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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 KAJIAN PUSTAKA 

2.1.1 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 

Menurut Freeman (2001), teori stakeholder menyatakan bahwa 

semua stakeholder mempunyai hak untuk memperoleh informasi 

mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan mereka (Hadi, 2009). 

Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingan sendiri, namun harus mampu memberikan manfaat bagi 

stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan para stakeholder perusahaan 

tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). 

Perusahaan akan melaksanakan pengungkapan informasi yang  

berkaitan dengan  kinerja  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  mereka  

untuk  memenuhi ekspektasi  dari  stakeholder. Pengungkapan ini juga 

berguna  membantu manajer  untuk  mengerti  lingkungan  stakeholder  

dan melakukan pengelolaan efektif hubungan-hubungan yang ada di 

lingkungan perusahaan mereka. 

Pengungkapan sustainability report dapat didukung oleh Teori 

Stakeholder. Sustainability report merupakan pengungkapan sukarela yang 

menunjukkan kepedulian perusahaan tidak hanya terhadap aspek ekonomi, 



17 
 

 

namun juga aspek lingkungan dan sosial. Pengungkapan sukarela ini 

menunjukkan transparansi informasi oleh perusahaan kepada stakeholder.  

Ernst & Young (2013) mengungkapkan bahwa investor yang 

merupakan salah satu stakeholder, lebih memilih untuk berinvestasi di 

perusahaan-perusahaan yang transparan karena kepercayaannya kepada 

pihak manajemen yang lebih tinggi dalam hal keakuratan peramalan dan 

analisis, serta informasi yang diberikan memiliki asimetri lebih rendah. 

Pengungkapan sustainability report ditujukan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap stakeholder dan bukti bahwa 

perusahaan berada dalam batasan peraturan yang ada. Perusahaan perlu 

melakukan pengungkapan sustainability report untuk memperoleh 

kepercayaan stakeholder, karena kepercayaan stakeholder dibutuhkan 

untuk kelangsungan bisnis perusahaan. Kepercayaan stakeholder tersebut 

dapat berupa investasi maupun kerjasama yang berpotensi meningkatkan 

produktivitas dan penjualan perusahaan (Sejati, 2013). Peningkatan 

produktivitas dan penjualan ini diharapkan dapat meningkatkan laba bagi 

perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

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, 
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sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. (Almar dkk, 

2012). Peningkatan profitabilitas ini dapat menunjukkan peningkatan 

kinerja keuangan perusahaan. 

Peningkatan kinerja keuangan perusahaan tidak hanya bermanfaat 

bagi perusahaan, namun juga dapat menguntungkan bagi stakeholder. Oleh 

karena itu untuk meningkatkan kinerja keuangannya, maka perusahaan 

dapat melakukan transparansi informasi kepada stakeholder, salah satu 

caranya ialah dengan mengungkapkan sustainability report, untuk 

memperoleh dukungan-dukungan dan memenuhi ekspektasi stakeholder. 

 

2.1.2 Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 

GRI (Global Reporting Initiative) mendefinisikan sustainability 

reporting sebagai praktek pengukuran, pengungkapan dan  upaya  

akuntabilitas  dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan 

keberlanjutan  kepada para stakeholder baik internal maupun eksternal. 

Sustainability report merupakan sebuah istilah umum yang dianggap 

sinonim dengan istilah lainnya  untuk menggambarkan laporan mengenai 

dampak ekonomi, lingkungan dan  sosial perusahaan. 

Sustainability report harus menyediakan gambaran yang berimbang  

dan masuk akal dari kinerja keberlanjutan sebuah perusahaan baik 

kontribusi  yang positif maupun negatif. Perusahaan harus menjelaskan 

mengenai nilai yang dianut organisasi dan bagaimana model tata kelolanya 

dalam sustainability  report. Perusahaan juga harus menjelaskan terkait 
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strategi dan komitmen perusahaan dalam keberlanjutan ekonomi global. 

Manfaat  diungkapkannya sustainability report menurut World Business 

Council  for Sustainable Development  (WBCSD) adalah sebagai berikut: 

a) Sustainability report memberikan informasi kepada para stakeholder  

(pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan  

meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan 

transparansi;  

b) Sustainability report dapat  membantu  membangun  reputasi  sebagai  

alat  yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value, 

market  share,  dan  loyalitas konsumen jangka panjang;   

c) Sustainability report dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan 

mengelola risikonya;  

d) Sustainability report dapat digunakan sebagai stimulasi leadership  

thinking  dan  performance yang didukung dengan semangat kompetisi;  

e) Sustainability report dapat mengembangkan dan menfasilitasi  

pengimplementasian  dari  sistem manajemen  yang  lebih  baik  dalam 

mengelola  dampak  lingkungan,  ekonomi, dan sosial;  

f) Sustainability report cenderung mencerminkan secara langsung  

kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan  

pemegang  saham  untuk  jangka panjang. 

g) Sustainability report membantu membangun ketertarikan  para 

pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu 
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mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang 

terkait dengan isu sosial dan lingkungan. 

 

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.  Ketika  citra  perusahaan dianggap baik, maka  

perusahaan  akan mendapatkan  legitimasi  dari masyarakat yang 

bermanfaat bagi keberlanjutan perusahaan.  

