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ABSTRAK 

 

 
BASO AKHMAD IKHSAN, 2022. Pengaruh  Good Corporate Governance Dan 
Kinerja Keuangan Terhadap Eksposur Sustainability Report (Studi Pada 
Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI). Skripsi. Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Ansyarif Khalif dan pembimbing II 
Ramly.  
        

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh  Good Corporate 
Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Eksposur Sustainability Report 
(Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI). Ukuran dewan 
komisaris tidak berpengaruh terhadap Eksposur Sustainability Report Ukuran 
dewan direksi tidak berpengaruh terhadap Eksposur Sustainability Report Ukuran 
komite audit tidak berpengaruh terhadap Eksposur Sustainability Report Return on 
Asset tidak berpengaruh terhadap Eksposur Sustainability Report Debt Equity 
Ratio tidak berpengaruh terhadap Eksposur Sustainability Report Current Ratio 
tidak berpengaruh terhadap Eksposur Sustainability Report 
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ABSTRACT 

 
 
 

BASO AKHMAD IKHSAN, 2022. The Effect of Good Corporate Governance 
and Financial Performance on Exposure to Sustainability Reports (Studies 
on Mining Companies Listed on the IDX). Thesis. Department of Accounting, 
Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah 
Makassar. Supervised by supervisor I Dr. Ansyarif Khalif and mentor II Ramly 
 
 
This study aims to determine the effect of good corporate governance and financial 
performance on exposure to sustainability reports (study of mining companies 
listed on the IDX). The size of the board of commissioners has no effect on the 
Sustainability Report Exposure. The size of the board has no effect on the 
Sustainability Report Exposure. The size of the audit committee has no effect on 
the Sustainability Report Exposure. Return on Assets has no effect on the 
Sustainability Report Exposure. Exposure 
 
 
Keywords: Good corporate governance on financial performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Exposure sustainability report merupakan adalah dokumen publik yang 

diterbitkan oleh perusahaan untuk memberikan informasi kepada pemangku 

kepentingan internal dan eksternal tentang posisi dan operasi perusahaan 

dalam dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan keberlanjutan 

diperlukan agar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, 

mengetahui semua aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. 

“Komite audit yang baik diharapkan dapat meningkatkan exposure 

sustainability report melalui pengawasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

GCG, sedangkan struktur permodalan yang diproksikan dengan DER yang 

rendah diharapkan dapat meningkatkan exposure sustainability report 

(Wulandari, 2021). 

Good Corporate Governance juga disebut sebagai suatu proses yang 

transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian 

kinerjanya. Mengatur keselarasan antara dewan komisaris, dewan direksi, 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu karyawan, 

pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta 

masyarakat luas sangat penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang 

baik (Prabowo, 2019). 

Krisis di Indonesia timbul krisis ekonomi pada perusahaan besar, seperti 

PT Indorayon dan PT Lapindo Brantas, yang bahkan tidak mampu lagi 

meneruskan kegiatan usahanya yang disebabkan oleh praktik tata kelola 

perusahaan yang buruk (Good Corporate Governance) sehingga memberi 
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peluang untuk munculnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti 

perekayasaan laporan audit dan laporan keuangan, sering kali mengangkat 

komisaris yang bukan orang profesional, banyak direksi yang tidak independen 

dalam mengambil berbagai kebijakan, dan sebagainya (Nurliza, 2020).  

Ciri utama dari lemahnya good corporate governance merupakan  adanya 

tindakan mementingkan diri sendiri di pihak para manajer perusahaan.  Sugiarto 

(2009:20) mengemukakan bahwa untuk mengurangi kesempatan manajer 

melakukan tindakan yang merugikan investor luar, mengidentifikasi adanya dua 

cara, yaitu investor luar melakukan pengawasan (monitoring) dan manajer 

sendiri melakukan pembatasan atas tidakan-tindakannya (bonding).  

Selain penerapan Good Corporate Governance dan struktur kepemilikan, 

perusahaan perlu mempertimbangkan ciri lain yg mensugesti kinerja 

perusahaan. Sering kali tujuan pribadi manajer mungkin bertentangan dengan 

memaksimalisasi kekayaan pemegang saham. Khususnya, manajer mungkin 

lebih tertarik untuk memaksimalkan kekayaan mereka sendiri daripada 

kekayaan pemegang saham sehingga mereka mendapat gaji lebih”. Tidak 

samanya tujuan antara manajer dan pemegang saham inilah yang dapat 

menyerbabkan konflik agensi (Brigham & Houston, 2010). 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai masa depan, 

pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan. Informasi kinerja 

keuangan diperlukan untuk menilai potensi perubahan  sumber daya ekonomi 

yang dapat dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas  

sumber daya tersebut (Orniati, 2009). 

Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap 

laporan keuangan yang telah di analisis, karena hasil tersebut dapat dijadikan 
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sebagai alat dalam pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan 

datang. Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan 

keuangan, akan dapat diketahui hasilhasil finansial yang telah dicapai di waktu-

waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki 

perusahaan, serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik.  

Hasil analisis historis tersebut sangat penting artinya bagi perbaikan 

penyusunan rencana yang akan dilakukan di masa datang. Dengan 

mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, dapat 

diusahakan penyusunan rencana yang lebih baik demi memperbaiki 

kelemahan-kelemahan tersebut. Hasil-hasil yang dianggap sudah cukup baik di 

waktu lampau harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa-masa 

mendatang.  

Good Corporate Governance yang terdiri ukuran dewan komisaris, dewan 

dewan direksi, dan komite audit. Sedangkan Kinerja keuangan meliputi: Return 

on Asset, Debt Equity Ratio, Current ratio. 

Menurut Kurnia et al (2019) kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap 

Eksposur Sustability Report. Pendapat berbeda Japlim et al (2021) yang 

menyatakan sustaiabilit report berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk meneliti 

mengenai “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan 

Terhadap Eksposur Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan 

Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah berpengaruh ukuran dewan komisaris terhadap Eksposur 

Sustainability Report? 

2. Apakah berpengaruh ukuran dewan direksi terhadap Eksposur 

Sustainability Report? 

3. Apakah berpengaruh ukuran komite audit  terhadap Eksposur 

Sustainability Report? 

4. Apakah berpengaruh Return on Asset terhadap Eksposur Sustainability 

Report? 

5. Apakah berpengaruh Debt Equity Ratio terhadap Eksposur Sustainability 

Report? 

6. Apakah berpengaruh Current Ratio terhadap Eksposur Sustainability 

Report? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah  di atas, tujuan dari penelitian ini  yaitu 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap eksposur 

sustainability report. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap eksposur 

sustainability report. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap eksposur 

sustainability report. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh Return on Asset terhadap eksposur 

sustainability report. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Debt Equity Ratio terhadap eksposur 

sustainability report 

6. Untuk mengetahui pengaruh Current ratio terhadap eksposur sustainability 

report 

D.  Manfaat Penilitian 

1. Manfaat Keilmuan 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman mengenai Mekanisme Good Corporate Governance, kinerja 

keuangan dan sustainability report serta bagaimana pengaruh Good 

Corporate Governance kinerja keuangan dan terhadap Eksposure 

Sustainability Report. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam 

menyusun Eksposure sustainability report. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan suatu pertimbangan bagi manajemen 

perusahaan agar membuat kebijakan dan aturan sehubungan dengan 

penerepan corporte social responsibility dan penyusunan sustainability 

report dalam operasional perusahaan, sehingga konsep triple bottom line 

dapat ter implementasikan dengan baik dalam kegiatan operasional 

perusahaan. 
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3. Manfaat Metodologi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan 

penelitian lebih lanjut dan kepada yang berminat untuk mengembangkan 

penelitian ini dalam lingkup yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan istilah yang 

berhubungan dengan perilaku manejer operasional dan stagaholder dalam 

suatu koperasi, terkait dengan hak kewajiban yang mereka miliki. Good 

Corporate Governance juga sering dianggap sebagai struktur dan hubungan 

yang mnentukan arah dan performa korporasi McRitchie  (2016). Good 

Corporate Governance merupakan model berkaitan dengan bagaimana 

menjamin efisiensi manejemen korporosi dengan menggunakan mekanisme 

insentof, seperti kontrak, desain organisianal,dan legislasi. Effendi (2009) 

pada bukunya “The Power of Good Corporate Governance” mengatakan 

bahwa pengertian GCG merupakan suatu sistem pengendalian internal 

(internal control) suatu perusahaan yang memiliki tujuan untuk mengelola 

risiko yang signifikan dalam rangka memenuhi tujuan bisnis, dan itu 

dilakukan dengan cara pengamanan asset dan peningkatan nilai investasi 

para pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang.  

 Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-

117/M-MBU/2002, Good Corporate Governance merupakan suatu proses 

dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan 

nilai-nilai etika.  Corporate governance merupakan salah satu cara untuk 
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meminimalisir konflik keagenan yang dapat terjadi di perusahaan antara 

pemegang saham dengan manajer perusahaan. Corporate governance 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau pola yang harus dilaksanakan 

oleh manajer perusahaan dalam menjalankan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai keuntungan pemegang saham dengan tetap 

memperhatikan semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi 

kepada perusahaan Ayunitha et al.,(2020).  

