Good 

Corporate Governance dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Praktek 

Corporate Governance antara lain meliputi keberadaan komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kualitas audit. 

2.4.4.1.Dewan Komisaris Independen 

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang 

berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak 

manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu 

laporan laba yang berkualitas. 

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggungjawab atas 

pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini 

penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen 

laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. untuk mengatasinya, 
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dewan komisaris diperbolehkan untuk memilih akses informasi perusahaan. Dewan 

komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi 

bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada 

dewan komisaris. 

2.4.4.2.Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi 

keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. 

Bila dihubungkan dengan fungsi monitoring, investor institusional diyakini memiliki 

kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen yang lebih baik dibandingkan 

secara individual. 

Monitoring yang dilakukan pihak institusi tentu lebih efektif dibandingkan oleh 

pihak individu karena institusi memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih 

besar sehingga mampu melakukan monitoring yang lebih kuat. Hal ini menyebabkan 

dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan akan semakin terdorong untuk 

mengungkapkan informasi lebih cepat, untuk menghindari berkurangnya relevensi 

dari informasi tersebut. 

2.4.4.3.Kepemilikan Manajerial 

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh 

motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran 

manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai 

pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai 

dengan system pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria: (1) perusahaan dipimpin 
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oleh manajer dan pemilik (owner-manager): dan (2) perusahaan dipimpin oleh 

manajer dan non pemilik (non owner-manager). Dua kriteria ini akan mempengaruhi 

kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi pada perusahaan 

yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa prosentase tertentu 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan 

manajemen laba (Boediono, 2005). Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa 

perusahaan yang dikelola oleh manajer dan memiliki presentase tertentu saham 

perusahaan dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Indikator atau proksi 

yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah prosentase jumlah 

saham yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham yang dikelola 

(Boediono,2005). 

2.4.4.4.Kualitas Audit 

Secara kualitatif, hal yang paling penting bagi anggota komite audit dalam 

melaksanakan fungsi komite adalah sifat independensinya. Independensi merupakan 

elemen kritis yang akan menentukan terlaksananya keseluruhan peran komite audit 

secara objektif serta pencapaian manajemen yang akuntabel bagi para pemegang 

saham (Baridwan, 2000). Beberapa penelitian sebelumnya, menemukan bahwa 

dengan tingkat independensi yang tinggi akan memberikan dua manfaat yang penting, 

yaitu tingkat pengawasan yang tinggi dan rendahnya tingkat kecurangan laporan 

keuangan. 
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2.5. Pandangan Islam 

Dalam ajaran islam, konsep Akuntansi sudah terdapat di dalam Al-Qur’an yaitu 

salah satunya pada surah Albaqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam 

Al-Qur’an,yaitu: 

                                         

                                       

                                       

                                      

                                      

                                      

                                            

                                          

                                    

        

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah 

akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
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antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan 

dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 

seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi 

itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 

batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan 

lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada 

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal 

itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; 

Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 

 

Dalam islam juga dibahas tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan 

dan akibatnya jika manusia melakukan kerusakan di bumi, maka Allah akan 

membalas perbuatan manusia dengan mendatangkan bencana alam yang akan 

merugikan mereka. Seperti dalam Surah Ar-Ruum ayat 41.  

Q.S Ar-Ruum:41 

                              

       

Artinya:  “Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan 

manusia, supaya allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari 

perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” 

 

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

2.6.1. Utami (2011) meneliti tentang pengaruh good corporate governance terhadap 

hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. Hasil penelitian 

tersebut me nunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh 
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terhadap hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki GCG yang baik akan memberikan banyak 

informasi kepada para investor sehingga dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan dan akan direspon positif oleh mereka sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Menurut BPKP, latar belakang kebutuhan 

atas GCG dapat dijelaskan dari segi praktis dan akademis, dilihat dari 

pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi corporate 

governance akibat market crash pada tahun 1929. Dari latar belakang 

akademis, kebutuhan GCG timbul berkaitan dengan principal-agency theory. 

Implementasi dari GCG diharapkan bermanfaat untuk menambah dan 

memaksimalkan nilai perusahaan. GCG diharapkan mampu mengusahakan 

keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan 

keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh. 

2.6.2. Fatchan dan Trisnawati, (2016) yang meneliti yeng tentang pengaruh good 

corporate governance terhadap hubungan antara sustainability report dengan 

nilai perusahaan menemukan bahwa sustainability report (SR) berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Good corporate governance (GCG) 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan interaksi antara good 

corporate governance dengan sustainability report (SR*GCG)  tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.6.3. Komang Samisi dan Putu Agus Ardiana (2013) yang meneliti Pengaruh 

Struktur Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan 
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Manajerial Sebagai Variabel Moderasi menemukan bahwa Struktur 

pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 

Variabel kepemilikan manajerial tidak memoderasi hubungan antara struktur 

pendanaan dengan nilai perusahaan. 