Pedoman pelaporan sustainability report GRI G3.0, G3.1 dan G4.0 

Guidelines terdiri dari enam indikator  yang  dapat  digunakan dalam 

proses pengungkapan yang meliputi indikator kinerja ekonomi, kinerja 

lingkungan, dan kinerja sosial yang terbagi atas aspek praktek tenaga  

kerja dan pekerjaan yang layak, aspek hak asasi manusia, aspek 

masyarakat dan aspek tanggung jawab produk. Dari tiap-tiap indikator 

dirincikan lagi menjadi item-item pengungkapan aspek  indikator. 
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2.1.3 Laporan Keuangan (Financial Report) 

 Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya akan 

menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu 

perusahaan (Fahmi, 2013:152). 

Laporan keuangan menyajikan kondisi suatu entitas kepada publik 

dalam istilah-istilah keuangan berkaitan dengan tanggal atau periode 

waktu tertentu. (Harrison et al.: 2012:14). Laporan keuangan yang tersaji 

dengan baik akan membantu pihak-pihak yang membutuhkan untuk 

mengambil keputusan sesuai dengan yang diharapkan.  

Laporan keuangan pada umumnya disusun dan dilaporkan berupa 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a) Laporan posisi keuangan atau neraca, berisikan informasi tentang posisi 

keuangan, yaitu keadaan aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas 

pada suatu tanggal tertentu. 

b) Laporan laba rugi komprehensif, melaporkan kinerja atau hasil usaha 

suatu entitas selama suatu periode tertentu. 

c) Laporan perubahan ekuitas, melaporkan perubahan ekuitas suatu entitas 

yang terjadi selama suatu periode tertentu. 

d) Laporan arus kas, menjelaskan perubahan saldo kas dan setara kas pada 

awal dan akhir periode, rincian arus kas masuk dan keluar suatu entitas 

selama satu periode tertentu. 
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e) Catatan atas laporan keuangan, berfungsi untuk memberikan penjelasan 

tambahan atau rincian unsur-unsur laporan posisi keuangan (neraca), 

laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan 

ekuitas, atau penjelasan yang bersifat kualitatif agar laporan keuangan 

lebih transparan dan tidak menyesatkan. 

 

 Setiap laporan keuangan memiliki hubungan yang saling terkait, 

karena setiap komponen dalam laporan keuangan merupakan satu kesatuan 

yang utuh, sehingga dalam menggunakannya perlu dilihat secara 

keseluruhan bagi pemakainya untuk tidak terjadi kesalahpahaman.  

 Suatu laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil 

usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk 

mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Selain itu, 

laporan keuangan juga sangat berguna sebagai alat prediksi untuk kondisi 

keuangan perusahaan di masa yang akan datang (forecasting analyzing). 

 

2.1.4 Kinerja Keuangan (Financial Performance) 

 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).  
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 Menurut Fahmi (2013:143-144), terdapat 5 (lima) tahapan dalam 

menganalisis kinerja keuangan perusahaan secara umum, yaitu: 

a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. 

Review di sini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang 

sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang 

berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil 

laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Melakukan perhitungan. 

Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan 

kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari 

perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan 

analisis yang diinginkan. 

c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. 

Dari hasil hitungan yang telah diperoleh tersebut kemudian dilakukan 

perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya 

atau dengan hasil perhitungan dari kinerja tahun-tahun sebelumnya. 

Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan 

perbandingan ini ada dua, yaitu: 

1) Time series analysis, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau 

antarperiode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik. 

2) Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap 

hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu 
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perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang 

sejenis yang akan dilakukan secara bersamaan. 

Dari hasil  penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya akan 

dapat dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan 

tersebut berada pada kondisi yang sangat baik, baik, sedang/normal, 

tidak baik, dan sangat tidak baik. 

d. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan 

yang ditemukan. 

Setelah melalui tiga tahapan di atas, maka langkah selanjutnya yaitu 

dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan 

kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan tersebut. 

e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap 

berbagai permasalahan yang ditemukan. 

Pada tahap terakhir ini, setelah ditemukan berbagai permasalahan yang 

dihadapi maka dicarikan solusi guna memberika suatu input atau 

masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat 

terselesaikan. 

 

2.1.5 Rasio Keuangan (Financial Ratio) 

 Pengertian rasio dalam analisis laporan keuangan adalah angka 

yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya 

dalam laporan keuangan  yang dinyatakan dalam bentuk matematis yang 

sederhana (Jumingan, 2009:118). 
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 Rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan analisa 

terhadap kondisi keuangan perusahaan (Fahmi, 2013:170). Analisa rasio 

keuangan dimulai dengan laporan keuangan dasar yaitu dari neraca, 

perhitungan laba rugi, dan laporan arus kas. Perhitungan rasio keuangan 

akan lebih jelas jika dihubungkan antara lain dengan menggunakan pola 

historis perusahaan tersebut, yang dilihat perhitungan pada sejumlah tahun 

guna menentukan apakah perusahaan membaik atau memburuk, atau 

melakukan perbandingan dengan perusahaan lain dalam industri yang 

sama.  

 Pada dasarnya analisis rasio bisa dikelompokkan ke dalam lima 

macam kategori (Hanafi dan Halim, 2014:74), yaitu: 

1) Rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya; 

2) Rasio aktivitas, mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan  aset 

dengan melihat tingkat aktivitas aset; 

3) Rasio solvabilitas, mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya; 

4) Rasio profitabilitas, melihat kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba; 

5) Rasio pasar, melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap 

nilai buku perusahaan. 
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 Analisis rasio keuangan memiliki beberapa manfaat sebagai 

berikut: 

a. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat 

menilai kinerja dan prestasi perusahaan; 

b. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen 

sebagai rujukan untuk membuat perencanaan; 

c. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk 

mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan; 

d. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi kreditur untuk 

memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan 

adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian 

pokok pinjaman; 

e. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak 

stakeholder organisasi. 