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate 

Governance merupakan suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan 

mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara 

berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan, dan juga sebagai 

bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kredittor dan masyarakat 

sekitar. 

a. Tujuan dan Manfaat Good Corporte Governance 

Good corporate governance mempunyai target utama yaitu 

memperbaiki kinerja perusahaan dengan pemantauan kinerja 

manajemen dalam pada perusahaan, selain itu juga dengan 

kemampuan akuntabilitas manajemen kepadastakeholder dan 

pemakai kepentingan lainnya berdasarkan peraturan yang telah 

ditetapkan. Menurut Wardhani (2008) penggunaan dari prinsip yang 

utuh, memiliki tujuan kepada perusahaan yaitu :  

1) akses kepada investasi domestik atau asing;  

2) Mendapatkan cost of capital yang terjangkau;  

3) Membuatketentuan yang baik lagi untuk memajukan kinerja 

ekonomi Kemudahan perusahaan;  
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4) Menumbuhkan kepercayaan atau keyakinan dari stakeholders 

kepada perusahaan;  

5)  Memberikan kepastian hokum kepada direksi dan komisaris. c) 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu 

pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual 

yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman 

untuk berpikir ataupun bertindak.Prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance dalam praktik Corporate governance berbeda pada tiap 

Negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, 

hukum, struktur, kepemilikan, sosial, dan budaya.Perbedaan praktik 

tersebut menggambarkan perbendaan dalam kekuatan suatu kontrak, 

sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan begitu beberapa 

aturan, pedoman atau prinsip yang dipakai dalam pelaksanaan Good 

Corporate Governance juga akan berbeda. Konsentrasi kepemilikan, 

ukuran perusahaan, serta jenis perusahaan akan mempengaruhi 

kualitas implementasi Good Corporate Governance perusahaan. 

Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar darigood Good Corporate 

Governance harus mempertimbangkan karakter setiap perusahaan 

seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap 

masyarakat dan lainnya.  

a) Transparancy (Transparansi) 

Transparansi merupakan pengungkapan suatu informasi 

yang terbuka, tepat waktu, serta jelas serta dapat dibandingkan 

dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, 
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pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk 

menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengan 

cara yang mudah diakses serta dipahami oleh pemakai 

kepentingan 

b) Accountability (Akuntabilitas)  

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan 

system pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian 

kekuasaan antara komisaris, direksi, dengan pemegang saham 

yang meliputi monitoring, evaluasi, dan juga pengendalian 

terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen 

sudah bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham 

dan pihak berkepentingan lainnya.  

c) Responsibility (Pertanggunjawaban) 

 Responsibility (Responsbilitas) merupakan tanggung 

jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen 

serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang 

saham. Prinsip ini mewujudkan dengan kesadaran bahwa 

tanggungjawab adalah konsekuensi logis dari adanya 

wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, 

menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi 

profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang 

kuat.  

d) Independensi (independen)  
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Untuk melancarkan asas good corporate governance, 

maka perusahaan harus dikelola secara independen sehingga 

masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan 

tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Diperlukan independensi 

untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang 

mungkin timbul oleh para pemegang saham 

mayoritas.Mekanisme tersebut menuntut adanya rentang 

kekuasaan antara komposisi komite dalam komisaris, dengan 

pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses 

yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak 

lainnya. 

 

e) Fairness (Keadilan)  

Prinsip keadilan (fairness) adalah prinsip perlakuan yang 

adil kepada seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan 

sebagai perlakuan yang sama kepada para pemegang saham, 

terutama terhadap pemegang saham minoritas dan pemegang 

saham asing dari kecurangan, serta kesalahan perilaku insider. 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan senantiasa 

harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan juga 

kesetaraan. 

Untuk menjalankan semua prinsip Good Corporate 

Governance diatas, ada baiknya dibarengi menggunakan kode 

etik perusahaan. Disamping itu,arahan yang sangat penting 
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untuk Good Corporate Governance dalam penerapan konsep 

tersebut, maka dengan hal tersebut, visi dan misi perusahaan 

mampu tercapai. Pedoman Good Corporate Governance 

merupakan sebuah pedoman yang dibuat oleh komite nasional 

Good Corporate Governance yang mempunyai fungsi sebagai 

acuan kepada para pelaku usaha untuk menjalankan 

perusahaannya dengan menerapkan sistem Good Corporate 

Governance secara konsisten dan konsekuen. 

