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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Beberapa  tahun  terakhir  telah  banyak  perusahaan  yang  menyadari  akan 

pentingnya program corporate social responsibilty (CSR) sebagai bagian dari 

strategi bisnis.  Praktik  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  di  Indonesia  telah  

diatur  dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas 

pasal 74 yang mengatur bahwa perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya 

di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan  

tanggung jawab sosial.  Ini  berarti  bahwa  perusahaan  harus  lebih meningkatkan  

akuntabilitas,  responsibilitas dan transparansi tidak  hanya  pada sektor  keuangan  

saja  melainkan  pada  seluruh sektor  aktivitas  operasional perusahaan itu sendiri. 

Untuk itu perusahaan harus memiliki konsep keberlanjutan dalam  melaksanakan  

tanggung jawab di sektor sosial dan lingkungan.  

Satu terobosan besar perkembangan corporate social responsibility 

dikemukakan oleh John Eklington (1997) yang terkenal dengan “The Triple 

Bottom Line” yang dimuat dalam buku “Canibalts with Forks, the Triple Bottom 

Line of Twentieth Century Business”. Ia berpendapat bahwa jika perusahaan ingin 

sustain, maka ia perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya mengejar profit,  

namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people)  dan  

ikut  aktif  dalam menjaga  kelestarian  lingkungan (planet) (Hadi, 2009). Konsep 

ini memerlukan kerangka global dengan bahasa yang konsisten dan dapat diukur 
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dengan tujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Konsep inilah yang kemudian 

dikenal dengan sustainability reporting (pelaporan keberlanjutan). 

Sustainability report merupakan laporan tambahan selain laporan keuangan  

yang  merupakan  pertanggungjawaban  yang  digunakan  untuk mengungkapkan  

dampak  ekonomi, sosial  dan  lingkungan  perusahaan. Menurut  GRI  (Global  

Reporting Initiative), sustainability reporting adalah praktik pengukuran,  

pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai  

tujuan pembangunan keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan baik 

internal maupun eksternal (www.globalreporting.org).  

Laporan  keberlanjutan  (sustainability  report)  kian  menjadi  tren  dan 

kebutuhan  bagi  perusahaan  progresif  untuk  menginformasikan  perihal  kinerja 

ekonomi, sosial dan lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders)  perusahaan  (Chariri dan Nugroho, 2009). Perusahaan 

mengungkapkan sustainability report untuk menunjukkan komitmen perusahaan 

terhadap isu-isu sosial dan lingkungan kepada stakeholder. Hal ini dapat 

meningkatkan  citra  perusahaan  dan  membantu  perusahaan  untuk  memelihara 

hubungan  baik  dengan  pihak  eksternal  perusahaan.   

Sustainability report memang diperlukan seiring dengan maraknya kasus 

pencemaran lingkungan yang timbul dan melibatkan perusahaan. Di Indonesia, 

banyak kasus yang telah dilaporkan berbagai media, mulai dari kasus lumpur 

lapindo di Sidorjo (Jatim) tahun 2006, bencana asap kebakaran hutan dan lahan di 

Riau yang semakin parah selama 3 tahun terakhir (2013-2015), kerusakan alam di 

Papua akibat penambangan oleh freeport sejak tahun 1967 hingga sekarang, dan 

http://www.globalreporting.org/
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masih banyak lagi kasus-kasus lainnya seperti pencemaran oleh limbah industri, 

pembalakan hutan, dan lain sebagainya yang melibatkan perusahaan kecil hingga 

besar baik yang diberitakan media maupun tidak. 

Di Indonesia, masih sedikit perusahaan yang telah mengungkapkan 

sustainability reportnya dalam laporan tersendiri. Hal ini disebabkan  karena  di 

Indonesia, pelaporan keberlanjutan masih bersifat sukarela dan belum ada standar 

atau pedoman baku mengenainya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang 

telah membuat sustainability  report  sebagian  besar  masih mengacu pada 

pedoman laporan Global Reporting Initiative (GRI). Namun seiring diadakannya 

ISRA (Indonesia Sustainability Reporting Awards), diharapkan perkembangan 

laporan keberlanjutan di Indonesia menjadi semakin baik (www.ncsr-id.org). 