  

2.1.6 Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas 

manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya 

tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan 

maupun investasi (Fahmi, 2013:184). Semakin baik rasio profitabilitas 

maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan 

keuntungan perusahaan. 
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Menurut Prihadi (2011:138-166), secara umum perhitungan 

profitabilitas dapat dibagi ke dalam return on sales (laba atas penjualan) 

dan return on investment (laba atas investasi). 

1) Return on Sales  

Konsep dari return on sales (laba atas penjualan) adalah untuk 

mengetahui tingkat profitabilitas laba tertentu terhadap penjualan, 

dimana penjualan selalu digunakan sebagai penyebut (denominator). 

Secara umum penjualan yang digunakan adalah penjualan bersih. 

Orientasi perhitungan yang digunakan hanya pada laporan laba rugi.   

Jenis return on sales diantaranya yaitu: 

a) Gross Profit Margin 

Gross profit margin (marjin laba kotor) merupakan rasio laba kotor 

terhadap penjualan yang merupakan indikator awal mengenai 

pencapaian laba perusahaan. Jarang sekali perusahaan gagal pada 

tingkat laba kotor. Apabila perusahaan mendapatkan laba kotor 

negatif, peluang untuk memperoleh laba usaha sudah tidak ada. 

Kalaupun nantinya perusahaan memperoleh laba bersih positif, hal 

itu bisa dikarenakan pendapatan lain atau subsidi dalam kasus 

perusahaan BUMN tertentu.  

Rumus Gross Profit Margin = 
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

b) Operating Profit Margin 

Operating profit margin (marjin laba bersih) merupakan laba 

operasi atau laba usaha yang menunjukkan indikator perusahaan 
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dalam mencapai laba dari bisnis utama. Laba usaha belum dipotong 

dengan beban keuangan (interest, bunga). Jadi, laba usaha 

menunjukkan tingkat laba tanpa dipengaruhi oleh struktur modal, 

keputusan investasi di surat berharga atau laba dari afiliasi, dan 

tingkat pajak. 

Rumus Operating Profit Margin = 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

c) Contribution Margin 

Contribution margin sering digunakan dalam analisis titik impas 

(break even point). Contribution margin adalah perbedaan antara 

harga jual per unit dan biaya variabel per unit. 

Rumus Contribution Margin = 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

d) Margin Before Interest and Tax 

Margin before interest and tax mengukur marjin sebelum pengaruh 

struktur modal dan pajak, tetapi setelah laba dari afiliasi. Kadang-

kadang disebut dengan EBIT (earning before interest and tax) 

margin. Semua laba dihitung baik yang berasal dari pendapatan 

utama atau dari anak perusahaan. Dengan demikian, pengertian 

labanya jauh lebih luas dibanding dengan laba usaha. 

Rumus Margin Before Interest and Tax = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

e) EBITDA Margin 

Ide dasar EBITDA (earning before interest tax depreciation and 

amortization) adalah memperoleh perhitungan arus kas kasar yang 

mengabaikan unsur penyusutan. Berapa pun umur aset tidak akan 
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mempengaruhi EBITDA, karena EBITDA dihitung sebelum 

penyusutan.  

Rumus EBITDA Margin = 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

f) Pretax Margin 

Pretax margin (rasio laba sebelum pajak) mengukur marjin setalah 

pengaruh struktur modal, dengan membebankan bunga, tetapi 

sebelum pajak. Perhitungan pretax margin terutama penting untuk 

mengetahui besarnya tingkat pajak efektif terhadap perusahaan. 

Rumus Pretax Margin = 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

g) Profit Margin 

Profit margin (laba bersih) mengukur kemampuan perusahaan 

dalam rangka memberikan return kepada pemegang saham, karena 

laba ini yang nantinya akan dibagikan kepada pemegang saham 

preferen dan pemegang saham biasa. Sebagai laba akhir, seluruh 

pegaruh terhadap laba sudah diperhitungkan. 

Rumus Profit Margin = 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

2) Return on Investment 

Pada return on investment (laba atas investasi), laba yang diperoleh 

dikaitkan dengan investasi digunakan untuk menghasilkan laba tertentu. 

Return on investment adalah rasio yang paling banyak variasinya. 

Pengertian variasi disini ialah tentang pembilang (numerator) yang 

menyangkut jenis dan cakupan laba yang dihitung; dan penyebut 
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(denominator) yang menyangkut aset tertentu atau utang dan modal 

tertentu. 

Jenis return on investment diantaranya: 

a) Return on Assets (ROA) 

ROA mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam 

menghasilkan laba tersebut. 

Rumus ROA  = 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

b) Return on Total Capital (ROTC)  

ROTC merupakan rasio yang merefleksikan keefektifan perusahaan 

dalam mengalokasikan dana dan investasinya dalam kegiatan 

operasional perusahaan. 

Rumus ROIC  = 
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 (𝑛𝑒𝑡 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

c) Return on Equity (ROE) 

ROE ialah rasio pengembalian ekuitas, yang merupakan rasio laba 

terhadap ekuitas, untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham. 

Rumus ROE  = 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟′𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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Healy dan Palepu (2012:5.9) mengungkapkan beberapa rasio yang 

sering digunakan dalam menghitung rasio profitabilitas dalam 

hubungannya dengan penjualan (return on sales/ROS) ialah: 

a) Gross Profit Margin 

Laba kotor merupakan selisih dari penjualan dan harga pokok 

penjualan. Gross profit margin merupakan indikasi sejauh mana 

pendapatan melebihi biaya langsung yang terkait dengan penjualan. 