Hal ini penting karena dengan adanya penerapan sistem 

Good Corporate Governance di dalam suatu perusahaan, maka 

ini dapat dijadikan tolak ukur pada perusahaan apakah kinerja 

perusahaan tersebut baik atau sebaliknya. Melalui pemenuhan 

kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi 

di dalam perusahaan bisa diarahkan dan dikontrol sedemikian 

rupa, sehingga tidak mengakibatkan timbulnya kerugian bagi  

suatu perusahaan.Ada banyak macam korelasi antara 

implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance di 

dalam suatu perusahaan dengan kepentingan para pemegang 

saham, kreditor, manajemen perusahaan, karyawan 

perusahaan, dan tentunya para anggota masyarakat, 

merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan. 

2. Kinerja keuangan 

Perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, 

sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan 

suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode 
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tertentu. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi 

kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan dapat 

dicerminkan melalui analisis rasio-rasio keuangan suatu perusahaan.  

a) Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, 

dan ekuitas. Profitabilitas suatu perusahaan penting untuk diketahui 

karena dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dan 

kesuksesan perusahaan dalam penggunaan aktivanya. Selain itu, 

profitabilitas juga dapat digunakan untuk melihat pendapatan yang 

diperoleh perusahaan apakah dapat melebihi biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin 

tinggi efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan.   

b) Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan jangka 

pendek perusahaan untuk membayar kewajibannya yang jatuh tempo. 

Kewajiban atau hutang jangka pendek dapat dipenuhi atau ditutup dari 

aktiva lancar. Konsep operasi ini didasarkan klasifikasi aset dan 

kewajiban dalam bentuk kategori lancar dan tidak lancar. Perbedaan 

secara tradisional antara curret liabilities dan non current libilities 

didasarkan pada jatuh tempo kurang dari satu tahun atau satu periode. 

Likuiditasdapat diukur dengan current ratio, quick ratio, dan cash ratio. 

c) Resiko Pembayaran Dividen 
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Tujuan investor melakukan investasi pada suatu perusahaan 

adalah untuk medapatkan dividen. Investor mengharapkan selalu 

mendapatkan dividen dalam jumlah yang lebih besar atau stabil untuk 

setiap tahunnya. Pengungkapan Sustainability Report merupakan 

wujud tanggung jawab perusahaan terhadap isu-isu ekonomi, sosial, 

dan lingkungan. Perusahaan berharap bahwa dengan melakukan 

pengungkapan Sustainability Report yang dilakukan perusahaan 

dapat menarik para investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut. Investasi yang masuk pada perusahaan diharapkan dapat 

meningkatkan dividend payout ratio perusahaan.  

3. Eksposure Sustainability Report 

a) Definisi Eksposure Sustainability Report 

Eksposure Sustainability Report memiliki definisi beragam, 

menurut GRI Eksposure Sustainability Report adalah praktik 

pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja 

organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 

kepada para pemangku kepentingan bail internal maupun eksternal. 

Menurut Elkington (1997) Sustainability Report berarti laporan yang 

memuat tidak saja kinerja keuangan tapi juga informasi nonkeuangan 

yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang 

memungkinkan perusahaan dapat bertumbuh secara 

berkesinambungan. Sedangkan menurut Ali Hapsoro dan Husain 

(2019) Sustainability Report merupakan laporan yang memuat 

kinerja perusahaan dalam tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan, dan 
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sosial. Manfaat Sustainability Report berdasarkan kerangka GRI, 

yaitu:  

1. Sebagai benchmark kinerja organisasional dengan 

memperhatikan hukum, norma,undang-undang, standar kinerja, 

dan prakarsa sukarela;  

2. Mendemostrasikan komitmen organisasional untuk sustainable 

development, dan  

3. Membandingan kinerja organisasional setiap waktu.  

GRI mempromosikan dan mengembangkan pendekatan 

standarisasi pelaporan tersebut untuk menanggapi permintaan 

terhadap informasi yang terdapat pada Sustainability Report yang 

akan menguntungkan pelaporan perusahaan dan kepada yang 

menggunakan informasi laporan sejenis. Menurut World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) manfaat yang 

didapat dari Sustainability Report antara lain :    

 Eksposure Sustainability Report memberikan informasi 

kepada stakeholder (pemegang saham, anggota komunitas lokal, 

pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta 

membantu mewujudkan transparansi. Sustainabilty report dapat 

membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan 

kontribusi untuk meningkatkan rand value, market share, dan 

loyalitas konsumen jangka panjang.Sustainability Report dapat 

menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola 

risikonya.Sustainability Report dapat digunakan sebagai stimulasi 

leadership thinking danperformance yang didukung dengan 
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semangat kompetisi. Sustainability Report dapat 

mengembangkan dan menfasilitasi pengimplementasian dari 

sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak 

lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sustainability Report cenderung 

mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan 

perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk 

jangka panjang. Sustainability Report membantu membangun 

ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang 

dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan 

nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan. 