2.6.4. Adhima (2012) yang meneliti tentang pengaruh pengungkapan sustainability 

report terhadap profitabilitas perusahaan studi kasus pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitiannya 

menemukan hasil bahwa pengungkapan sustainability report berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan.  

2.6.5. Yohanes Kurniawan Susanto dan Josua Tarigan (2013), yang meneliti tentang 

Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Profitabilitas 

Perusahaan menemukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja hak asasi 

manusia, dan kinerja tenaga kerja dan pekerjaan layak tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. Kinerja tanggung jawab produk berpengaruh 

signifikan dan memiliki arah pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

Kinerja sosial berpengaruh signifikan tetapi memiliki arah pengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan. 

2.6.6. Reny Dyah Retno M. dan Denies Priantinah (2012) dalam penelitiannya 

tentang Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan menemukan bahwa GCG 

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol 
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Ukuran Perusahaan dan Leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

periode 2007-2010. Hal ini menunjukkan bahwa investor bersedia 

memberikan premium lebih kepada perusahaan yang memberikan transparansi 

atas pelaksanaan GCG dalam laporan tahunan mereka. Semakin tinggi tingkat 

implementasi GCG semakin tinggi nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan 

tingginya harga saham perusahaan. Pada variabel control berupa Ukuran 

Perusahaan dan Leverage, terbukti memiliki korelasi positif signifikan 

terhadap GCG. 

Tabel penelitian terdahulu : 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

1.   Utami 
(2011) 

Pengaruh 
kinerja 
keuangan 
terhadap nilai 
perusahaan 
dengan 
pengungkapan 
good 
corporate 
governance 
dan Corporate 
Social 
Responsibility  

-Variabel X: 
kinerja 
keuangan 
-Variabel Y: 
Nilai 
Perusahaan  
-Variabel 
moderating:  
Good Corporate 
Governance dan 
Corporate 
Social 
Responsibiliy 

Kinerja keuangan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan . 
Corporate Sosial Responsibilty 
berpengaruh terhadap hubungan 
kinerja keuangan terhadap nilai 
perusahaan. Dan Good Corporate 
Governance juga berpengaruh 
terhadap hubungan kinerja 
keuangan 
terhadap nilai perusahaan’ 

2. Fatchan 
dan 
Trisnawa
ti, (2016) 

Pengaruh 
Good 
Corporate 
Governance 
Terhadap 
Hubungan 
Antara 
Sustainability 
Report dan 
Nilai 

-Variabel X: 
Sustainability 
Report  
-Variabel Y: 
nilai perusahaan 
-Variabel 
moderating: 
Good Corporate 
Governance 

sustainability report (SR) 
berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Good corporate 
governance (GCG) tidak 
berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Dan interaksi antara 
good corporate governance 
dengan sustainability report 
(SR*GCG)  tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

Perusahaan  

3.  Komang 
Samisi 
dan 
Putu Agus 
Ardiana 
(2013) 

Pengaruh 
Struktur 
Pendanaan 
Terhadap Nilai 
Perusahaan 
Dengan 
Kepemilikan 
Manajerial 
Sebagai 
Variabel 
Moderasi 

-Variabel X: 
Struktur 
pendanaan 
-Variabel Y: 
nilai perusahaan 
-Variabel 
moderating: 
kepemilikan 
manajerial 

Struktur pendanaan berpengaruh 
positif dan 
signifikan terhadap nilai 
perusahaan, Variabel kepemilikan 
manajerial tidak 
memoderasi hubungan antara 
struktur pendanaan dengan nilai 
perusahaan 

4. Adhima 
(2012)   

Pengaruh 
Pengungkapan 
Sustainability 
Report 
Terhadap 
Profitabilitas 
Perusahaan 

-Variabel X: 
Sustainability 
Report 
-Variabel Y: 
Profitabilitas 
Perusahaan 

Pengungkapan sustainability 
report yang diukur dengan 
menggunakan SDRI berpengaruh 
postif dan signifikan terhdap 
profitabilitas perusahaan.  

5. 
 
 
 
 
 

Yohanes 
Kurniawa
n Susanto 
dan Josua 
Tarigan 
(2013) 

Pengaruh 
Pengungkapan 
Sustainability 
Report 
terhadap 
Profitabilitas 
Perusahaan 

-Variabel X: 
Sustainability 
Report 
-Variabel Y: 
Profitabilitas 
Perusahaan 

kinerja ekonomi, kinerja 
lingkungan, kinerja hak asasi 
manusia, dan kinerja tenaga kerja 
dan pekerjaan layak tidak 
berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan. Kinerja tanggung 
jawab produk berpengaruh 
signifikan dan memiliki arah 
pengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan. Kinerja sosial 
berpengaruh signifikan tetapi 
memiliki arah pengaruh negatif 
terhadap kinerja keuangan. 