Rumus Gross Profit Margin = 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

b) NOPAT (net operating profit after tax) Margin atau NOPLAT (net 

operating profit less adjusted tax) Margin. 

NOPAT margin adalah ukuran seberapa menguntungkan penjualan 

perusahaan dari perspektif operasi. NOPAT marjin memberikan 

indikasi yang komprehensif dari kinerja operasi perusahaan karena 

mencerminkan semua biaya operasi dan menghilangkan efek dari 

kebijakan utang. 

Rumus NOPAT Margin = 
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

c) EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and 

Amortization) Margin 

EBITDA margin memberikan informasi yang sama dengan NOPAT 

margin, kecuali bahwa EBITDA tidak termasuk depresiasi dan 

amortisasi, beban operasional non-kas yang signifikan.  

Rumus EBITDA Margin = 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
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2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian Siew et al (2013) dilakukan untuk menguji level pengungkapan 

sustainability report pada Australian Stock Exchange, menganalisis perbedaan 

kinerja keuangan perusahaan yang mengungkapkan sustainability report dan 

perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability report, serta menguji 

korelasi antara sustainability report dan kinerja keuangan perusahaan. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa level pengungkapan sustainability report di 

Australian Stock Exchange berada pada level poor, serta perusahaan yang 

mengungkapkan sustainability report memiliki kinerja keuangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan sustainability report 

dengan ukuran kinerja profitabilitas dan valuasi ekuitas. Sustainability report 

diukur menggunakan ESG (Environmental, Social, Governance) Scores. 

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). Meski kinerja keuangan perusahaan yang 

mengungkapkan sustainability report lebih baik daripada perusahaan yang tidak 

mengungkapkan sustainability report, penelitian ini menemukan bahwa terdapat 

korelasi positif yang tidak kuat antara pengungkapan sustainability report dan 

kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel 44 perusahaan 

konstruksi yang terdaftar di Australia Stock Exchange pada tahun 2012. 
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Penelitian serupa mengenai pengaruh pengungkapan sustainability report 

terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia dilakukan oleh Kusuma dan 

Koesrindartoto (2014) untuk menguji level pengungkapan sustainability report di 

Indonesia, menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan yang 

melakukan pengungkapan sustainability report dan perusahaan yang tidak 

melakukan pengungkapan sustainability report, serta menguji pengaruh 

pengungkapan sustainability report terhahap kinerja keuangan perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan sustainability report perusahaan di 

Indonesia berada pada level good. Sustainability report diukur menggunakan ESG 

(Environmental, Social, Governance) Scores. Penelitian ini juga menunjukkan 

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. 

Penelitian ini menggunakan 58 sampel perusahaan yang terdaftar pada indeks 

LQ45 BEI pada tahun pengamatan 2010-2012 dan menggunakan ukuran 

profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan, yaitu ROA, ROE, ROIC, 

EBITDA Margin dan NOPLAT Margin. 

Sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Reddy dan Gordon (2010) 

meneliti sampel 51 perusahaan yang terdaftar di Australia Stock Exchange dan 17 

perusahaan yang terdaftar di New Zealand Stock Exchange untuk menguji 

pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan dengan abnormal return. Hasil penelitian ini 
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menunjukkan 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 menunjukkan tidak berpengaruh. 

Selanjutnya penelitian Nwobu et al (2015) yang meneliti 8 bank di Nigeria 

menunjukkan hasil bahwa pengungkapan sustainability report telah mendapat 

perhatian yang besar selama 4 tahun terakhir pada sektor perbankan Nigeria. Hasil 

berikutnya menunjukkan pengungkapan sustainability report tersebut memiliki 

pengaruh yang positif terhadap laba setelah pajak dan shareholder fund 

perusahaan. 

Penelitian oleh Susanto dan Tarigan (2013) menggunakan sampel 33 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010-

2012. Variabel bebas penelitian ini adalah pengungkapan dari kinerja ekonomi, 

lingkungan, hak asasi manusia, praktek tenaga kerja dan pekerjaan layak, sosial, 

dan tanggung jawab produk. Sedangkan variabel terikatnya adalah return on asset 

(ROA) sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hanya pengungkapan kinerja sosial dan pengungkapan 

kinerja tanggung jawab produk yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Penelitian Nofianto dan Agustina (2014) yang membagi dimensi 

sustainability report ke dalam tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, lingkungan 

dan sosial menunjukkan hasil bahwa tidak adanya pengaruh ketiga dimensi 

sustainability report tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur 



35 
 

 

dengan ROA. Sampel penelitian ini ialah 19 perusahaan yang terdaftar di BEI dan 

sekaligus terdaftar di website National Center for Sustainability Report (NCSR). 

Penelitian serupa dilakukan oleh Lesmana dan Tarigan (2014) yang 

menunjukkan bahwa sustainability reporting dalam aspek ekonomi dan 

lingkungan berpengaruh negatif signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan 

yang diproksikan dengan rasio manajemen aset yakni inventory turnover ratios, 

receivables turnover ratios, net working capital turnover ratios, fixed asset 

turnover ratios, total asset turnover ratios, sedangkan sustainability reporting 

dalam aspek sosial berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan rasio 

manajemen aset.  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

terbuka di Indonesia yang mempublikasikan laporan Sustainability Report pada 

National Center for Sustainability Reporting maupun pada website masing-

masing perusahaan berturut-turut tahun 2009-2011 

Penelitian lainnya oleh Sejati (2014) dengan sampel 18 perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2006-2013 yang meneliti pengaruh sustainability report 

terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengungkapan Sustainability Report tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kedua variabel dependen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Arjowo (2014) untuk 

menganalisis dampak pengungkapan sustainability report terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dengan sampel 33 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2010, dengan variabel independen Return on Assets, Current Ratio, 

Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover, dan Dividend Payout Ratio. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa sustainability report hanya berpengaruh terhadap 

ROA, namun tidak pada empat variabel independen lainnya.  