4. Teori Agensi (teory agenci ) 

a. Pengertian Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan (agency theory) yaitu hubungan antara 2 pihak 

yang pertama pemilik (principal) dan yang kedua manajemen (agent). 

Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara 

pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan 

perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing 

masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalisasikan 

fungsi utilitasnya Astria dan Ardiyanto (2011). 

Akan tetapi dengan berkembangnya perusahaan yang semakin 

besar mengakibatkan sering terjadinya konflik antara pemilik dan 

manajemen dalam hal ini adalah pemegang saham (investor) dan pihak 

agent yang diwakili oleh manajemen (direksi). Agent dikontrak melalui 

tugas tertentu bagi prinsipal dan mempunyai tanggung jawab atas tugas 
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yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban yaitu 

memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. 

Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (agent) dan 

prinsipal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan. 

Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang besar. 

Prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya risiko (Astria & 

Ardiyanto, 2011). 

Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam suatu 

perusahaan adalah salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik 

kepentingan yang bisa disebut dengan konflik keagenan atau (agency 

theory). Konflik keagenan timbul antara pihak yang memiliki kepentingan 

dan tujuan yang berbeda-beda dapat menyulitkan dan menghambat 

perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai 

untuk perusahaan itu sendiri dan juga bagi shareholders (Putra, 2012). 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

teori agensi adalah teori yang timbul antara 2 pihak yaitu pemilik dengan 

manajemen. Kedua pihak ini mempunyai tujuan yang berbeda, pihak 

pemilik menginginkan laba yang sebesar-besarnya sedangkan pihak 

manajemen menginginkan bonus yang besar. Sehingga kedua pihak ini 

selalu terjadi konflik karena perbedaan tujuan tersebut. 

b. Hubungan Keagenan 

Menurut Chariri & Ghozali (2007), menyatakan bahwa terdapat 3 

hubungan keagenan antara lain : 

1) Antara pemegang saham (pemilik) dengan manajemen, apabila 

manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit disbanding 
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perusahaan lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba 

lebih tinggi atau konservatif. Hal ini dikarenakan pemegang saham 

menginginkan dividen maupun capital gain dari saham yang 

dimilikinya. Sedangkan manajer ingin dinilai kinerjanya bagus dan 

mendapatkan bonus, maka manajer melaporkan laba yang lebih tinggi. 

Namun jika kepemilikan manajer lebih banyak dibanding para investor 

lain, maka manajemen cenderung melaporan laba lebih konservatif. 

2) Antara manajemen dengan kreditur, manajemen cenderung 

melaporkan labanya lebih tinggi karena pada umumnya kreditur 

beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan 

melunasi utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo. 

3) Anatara manajemen dengan pemerintah, manajer cenderung 

melaporkan labanya secara konservatif. 

Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih 

ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang 

berkepentingan lainnya. Pada umumnya perusahaan yang besar 

dibebani oleh beberapa konsekuensi. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 

hubungan keagenan yaitu hubungan antara pemegang saham dengan 

manajemen, manajemen dengan kreditur dan manajamen dengan 

pemerintah 

B. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian ini, hasil dari penelitian tersebut dapat kita jadikan 

sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Berikut ini beberapa penelitian 
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terdahulu yang dijadikan sebagai referensi terkait dengan penelitian yang 

dilakukan, sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

NO Nama 

(Tahun) 

Judul Hasil Metode  

Penelitian 

1 (Fathonah, 2022) Mekanisme 
Corporate 
Governance 
Dan Kinerja 
Keuangan 
Terhadap 
Sustainability 
Reporting (Studi 
Empiris pada 
Perusahaan 
Bisnis Grup 
Indonesia 
Periode 2018-
2019) 

- Dewan 
komisaris dan 
kepemilikan 
keluarga 
berpengaruh 
negatif 
terhadap 
pengungkapa
n sustainability 
reporting pada 
perusahaan 
grup bisnis di 
Indonesia. 
Sedangkan 
komite audit, 
kepemilikan 
asing, 
kepemilikan 
institusional, 
dan 
profitabilitas 
tidak 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapa
n sustainability 
reporting pada 
perusahaan 
grup bisnis 
Indonesia. 