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diungkapkan 

perusahaan dalam sustainability report pada umumnya akan berpengaruh terhadap 

peningkatan profitabilitas perusahaan. Walaupun akan menambah biaya bagi 

perusahaan, namun pasti akan timbul suatu citra perusahaan di mata masyarakat, 

yang secara tidak langsung akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk 

perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

(Almar dkk, 2012).  

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu perusahaan 

yang telah mengungkapkan sustainability report sejak tahun 2009. Sustainability 

report ini menyajikan informasi penting kinerja tanggung jawab sosial perusahaan 

dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. 

http://www.ncsr-id.org/
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Sejak mengungkapkan sustainability report pada tahun 2009 hingga 

sekarang, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah meraih beberapa penghargaan 

dari ajang Indonesia Sustainability Reporting Award, di antaranya Commendation 

for First Time Sustainability Reporting pada tahun 2010, Best Sustainability 

Reporting Category Industries pada tahun 2011, Best Sustainability Reporting 

Category Infrastructure pada tahun 2013, Best Sustainability Reporting Category 

Manufacture dan Commendation for First Time G4 Report pada tahun 2014, serta 

Commendation for Best President Director’s Report pada tahun 2015.  

Penghargaan-penghargaan ini menunjukkan cukup baiknya pengungkapan 

sustainability report PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

Berikut tren laba bersih PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebelum dan 

sesudah pengungkapan sustainability report. 

Tabel 1.1 

Tren Laba Bersih PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

Tahun 

Sebelum Pengungkapan 

Sustainability Report 

(dalam jutaan rupiah) 

Tahun 

Sesudah Pengungkapan 

Sustainability Report 

(dalam jutaan rupiah) 

2004 508.916 2009 3.326.488 

2005 1.022.568 2010 3.659.114 

2006 1.295.520 2011 3.955.272. 

2007 1.775.408 2012 4.926.640 

2008 2.523.544 2013 5.354.298 

Sumber:  Data diolah penulis (2016) mengacu pada Laporan Keuangan Tahunan PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2004-2013  
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan laba bersih PT. 

Semen Indonesia (Persero) Tbk. setelah melakukan pengungkapan sustainability 

report. Setiap tahunnya memang PT. Semen Indonesia mengalami peningkatan 

laba, demikian juga pada tahun 2008 (sebelum pengungkapan sustainability 

report) dan tahun 2009 (sesudah pengungkapan sustainability report). Laba bersih 

pada tahun 2008 ialah sebesar Rp. 2.523.544.000,- dan setelah pengungkapan 

sustainability report tahun 2009 laba bersih PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

meningkat sebesar 31,82% menjadi Rp. 3.326.488.000,-. Dengan demikian, 

penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah peningkatan laba tersebut terjadi 

karena dipengaruhi oleh pengungkapan sustainability report perusahaan. 

Alasan peneliti menggunakan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagai 

objek penelitian ialah karena PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. merupakan 

market leader di pasar domestik dan kinerjanya mengungguli perusahaan semen 

lainnya (www.bumnwatchreport.com).  

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. merupakan Badan Usaha Milik 

Negara yang telah membawahi empat anak perusahaan, yakni Semen Padang, 

Semen Gresik, Semen Tonasa, dan perusahaan yang berbasis di Vietnam, Thang 

Long Cement Vietnam. Secara keseluruhan, Semen Indonesia memiliki kapasitas 

produksi sekitar 29,5 juta ton per tahun dan telah menguasai kapitalisasi pasar 

sebesar 42 persen (www.m.tempo.co).  