Penelitian Safitri (2015) meneliti pengaruh pengungkapan sustainability 

report terhadap kinerja keuangan dan pasar dengan menggunakan objek penelitian 

10 perusahaan yang menerbitkan sustainability report yang bergabung dalam BEI 

periode 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan sustainability report 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada proksi return on asset (ROA) 

dan current ratio, serta sustainability report berpengaruh positif terhadap kinerja 

pasar. 

Penelitian terbaru oleh Wijayanti (2016) yang juga membagi dimensi 

sustainability report ke dalam tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, lingkungan 

dan sosial menunjukkan hasil bahwa ketiga dimensi tersebut berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan pada proksi ROA dan current ratio. Objek 

penelitian ini ialah 10 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

Penelitian mengenai perbedaan kinerja keuangan perusahaan dilakukan 

oleh Sanjaya (2007) menganalisis tingkat profitabilitas perusahaan sebelum dan 

sesudah pelaksanaan sustainability reporting pada PT. Astra Internasional Tbk. 

dengan tahun pengamatan 2001-2006. Profitabilitas yang diukur dengan NPM 

menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

profitabilitas sebelum dan sesudah melaksanakan sustainability reporting. 

Penelitian lainnya oleh Herry dan Ariyanto (2012) mengenai analisis 

perbedaan tingkat profitabilitas sebelum dan sesudah pengungkapan CSR 

(corporate social responsibility) dengan variabel NPM, ROA, dan ROE. Sampel 
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yang digunakan pada penelitian ini adalah 10 perusahaan dalam industri 

pertambangan dan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

melakukan pengungkapan CSR pada periode 2003-2008 dan diungkapkan di 

dalam laporan tahunan. Hasil penelitian yang dilakukan secara parsial 

menunjukkan bahwa tidak terjadi perbedaan profitabilitas pada saat sebelum dan 

sesudah pengungkapan CSR. 

 Penelitian Wahyuningtyas (2014) mengenai analisis perbedaan tingkat 

profitabilitas sebelum dan sesudah pengungkapan CSR dengan variabel ROA 

menghasilkan adanya perbedaan yang signifikan atas profitabilitas perusahaan 

antara sebelum dan sesudah pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan 

objek penelitian PT. Timah (Persero) Tbk. selama periode waktu 2001-2012. 

Penelitian Pratomo (2015) menganalisis perbedaan kinerja keuangan dan 

return saham perusahaan sebelum dan sesudah perusahaan menerbitkan 

sustainability report  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2004–2010. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Return 

on Equity, Gross Profit Margin, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Inventory 

Turnover, Total Asset Turnover, dan Return Saham. Hasil penelitian menunjukkan 

hanya terdapat perbedaan ROE perusahaan sebelum dan sesudah pengungkapan 

sustainability report, sedangkan untuk variabel lainnya tidak terdapat perbedaan. 

Untuk ringkasnya, penelitian mengenai pengungkapan sustainability 

report dan kinerja keuangan perusahaan akan disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu Mengenai  

Pengungkapan Sustainability Report dan Kinerja Keuangan Perusahaan 

No. 

Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel 

Alat Uji 

Hipotesis 

Hasil Penelitian 

1. Sanjaya (2007). 

Analisis Tingkat 

Profitabilitas 

Perusahaan Sebelum 

dan Sesudah 

Pelaksanaan 

Sustainability 

Reporting Pada PT. 

Astra Internasional. 

NPM Paired Sample 

t-test 

Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara NPM sebelum 

dan sesudah melaksanakan 

sustainability reporting. 

2. Reddy dan Gordon 

(2010). 

The Effect of 

Sustainability 

Reporting on Financial 

Performance: 

An Empirical Study 

Using Listed 

Companies 

Variabel X: 

Sustainability 

Report. 

 

Variabel Y:  

Abnormal return 

Analisis 

Regresi 

(Cross-

Sectional 

Dummy 

Regression) 

Sustainability report yang 

dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan di Australia 

berpengaruh terhadap abnormal 

return, namun sustainability 

report yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan New 

Zealand, hasilnya menunjukkan 

tidak berpengaruh. 

3. Herry dan Ariyanto 

(2012).  

Analisis Perbedaan 

Tingkat Profitabilitas 

NPM, ROA, dan 

ROE 

Paired Sample 

t-test 

Hasil penelitian yang dilakukan 

secara parsial menunjukkan 

bahwa tidak terjadi perbedaan 

profitabilitas pada saat sebelum 
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Sebelum dan Sesudah 

Pengungkapan CSR 

(corporate social 

responsibility) 

dan sesudah pengungkapan 

CSR. 

4. Susanto dan Tarigan 

(2013). 

Pengaruh Sustainability 

Report Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan. 

Variabel X: 

Pengungkapan 

kinerja ekonomi, 

lingkungan, hak 

asasi manusia, 

praktek tenaga 

kerja dan 

pekerjaan layak, 

sosial, dan 

tanggung jawab 

produk 

 

Variabel Y:  

ROA. 