Literature 
Review 

2 (Della Amelia & 
Trisnaningsih, 
2021) 

Pengaruh 
Comprehensive 
Stakeholder 
Pressure dan 
Good Corporate 
Governance 
terhadap 
Kualitas 
Sustainability 
Report 

- Hasil 
penelitian 
menunjukkan 
bahwa industri 
yang dekat 
dengan 
konsumen, 
industri yang 
peka terhadap 
lingkungan, 
dan terpaan 

Studi literatur 
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media 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
kualitas 
sustainability 
report. Audit 
oleh KAP Big 
4 dan 
efektivitas 
Dewan 
Komisaris 
berpengaruh 
negatif 
signifikan 
terhadap 
kualitas 
sustainability 
report. 

3. Ela Listianto 
(2021) 

Pengaruh Good 
Corporate 
Governance dan 
kinerja 
keuangan 
terhadap 
pengungkapan 
Sustainability 
Report: studi 
pada 
perusahaan 
Pertambangan 
yang terdaftar di 
BEI tahun 2016-
2018  
 

- Komite audit 
dan dewan 
komisaris 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
pengungkapa
n 
Sustainability 
Report 

- Kepemilikan 
manajerial dan 
Komisaris 
independen 
berpengaruh 
negatif dan 
signifikan 
terhadap  
pengungkapa
n 
Sustainability 
Report 

Penelitian ini 
menerapkan 
jenis penelitian 
kuantitatif. 
Dimana 
penelitian ini 
merupakan 
studi 
terstruktur dan 
menggunakan 
uji statistik 
dengan 
menguji 
pengaruh 
antara variabel 
satu atau dua 
variabel lalu 
menarik 
kesimpulan 
dari  data 
kuantitatif 

4. (Waraihan, 2020) Pengaruh 
Karakteristik 
Perusahaan dan 
Good Corporate 
Governance 
Terhadap 
Pengungkapan 

Industrial type 
berpengaruh 
terhadap 
Sustainability 
Report. 
Media exposure, 
earning tidak 

Kuantitatif 
deskriptif 
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Corporate 
Social 
Responsibility 

berpengaruh 
terhadap 
Sustainability 
Report. 

5. Maria Elfrida Roju 
(2020) 

Pengaruh 
Mekanisme 
Good corporate 
governance, 
Kinerja 
Keuangan, Dan 
Ukuran 
Perusahaan 
Terhadap 
Kualitas 
Pengungkapan 
Sustainability 
Report (Studi 
Kasus Pada 
Perusahaan 
Manufaktur 
Yang Terdapat 
Di Bursa Efek 
Indonesia 
Periode 2014-
2018 
 

Dewan komisaris, 
dewan direksi 
dan profitabilitas 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kualitas 
pengungkapan 
Sustainability 
Report. 
Sedangkan 
komite audit, 
leverage, 
likuiditas, dan 
ukuran 
perusahaan tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kualitas 
pengungkapan 
sustainbaility 
report. 

Metode yang 
digunakan 
dalam 
penelitan ini 
merupakan 
kuantitatif 
dengan 
pendekatan 
deskriptif 

6. Diyanty, M., dan 
Yusniar, M. W 
(2019) 

Pengaruh Good 
Corporate 
Governance 
Terhadap 
Kinerja 
Keuangan 
Padaperbankan 
Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) 

Ukuran dewan 
komisaris dan 
Variabel ukuran 
Capital Adequacy 
Ratio (CAR) tidak 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
keuangan. 
Ukuran dewan 
direksi 
berpengaruh 
positif terhadap 
kinerja keuangan.  
Ukuran proporsi 
dewan komisaris 
independen dan 
ukuran komite 
audit tidak 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
keuangan.  
 

Jenis data 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian ini 
adalah data 
sekunder. 
Data yang 
diperoleh 
melalui 
sumber yang 
ada berupa 
laporan 
keuangan 
tahunan bank 
tahun 2011 
hingga tahun 
2013 
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7. Puspitawati, N. W. 
J. A., Suryandari, 
N. N. A., dan 
Susandya, A. A. P. 
G. B. A. (2019) 

Pengaruh 
Pertumbuhan 
Laba Dan 
Mekanisme 
Good Corporate 
Governance 
Terhadap 
Kualitas Laba 

Hasil analisis 
regresi linier 
berganda 
menunjukkan 
bahwa 
kepemilikan 
manajerial dan 
kepemilikan 
institusional tidak 
berpengaruh 
terhadap kualitas 
laba sementara 
variabel 
pertumbuhan 
laba, komisaris 
independen dan 
komite audit 
berpengaruh 
positif terhadap 
kualitas laba. 

penelitian ini 
adalah seluruh 
perusahaan 
manufaktur 
yang terdaftar 
di Bursa Efek 
Indonesia 
Tahun 2016-
2018 yang 
berjumlah 174 
perusahaan. 
Sampel dalam 
penelitian ini 
adalah 26 (dua 
puluh enam) 
perusahaan 
manufaktur. 