Tugas PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagai BUMN serta 

komitmen untuk menjadi bagian dari pembangunan yang dilaksanakan 

Pemerintah, diwujudkan dengan kemampuannya untuk menyediakan semen dari 

http://www.bumnwatchreport.com/
http://www.m.tempo.co/
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Aceh hingga Papua. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah menjadi BUMN 

multinational company pertama dan menorehkan jejak membanggakan sebagai 

perusahaan semen terbesar di Asia Tenggara dan sedang menyiapkan diri sebagai 

perusahaan semen kelas dunia yang tidak sekedar menjadi kebanggaan bangsa 

Indonesia karena mampu bersaing di kancah internasional, tetapi akan menjadi 

andalan negara dengan mendulang devisa untuk memperkuat perekonomian 

Indonesia (www.bumnwatchreport.com).  

Sebagai perusahaan besar yang peduli akan keberlanjutannya di bidang 

ekonomi, sosial dan lingkungan, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah 

mengungkapkan sustainability report sejak tahun 2009 dan terus konsisten hingga 

kini. Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti pengaruh pengungkapan sustainability 

report terhadap perbedaan kinerja keuangan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi dan keadaan 

dari suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan sehingga 

dapat diketahui baik buruknya kondisi keuangan dan prestasi keuangan sebuah 

perusahaan dalam waktu tertentu (Wibowo dan Faradiza, 2014).  

 Untuk melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan 

rasio-rasio keuangan yang banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai 

kegunaannya masing-masing sesuai dengan kasus yang diteliti (Fahmi, 2013:172).  

 Para peneliti terdahulu telah meneliti tentang pengaruh pengungkapan 

sustainability report terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Reddy dan 

Gordon (2010) yang meneliti pengaruh pengungkapan sustainability report 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan abnormal return 

http://www.bumnwatchreport.com/
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dengan hasil bahwa sustainability reporting yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan di Australia berpengaruh terhadap abnormal return, namun ketika 

penelitian ini dilakukan dengan sampel perusahaan-perusahaan di New Zealand, 

hasilnya tidak berpengaruh.  

 Penelitian serupa di Indonesia dilakukan oleh  Nugroho dan Arjowo 

(2014) untuk menganalisis dampak pengungkapan sustainability report terhadap 

kinerja keuangan perusahaan dengan variabel independen Return on Assets, 

Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover, dan Dividend Payout 

Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan sustainability report 

hanya berpengaruh terhadap ROA. 

Akan tetapi  penelitian Nofianto dan Agustina (2014) menunjukkan bahwa 

pengungkapan sustainability report tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Begitu pula hasil penelitian Sejati (2014) membuktikan bahwa 

sustainability report tidak mampu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Namun penelitian Wijayanti (2016) menunjukkan bahwa ketiga dimensi 

sustainability report berpengaruh terhadap ROA perusahaan, dan hanya dimensi 

lingkungan yang berpengaruh terhadap rasio lancar.   

 Oleh karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang disebutkan di 

atas, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh pengungkapan sustainability 

report terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan objek penelitian PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk. Jika pengungkapan sustainability report memang 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka tentunya akan terdapat 
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perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan antara sebelum 

dan sesudah pengungkapan sustainability report, begitu pula sebaliknya. 

 Peneliti menggunakan objek penelitian spesifik pada satu perusahaan 

(firm-specific regressions) dengan data time-series agar tidak terjadi bias pada 

hasil penelitian. Penelitian Teets dan Wasley (1996) menemukan bahwa 

menggunakan data cross-sectional dengan kelompok perusahaan (pooled cross-

sectional regression models) relatif bias dan dapat menyebabkan kesimpulan yang 

salah karena adanya perbedaan karakteristik antara kelompok perusahaan. 

 Penelitian mengenai perbedaan kinerja keuangan perusahaan dilakukan 

oleh Siew et al (2013) yang menggunakan ukuran kinerja profitabilitas dan 

valuasi ekuitas. Profitabilitas diproksikan dengan return on assets (ROA), return 

on equity (ROE), return on invested capital (ROIC), earnings before interest tax 

depreciation and amortisation (EBITDA) margin, dan net operating profit less 

adjusted taxes (NOPLAT) margin. Sedangkan valuasi ekuitas diproksikan dengan 

earnings per share (EPS), dividend per share (DPS), dividend yield (DY), price to 

earnings ratio (PE), dan enterprise value (EV). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perusahaan yang mengungkapkan sustainability report memiliki kinerja 

keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan sustainability report. 