Analisis 

Regresi Linear 

Hanya pengungkapan kinerja 

sosial dan pengungkapan 

kinerja tanggung jawab produk 

yang mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan. 

Pengungkapan kinerja 

ekonomi, lingkungan, hak asasi 

manusia, praktek tenaga kerja 

dan pekerjaan layak tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

5. Siew et al (2013). 

The Relationship 

Between 

Sustainability Practices 

And 

Financial Performance 

of  Construction 

Companies. 

ROA, ROE, 

ROIC, EBITDA, 

NOPLAT, EPS, 

DPS, DY, PE, 

EV, 

Sustainability 

Report. 

Analisis 

Korelasi 

Perusahaan konstruksi di ASX 

memiliki level poor dalam 

pengungkapan sustainability 

report , Perusahaan yang 

mengungkapkan sustainability 

report memiliki kinerja 

keuangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak 

mengungkapkan, dan terdapat 
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korelasi positif yang tidak kuat 

antara pengungkapan 

sustainability report  dan 

kinerja keuangan perusahaan. 

6. Kusuma dan 

Koesrindartoto (2014). 

Sustainability Practices 

and Financial 

Performance: An 

Empirical Evidence 

from Indonesia. 

Variabel X: 

Sustainability 

Report  

 

Variabel Y: 

ROA, ROE, 

ROIC, EBITDA 

Margin, 

NOPLAT 

Margin 

Independent 

Sample t-test, 

Analisis 

Regresi Linear 

Pengungkapan sustainability 

report perusahaan di Indonesia 

berada pada level good, 

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. 

7.  Nofianto dan Agustina 

(2014). 

Analisis Pengaruh 

Sustainability Report 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan. 

Variabel X: 

Pengungkapan 

Ekonomi, 

Pengungkapan 

Lingkungan, dan 

Pengungkapan 

Sosial. 

 

Variabel Y:  

ROA. 

Analisis 

Regresi Linear 

Tidak adanya pengaruh 

pengungkapan ekonomi, 

pengungkapan lingkungan, dan 

pengungkapan sosial terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 
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8. Lesmana dan Tarigan 

(2014). 

Pengaruh Sustainability 

Reporting Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan Publik dari 

Sisi Asset Management 

Ratios. 

Variabel X: 

Pengungkapan 

Ekonomi, 

Lingkungan, dan 

Sosial. 

 

Variabel Y:  

Inventory 

Turnover Ratios, 

Receivables 

Turnover Ratios, 

Net Working 

Capital 

Turnover Ratios, 

Fixed Asset 

Turnover, Total 

Asset Turnover  

Analisis PLS-

SEM 

Sustainability reporting dalam 

aspek ekonomi dan lingkungan 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap peningkatan rasio 

manajemen aset, sedangkan 

sustainability reporting dalam 

aspek sosial berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

peningkatan rasio manajemen 

aset. 

9. Sejati (2014). 

Pengaruh Sustainability 

Report Terhadap 

Kinerja dan Nilai 

Perusahaan. 

Variabel X: 

Pengungkapan 

Ekonomi, 

Pengungkapan 

Lingkungan, dan 

Pengungkapan 

Sosial. 

 

Variabel Y:  

ROA, nilai 

perusahaan. 

Analisis 

Regresi Linear 

Pengungkapan aspek kinerja 

ekonomi, lingkungan dan sosial 

dalam Sustainability Report 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja dan nilai 

perusahaan. 
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10. Nugroho dan Arjowo 

(2014). 

The Effects of 

Sustainability Report 

Disclosure Towards 

Financial Performance. 

Variabel X: 

Pengungkapan 

Sustaianbility 

Report. 

 

Variabel Y:  

ROA, CR, DER, 

IT, DPR. 

Analisis 

Regresi Linear 

Pengungkapan sustainability 

report hanya berpengaruh 

terhadap ROA, dan tidak 

berpengaruh terhadap CR, 

DER, IT dan DPR. 

11. Wahyuningtyas (2014). 

Analisis Pengaruh 

Pengungkapan CSR 

Terhadap Perbedaan 

Profitabilitas 

Perusahaan (Studi pada 

PT. Timah (Persero) 

Tbk.) 

ROA. Paired Sample 

t-tes 

Adanya perbedaan yang 

signifikan atas profitabilitas 

perusahaan antara sebelum dan 

sesudah pengungkapan CSR. 

12.. Nwobu (2015). 

The Relationship 

between Corporate 

Sustainability 

Reporting and 

Profitability and 

Shareholders Fund in 

Nigerian Banks 

Variabel X: 

Sustainability 

Report. 

 

Variabel Y:  

EAT, 

shareholder 

fund. 

Analisis 

Regresi Linear 

Pengungkapan sustainability 

report memiliki pengaruh yang 

positif terhadap laba setelah 

pajak dan shareholder fund 

perusahaan. 

13. Safitri (2015). 

Sustainability Report 

Terhadap Kinerja 

Keuangan dan Pasar. 

Variabel X: 

Sustainability 

Report. 

 

MANOVA 

(Multivariate 

Analysis of 

Variance) 

Sustainability report 

berpengaruh positif return on 

asset (ROA) dan current ratio, 

serta sustainability report 
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Variabel Y:  

ROA, current 

ratio, kinerja 

pasar. 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja pasar. 