8. Sunardi (Sunardi, 
2019) 

Mekanisme 
Good Corporate 
Governance 
Terhadap Nilai 
Perusahaan 
Dengan 
Leverage 
Sebagai 
Variabel 
Intervening 
Pada 
Perusahaan 
Manufaktur 
Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek 
Indonesia 
Tahun 2012-
2018(Sunardi, 
2019) 

 (1) Variabel 
Kepemilikan 
Institusional (KEI) 
berpengaruh 
negatif tidak 
signifikan 
terhadap Leverag
e (DER), (2). 
Kepemilikan 
Manajerial 
(KEM)  berpengar
uh positif tidak 
signifikan secara 
parsial 
terhadap Leverag
e (DER), (3). 
Komisaris 
Independen (KOI) 
berpengaruh 
negatif signifikan 
terhadap Leverag
e (DER), (4) 
Komite Audit 
(KOA) 
berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap Leverag
e (DER),  (5) 

“Populasi 
dalam 
penelitian ini 
adalah Industri 
Manufaktur di 
Indonesia 
2012 sampai 
periode 2018 
Sampel dalam 
penelitian ini 
adalah 14 
Perusahaan 
Manufaktur di 
Indonesia 
sesuai dengan 
kriteria yang 
ditetapkan 
Analisis 
regresi 
dilakukan 
dengan 
didasarkan 
pada hasil 
analisis data 
panel atau 
pool data 
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9. Sari, G. A. C. N., 
dan Yuniarta, G. A 
(2019) 

Pengaruh 
Mekanisme 
Good corporate 
governance, 
Profitabilitas, 
dan Kinerja 
Lingkungan 
Terhadap 
Environmental 
Disclosure 
(Studi pada 
Perusahaan 
Sektor 
Pertambangan 
dan Sektor 
Perkebunan 
yang Terdaftar 
di BEI dan 
Terdaftar di 
PROPER Tahun 
2013-2017) 

Hasil penelitian 
menyatakan 
bahwa 
kepemilikan 
manajerial, 
ukuran komite 
audit, dan kinerja 
lingkungan 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
environmental 
disclosure. 
Sedangkan 
proporsi dewan 
komisaris 
independen dan 
profitabilitas 
berpengaruh 
negative dan 
signifikan 
terhadap 
environmental 
disclosure. 

penelitian yang 
digunakan 
adalah metode 
penelitian 
kuantitatif 
dengan data 
sekunder yang 
diperoleh dari 
analisis 
laporan 
keuangan 
perusahaan. 
Populasi 
dalam 
penelitian ini 
adalah seluruh 
perusahaan 
sektor 
pertambangan 
dan 
perkebunan 
yang terdaftar 
di BEI yang 
berjumlah 57 
perusahaan 
sebagai subjek 
pengamatan.  

10 (Fatmawati, 2019) Pengaruh 
Mekanisme 
Good Corporate 
Governance 
Terhadap 
Manajemen 
Laba (Studi 
Empiris Pada 
Perusahaan 
Manufaktur 
yang Terdaftar 
di Bursa Efek 
Indonesia 
Tahun 2011-
2015) 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa: 1) dewan 
direksi dan komisi 
audit  tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
manajemen laba, 
2) dewan 
komisaris 
berpengaruh 
negatif signifikan 
terhadap 
manajemen laba, 
dan 

Data yang 
diperoleh 
melalui 
sumber yang 
ada berupa 
laporan 
keuangan 
tahunan bank 
tahun 2011 
hingga tahun 
2013 

 

Sumber : Data Olahan Peneliti (2022)  
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C. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini, akan mengulas tentang permasalahan Pengaruh 

Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Eksposur 

Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar 

Di BEI). Good Corporate Governance juga disebut sebagai suatu proses yang 

transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian 

kinerjanya. Selain penerapan Good Corporate Governance, Kinerja keuangan 

juga berpengaruh terhadap Eksposur Sustability Report 

Berdasarkan landasan teoritis seperti yang telah dijelaskan di atas, 

maka kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut: 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan pendahuluan yang menghubungkan dua 

variabel atau lebih untuk menjawab permasalahan yang diberikan dalam suatu 

penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian dalam pokok 

bahasan ini, maka hipotesis penelitian ini adalah::  

1. Ada pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap eksposur Sustainability 

Report. 

2. Ada pengaruh ukuran dewan direksi terhadap eksposur Sustainability 

Report.  