Hasil penelitian Sanjaya (2007) menunjukkan tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara Net Profit Margin sebelum dan sesudah melaksanakan 

sustainability reporting pada PT. Astra Internasional Tbk. Sedangkan penelitian 

Pratomo (2015) dengan  variabel Return on Equity, Gross Profit Margin, Current 
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Ratio, Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover, Total Asset Turnover, dan 

Return Saham menunjukkan hanya terdapat perbedaan ROE perusahaan sebelum 

dan sesudah pengungkapan sustainability report. 

Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang cocok menurut peneliti untuk 

digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan yaitu dengan 

menggunakan rasio profitabilitas, karena peneliti melihat adanya peningkatan laba 

perusahaan antara sesudah dan sebelum pengungkapan sustainability report yang 

dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif tahunan perusahaan. Menurut 

Kartikahadi dkk. (2012:180), laporan laba rugi komprehensif memberikan 

informasi tentang kinerja keuangan entitas selama suatu periode usaha tertentu, 

yaitu laba rugi, komposisi, dan rincian penghasilan dan beban serta pendapatan 

komprehensif lain yang berguna untuk menghitung atau menganalisis 

profitabilitas, efisiensi, pengembalian investasi, laba per saham, serta ramalan 

tentang kemampuan arus kas entitas tersebut. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

penelitian Siew et al (2013) pada ukuran kinerja profitabilitas yaitu return on 

assets (ROA), return on equity (ROE), return on invested capital (ROIC), 

earnings before interest tax depreciation and amortisation (EBITDA) margin, 

dan net operating profit less adjusted taxes (NOPLAT) margin. 

Pengukuran kinerja keuangan dengan rasio ROA dan ROE sudah umum 

dilakukan dalam penelitian di Indonesia, namun penggunaan rasio ROIC, 

EBITDA margin dan NOPLAT margin belum terlalu banyak digunakan, oleh 
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karena itu penulis mencoba untuk menggunakan rasio-rasio ini dalam mengukur 

kinerja keuangan perusahaan. 

Sebelumnya, penelitian sustainability report dan kinerja keuangan dengan 

ukuran profitabilitas ROA, ROE, ROIC, EBITDA margin dan NOPLAT margin 

tersebut telah dilakukan oleh Kusuma dan Koesrindartoto (2014) dengan hasil 

penelitian terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan 

yang melakukan pengungkapan sustainability report dibanding perusahaan yang 

tidak mengungkapkan, dan terdapat sedikit pengaruh positif tidak signifikan 

antara pengungkapan sustainability report terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

ROA (return on assets) ialah rasio pengembalian aset, yang merupakan 

rasio laba terhadap aktiva. ROE (return on equity) ialah rasio pengembalian 

ekuitas, yang merupakan rasio laba terhadap ekuitas. ROIC (return on invested 

capital) merupakan rasio yang merefleksikan keefektifan perusahaan dalam 

mengalokasikan dana dan investasinya dalam kegiatan operasional perusahaan. 

EBITDA (earning before interest tax depreciation and amortization) margin 

memberikan indikasi arus kas dalam perusahaan dan mengabaikan unsur 

penyusutan, bunga dan pajak dalam menghasilkan laba dari penjualan. Dan 

NOPLAT (net operating profit less adjusted tax) margin menunjukkan 

keuntungan yang dihasilkan khusus dari penjualan, dengan menghapus efek dari 

struktur modal.  

Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Perbedaan Kinerja 

Keuangan Perusahaan (Studi pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.)” 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini ialah adanya ketidakkonsistenan 

hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengungkapan sustainability report 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jika memang pengungkapan sustainability 

report berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka tentunya akan 

terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan antara 

sebelum dan sesudah pengungkapan sustainability report, begitu pula sebaliknya. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap ROA 

(Return on Assets)  perusahaan? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA (Return on Assets) 

perusahaan setelah dan sebelum pengungkapan sustainability report? 