14. Pratomo (2015). 

Analisis perbedaan 

kinerja keuangan dan 

return saham 

perusahaan sebelum 

dan sesudah perusahaan 

menerbitkan 

sustainability report  

pada perusahaan 

manufaktur terdaftar di 

BEI periode 2004–2010 

ROE, GPM, CR, 

DER, IT, TAT, 

dan Return 

Saham 

Paired Sample 

t-test 

Terdapat perbedaan ROE 

perusahaan sebelum dan 

sesudah pengungkapan 

sustainability report, tidak 

terdapat perbedaan GPM, CR, 

DER, IT, TAT, dan return 

saham perusahaan sebelum dan 

sesudah pengungkapan 

sustainability report. 

15. Wijayanti (2016).  

Pengaruh 

Pengungkapan 

Sustainability Report 

terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan. 

Variabel X: 

Pengungkapan 

Ekonomi, 

Pengungkapan 

Lingkungan, dan 

Pengungkapan 

Sosial. 

 

Variabel Y: 

ROA dan 

current ratio. 

Regresi Data 

Panel 

Sustainability report yang 

dibagi dalam  pengungkapan 

ekonomi, lingkungan dan sosial 

menunjukkan hasil bahwa 

ketiga dimensi tersebut 

berpengaruh terhadap ROA dan 

current ratio perusahaan. 

Sumber: Data Diolah Penulis, 2016. 
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2.3 PANDANGAN ISLAM TENTANG KEBERLANJUTAN DAN KINERJA 

Allah swt. telah menciptakan bumi beserta seluruh isinya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia sebagai rezeki dari Allah swt. sebagaimana terdapat 

dalam Q.S al-Mulk (67:15) 

     

    

     

   

Artinya:  

”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala 

penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah 

kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” 

 Namun dalam mencari rezeki Allah dalam kehidupan sehari-hari dan 

meningkatkan kinerja, janganlah manusia berbuat kerusakan di bumi, baik 

pencemaran lingkungan, pencemaran laut, merusak hutan, dan lain sebagainya.  

 Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-A’raf (7:56-57) : 

     

   

      

    

   

     

    

    

   

    

    

   

  

Artinya: 
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“(56) Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 

(57) Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum 

kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan 

mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di 

daerah itu, Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-

buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, 

mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.” 

 Oleh karena itu salah satu bentuk kepedulian dan pertanggungjawaban 

perusahaan terhadap lingkungan ialah dengan pengungkapan sustainability report 

secara konsisten, untuk kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup bagi 

generasi yang akan datang. 

 

2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

2.4.1 Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap ROA  

Sustainability report berpengaruh tidak langsung terhadap ROA 

perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pengungkapan sustainability 

report  dapat meyakinkan potensi sumber daya modal yang kompetitif dan 

investasi berisiko rendah kepada stakeholder, khususnya kreditor dan 

investor yang mementingkan tingkat pengembalian modal/pinjaman. 
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Dengan adanya kepercayaan dari investor maupun kreditor, maka 

jumlah pendanaan pada perusahaan akan meningkat. Pendaanan ini dapat 

digunakan perusahaan salah satunya untuk melakukan investasi pada aset 

perusahaan, yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan 

perusahaan (Lesmana dan Tarigan, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2016), Safitri (2015), 

Nugroho dan Arjowo (2014), Kusuma dan Koesrindartoto (2014), Susanto 

dan Tarigan (2013) menunjukkan bahwa pengungkapan sustainability 

report berpengaruh terhadap ROA perusahaan. Jika sustainability report 

berpengaruh terhadap ROE, maka tentunya akan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara ROE perusahaan sebelum dan sesudah pengungkapan. 

Penelitian Siew et al. (2013) menunjukkan bahwa perusahaan yang 

mengungkapkan sustainability report memiliki ROA yang lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan 

sustainability report. Penelitian Wahyuningtyas (2014) menunjukkan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA perusahaan sebelum dan 

sesudah dilakukan pengungkapan sustainability report. 

H1: Pengungkapan sustainability report berpengaruh terhadap ROA 

perusahaan. 

H2:   Terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA perusahaan sebelum 

dan sesudah pengungkapan sustainability report. 
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2.4.2 Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap ROE 

 Sustainability report ditujukan sebagai bentuk bukti 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap stakeholder dan bukti bahwa 

perusahaan berada dalam batasan peraturan yang ada. Perusahaan perlu 

melakukan pengungkapan sustainability report untuk memperoleh 

kepercayaan stakeholder, karena kepercayaan stakeholder dibutuhkan 

untuk kelangsungan bisnis perusahaan.  

Ernst & Young (2013) mengungkapkan bahwa investor lebih 

memilih untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang transparan 

karena kepercayaannya kepada pihak manajemen yang lebih tinggi dalam 

hal keakuratan peramalan dan analisis, serta informasi yang diberikan 

memiliki asimetri lebih rendah. 

Penelitian Kusuma dan Koesrindartoto (2014) menunjukkan bahwa 

pengungkapan sustainability report berpengaruh positif terhadap ROE. 

Jika sustainability report berpengaruh terhadap ROE, maka tentunya akan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara ROE perusahaan sebelum dan 

sesudah sustainability report.  

Penelitian Kusuma dan Koesrindartoto (2014) juga menunjukkan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara ROE perusahaan yang 

mengungkapan sustainability report dan perusahaan yang tidak 
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mengungkapkan. Penelitian Siew et al. (2013) menunjukkan bahwa 

perusahaan yang mengungkapkan sustainability report memiliki ROE 

yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak mengungkapkan. 

Penelitian Pratomo (2015) menunjukkan adanya perbedaan ROE 

perusahaan antara sebelum dan sesudah melakukan pengungkapan. 