6. Reny 
Dyah 
Retno M. 
dan 
Denies 
Priantinah 
(2012) 

Pengaruh 
Good 
Corporate 
Governance 
Dan 
Pengungkapan 
Corporate 
Social 
Responsibility 
Terhadap Nilai 
Perusahaan 
 

-Variabel X: 
Good Corporate 
Governance 
Dan Corporate 
Social 
Responsibiliy 
 -Variabel Y: 
Nilai 
Perusahaan  

GCG berpengaruh positif 
terhadap Nilai Perusahaan 
dengan variabel kontrol Ukuran 
Perusahaan 
dan Leverage pada perusahaan 
yang terdaftar 
di BEI periode 2007-2010.  
Pada variabel kontrol 
berupa Ukuran Perusahaan dan 
Leverage, terbukti 
memiliki korelasi positif 
signifikan terhadap 
GCG. 

Sumber: Jurnal Publikasi 
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2.7. Pengembangan Hipotesis 

2.7.1. Pengaruh Sustainability Report (SR) terhadap Nilai Perusahaan 

Sustainability report menjadi alat bukti perusahaan bahwa perusahaan 

beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada serta sebagai bukti bahwa perusahaan 

juga bertanggung jawab atas kepentingan stakeholder-nya. Salah satu manfaat dari 

sustainability report adalah dapat membantu membangun ketertarikan para pemegang 

saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana 

meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan 

(WBCSD dikutip dari Suryono dan Prastiwi, 2011). Tujuan perusahaan menerbitkan 

sustainability report adalah untuk menarik minat investor membeli saham 

perusahaan. Dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar dan meningkatnya 

harga saham perusahaan, perusahaan berharap dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil hipotesis bahwa : 

Ha1 : Pengungkapan sustainability report berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

H0 : Pengungkapan sustainability report tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

2.7.2. Good Corporate Governance terhadap Hubungan antara Sustainability 

Report dan Nilai Perusahaan 

Dalam berbagai literatur yang peneliti temukan, ada perbedaan hasil penelitian 

tentang pengaruh sustainability report dengan nilai perusahaan. Menurut Suryono 

dan Prastiwi (2011), sustainability report menjadi alat bukti 35 perusahaan bahwa 

perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada serta sebagai bukti bahwa 
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perusahaan juga bertanggung jawab atas kepentingan stakeholder-nya. Salah satu 

manfaat dari sustainability report adalah dapat membantu membangun ketertarikan 

para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan 

bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan 

lingkungan.  

Guidrydan Patten (2010) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat 

kualitas pengungkapan sustainability report yang tinggi memiliki reaksi pasar yang 

lebih positif dibandingkan kualitas pengungkapan yang rendah. Nilai reputasi saham 

meningkat hanya ketika tindakan perusahaan dinilai menunjukkan adanya tanggung 

jawab sosial. Sehingga seringkali perusahaan menggunakan sustainability report 

digunakan sebagai alat untuk meningkatkan reputasi perusahaan yang berimbas pada 

meningkatnya nilai perusahaan. Tetapi, Gunawan dan Mayangsari (2015) yang 

meneliti pengaruh sustainability report terhadap nilai perusahaan pada 18 sampel 

perusahaan yang terdaftar di BEI berkesimpulan bahwa sustainability report tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari penelitian tersebut menunjukkan hasil 

yang berbeda, sehingga diduga ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi 

hubungan antara sustainability report dengan nilai perusahaan, yaitu GCG. Hal ini 

didasarkan pada pemikiran bahwa corporate governance merupakan suatu sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga laporan sustainability report 

dari perusahaan yang memiliki corporate governance yang baik akan direaksi oleh 

para investor dan selanjutnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, 

penerapan good corporate governance dipercaya dapat meningkatkan nilai 
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perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Utami (2011) yang menyatakan bahwa 

good corporate governance berpengaruh terhadap hubungan antara sustainability 

report (kinerja keuangan) dengan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis yang diajukan sebagai berikut:  

Ha2 :  Good corporate governance mempengaruhi hubungan antara sustainability 

report dan nilai perusahaan 

H0 :  Good corporate governance tidak mempengaruhi hubungan antara 

sustainability report dan nilai perusahaan 

 

2.8. Kerangka Penelitian  

Gambar II.1 

Kerangka Penelitian 

 

Sustainability Report 

 

 

 

Nilai Perusahaan 

         Variabel independen          Variabel dependen 

  

Good Corporate Governance 

   Variabel moderating 

Dari gambar kerangka konseptual diatas, dijelaskan bahwa sustainability 

report dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan pengungkapan GCG dengan 

indikator kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi. Variabel pemoderasi 

adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan 



 38 

antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Dari gambar GCG 

merupakan variabel pemoderasi sehingga variabel tersebut dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara Sustainability Report dengan nilai perusahaan. 

Penambahan variabel moderating GCG disini dimaksudkan untuk memperkuat 

hubungan Sustainability Report dengan nilai perusahaan.  

 

 

 