3. Bagaimana pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap ROE 

(Return on Equity)  perusahaan? 

4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara ROE (Return on Equity) 

perusahaan setelah dan sebelum pengungkapan sustainability report? 

5. Bagaimana pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap ROIC 

(Return on Invested Capital)  perusahaan? 

6. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara ROIC (Return on Invested 

Capital) perusahaan setelah dan sebelum pengungkapan sustainability report? 
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7. Bagaimana pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap EBITDA 

(Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortisation) margin 

perusahaan? 

8. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara EBITDA (Earnings Before 

Interest Tax Depreciation and Amortisation) margin perusahaan setelah dan 

sebelum pengungkapan sustainability report? 

9. Bagaimana pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap NOPLAT 

(Net Operating Profit Less Adjusted Tax) margin  perusahaan? 

10. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara NOPLAT (Net Operating 

Profit Less Adjusted Tax) margin perusahaan setelah dan sebelum 

pengungkapan sustainability report? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap ROA 

(Return on Assets)  perusahaan. 

2. Untuk menguji perbedaan ROA (Return on Assets) perusahaan antara 

sebelum dan setelah pengungkapan sustainability report. 

3. Untuk menguji pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap ROE 

(Return on Equity)  perusahaan. 

4. Untuk menguji perbedaan ROE (Return on Equity) perusahaan antara 

sebelum dan setelah pengungkapan sustainability report. 
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5. Untuk menguji pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap ROIC 

(Return on Invested Capital)  perusahaan. 

6. Untuk menguji perbedaan ROIC (Return on Invested Capital) perusahaan 

antara sebelum dan setelah pengungkapan sustainability report. 

7. Untuk menguji pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap 

EBITDA (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortisation) 

margin perusahaan. 

8. Untuk menguji perbedaan EBITDA (Earnings Before Interest Tax 

Depreciation and Amortisation) margin perusahaan antara sebelum dan 

setelah pengungkapan sustainability report. 

9. Untuk menguji pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap 

NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Tax) margin  perusahaan 

10. Untuk menguji perbedaan NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted 

Tax) margin perusahaan antara sebelum dan setelah pengungkapan 

sustainability report. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Praktis  

Sebagai masukan dan evaluasi bagi perusahaan untuk menimbang apakah 

pengungkapan sustainability report memberikan berpengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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1.4.2 Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi dan tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya yang 

ingin mengangkat topik yang sama mengenai analisis pengaruh 

pengungkapan sustainability report terhadap perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan. 

1.4.3 Manfaat Kebijakan 

Sebagai pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk membuat peraturan 

mengenai pengungkapan sustainability report yang merupakan voluntary 

disclosure dengan melihat manfaat dan pemgaruhnya bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan.  

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi enam bab, yang 

secara garis besar sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada  bab  ini  dijelaskan mengenai  latar belakang masalah,  perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II   LANDASAN TEORI  

Dalam  bab  ini  akan  dijabarkan  mengenai  grand theory penelitian, 

teori laporan keberlanjutan, laporan keuangan, kinerja keuangan, rasio 

keuangan, dan rasio profitabilitas. 
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BAB III   METODE PENELITIAN  

Dalam  bab  ini  akan  dijelaskan  mengenai desain penelitian, jenis dan 

sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode 

analisis.  

BAB IV   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini akan disajikan sejarah perusahaan yakni PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk., visi dan misi perusahaan, struktur usaha, 

entitas anak dan entitas asosiasi, jenis produk PT. Semen Indonesia 

(Persero) Tbk., fasilitas pendukung perusahaan, dan pengungkapan 

sustainability report perusahaan. 

BAB V     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini diuraikan hasil analisa dan evaluasi permasalahan yang 

ditemukan dengan mengunakan uji statistik. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam  bab  ini  akan  disimpulkan  hasil dan penutup penelitian yang 

berupa keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 