H3: Pengungkapan sustainability report berpengaruh terhadap ROE 

perusahaan. 

H4:   Terdapat perbedaan yang signifikan antara ROE perusahaan sebelum 

dan sesudah pengungkapan sustainability report. 

 

2.4.3 Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap ROIC 

Perusahaan perlu melakukan pengungkapan sustainability report 

untuk memperoleh kepercayaan stakeholder, karena kepercayaan 

stakeholder dibutuhkan untuk kelangsungan bisnis perusahaan (Sejati, 

2013). Kepercayaan stakeholder khususnya kreditor dan investor, dapat 

berupa pinjaman modal dan investasi yang berpotensi meningkatkan 

invested capital perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

dan penjualan perusahaan, yang kemudian dapat meningkatkan laba 

perusahaan, sehingga dapat meningkatkan return on invested capital.  

Penelitian Kusuma dan Koesrindartoto (2014) menunjukkan bahwa 

pengungkapan sustainability report berpengaruh positif terhadap ROIC. 

Jika sustainability report berpengaruh terhadap ROIC perusahaan, maka 
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tentunya akan terdapat perbedaan yang signifikan antara ROIC perusahaan 

sebelum dan sesudah pengungkapan sustainability report.  

Penelitian Kusuma dan Koesrindartoto (2014) juga menunjukkan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara ROIC perusahaan yang 

mengungkapan sustainability report dan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan. Penelitian Siew et al (2013) menunjukkan bahwa 

perusahaan yang mengungkapkan sustainability report memiliki ROIC 

yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak mengungkapkannya. 

H5: Pengungkapan sustainability report berpengaruh terhadap ROIC 

perusahaan. 

H6:  Terdapat perbedaan yang signifikan antara ROIC perusahaan sebelum 

dan sesudah pengungkapan sustainability report. 

 

2.4.4 Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap EBITDA 

Margin 

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diungkapkan 

perusahaan dalam sustainability report pada umumnya akan berpengaruh 

terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan (Almar dkk, 2012). 

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 meningkatkan penjualan, yang pada akhirnya 
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dapat meningkatkan laba sebelum pajak, depresiasi, dan amortisasi, 

sehingga dapat meningkatkan EBITDA Margin perusahaan.  

Penelitian Kusuma dan Koesrindartoto (2014) menunjukkan bahwa 

pengungkapan sustainability report berpengaruh positif terhadap EBITDA 

Margin. Jika pengungkapan sustainability report berpengaruh terhadap 

EBITDA Margin, maka tentunya akan terdapat perbedaan yang signifikan 

antara EBITDA Margin perusahaan sebelum dan sesudah pengungkapan. 

Penelitian Kusuma dan Koesrindartoto (2014) juga menunjukkan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara EBITDA Margin perusahaan 

yang mengungkapan sustainability report dan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan. Penelitian Siew et al (2013) menunjukkan bahwa 

perusahaan yang mengungkapkan sustainability report memiliki EBITDA 

Margin yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan sustainability report. 

H7: Pengungkapan sustainability report berpengaruh terhadap EBITDA 

Margin perusahaan. 

H8: Terdapat perbedaan yang signifikan antara EBITDA Margin 

perusahaan sebelum dan sesudah pengungkapan sustainability 

report. 

 

2.4.5 Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap NOPLAT 

Margin 
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Pengungkapan sustainability report akan menimbulkan suatu citra 

perusahaan di mata masyarakat, yang secara tidak langsung akan menarik 

masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut sehingga 

meningkatkan penjualan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba 

operasi perusahaan. Dengan demikian, pengungkapan sustainability report 

dapat berpengaruh terhadap kemampulabaan (profitabilitas) perusahaan. 

NOPLAT Margin merupakan salah satu alat ukur profitabilitas. 

Oleh karena itu, sustainability report dapat berpengaruh terhadap 

NOPLAT Margin perusahaan. Jika demikian, maka tentunya akan terdapat 

perbedaan yang signifikan antara NOPLAT Margin perusahaan sebelum 

dan sesudah pengungkapan sustainability report.  

Penelitian Kusuma dan Koesrindartoto (2014) menunjukkan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara NOPLAT Margin perusahaan 

yang mengungkapan sustainability report dan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan. Penelitian Siew et al (2013) menunjukkan bahwa 

perusahaan yang mengungkapkan sustainability report memiliki NOPLAT 

Margin yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan tidak mengungkapkan. 

H9 :   Pengungkapan sustainability report berpengaruh terhadap NOPLAT 

Margin perusahaan. 

H10: Terdapat perbedaan yang signifikan antara NOPLAT Margin 

perusahaan sebelum dan sesudah pengungkapan sustainability 

report. 
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 Hipotesis di atas dirumuskan berdasarkan kerangka pemikiran bahwa 

pengungkapan sustainability report oleh perusahaan akan memberikan informasi 

positif tentang hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan masalah-

masalah ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, produk, dan masalah sosial lainnya. 

Pengungkapan tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

yang diproksikan dengan Return on Assets, Return on Equity, Return on Invested 

Capital, EBITDA Margin dan NOPLAT Margin perusahaan. Pengaruh tersebut 

juga akan berdampak pada perbedaan kinerja keuangan perusahaan antara 

sebelum dan sesudah pengungkapan sustainaibility report. Kerangka pemikiran 

penelitian akan disajikan dalam gambar berikut. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  

Pengaruh Sustainability Report terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran  

Pengaruh Sustainability Report terhadap Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan 
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