3. Ada pengaruh ukuran komite audit terhadap eksposur Sustainability Report. 

4. Ada pengaruh Return on Asset  terhadap eksposur Sustainability Report. 

5. Ada pengaruh Debt Equity Ratio terhadap eksposur Sustainability Report. 

6. Ada pengaruh Current Ratio terhadap eksposur Sustainability Report. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

explanatory. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan 

data berupa nilai numerik dan menganalisisnya menggunakan statistik.   

Pendekatan explanatory   adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya suatu variabel bebas baik dalam satu variabel 

maupun beberapa variabel (Sugiyono, 2018). Penelitian kuantitatif diharapkan 

dapat memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pengaruh variabel 

independen yaitu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dan 

pengolahan laporan keberlanjutan, terhadap variabel dependen yaitu 

pengolahan laporan keberlanjutan (Sugiyono, 2018). 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Galeri Investasi BEI Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang beralamat diJalan Sultan Alauddin No.259 

Makassar. Penelitian akan ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam peneletian ini adalah data sekunder. 

Data ini diperoleh secara tidak langsung dari media perantara. Data sekunder 

yang digunakan Data skunder dari jurnal yang terindeks yang memberikan 

gambaran perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 
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D. Populasi dan Sampel  

a) Populasi 

Populasi adalah suatu objek atau subjek yang memenuhi syarat tertentu 

yang berkaitan dengan konteks penelitian dan berasa dalam wilayah 

penelitian yang luas menurut sugiyono (2014:119) menjelaskan bahwa 

populasi adalah wilayah deneralisasi yang terdiri dari objek/subjek dengan 

kualitas dan karasteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti 

untukdipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari 

penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2018-

2021. 

b) Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang terpilih untuk diteliti dengan 

menggunakan metode pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling. 

Sugiyono (2014:120) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Teknik 

pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling 

yakni metode yang berdasarkan pada pertambangan dan kriteria kriteria 

tertentu. 

Adapun kriteria yang diguanakan yaitu: 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menyajikan kinerja keuangan pada galeri Investasi BEI Universitas 

Muhammadiyah Makassar 2018-2021. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, 

yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada, 

berupa annual report berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan terhadap 

Sustability Report tahun 2018-2021. 

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini, opersianal variabel terdiri dari dua variabel  yaitu 

variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).d iantaranya 

adalah: 

a. Variabel dependen menurut penelitian ini merupakan pengungkapan 

Sustainability Report. Sustainability report didefinisikan sebagai laporan 

yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengungkapkan kinerja 

perusahaan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta upaya untuk 

menjadi perusahaan yang akuntabel bagi pemangku kepentingan 

(stakeholder).  

b. Untuk variabel independen pada penelitian ini merupakan profitabilitas, 

likuiditas, berukuran perusahaan, rasio pembayaran dividen, struktur 

modal, dan  parktik corporate governance. 

1. Good Corporate Governance  

     Good Gorporate Governance adalah sebuah struktur yg dipakai 

sang organ perusahaan buat memilih kebijakan yg dipakai pada menaikkan 

keberhasilan bisnis atau kinerja dan akuntabilitas perusahaan sinkron 

menggunakan prinsip Good Corporate Governance Kurniawan & Astuti,  

(Kurniawan & Astuti, 2021). Corporate governance adalah sebuah struktur 

yg dipakai sang organ perusahaan buat memilih kebijakan yg dipakai pada 
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menaikkan keberhasilan bisnis atau kinerja dan akuntabilitas perusahaan 

sinkron menggunakan prinsip Good Corporate Governance.  

Penelitian ini mengukur variable Good Corporate Governance dengan 

3 bagian yaitu : 

- dewan komisaris 

- dewan direksi, dan  

- komite audit. 

2. Kinerja Keuangan  

        Informasi tentang kinerja keuangan perusahaan sangat berguna bagi 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur, pemerintah, 

manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Kinerja keuangan 

perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat  

oleh manajemen secara berkesinambungan (Aniela, 2012; Ramly, 2019) 

Laporan keuangan yang disusun dengan benar dan akurat dapat 

memberikan gambaran aktual tentang hasil atau hasil yang telah dicapai  

perusahaan selama periode waktu tertentu. Situasi ini digunakan untuk 

menilai kinerja keuangan. Analisis neraca yang tersebar luas adalah 

analisis neraca. Penelitian ini menggunakan treasury ratio yang didekati 

dengan rasio treasury ratio. Berikut rasio keuangan yang digunakan adalah 

rasio profitabilitas dan rasio likuiditas. 

3. Eksposure Sustainability Report 

Eksposure Sustainability Report adalah praktik pengukuran, 

pengungkapan, dan akuntabilitas yang mencerminkan upaya perusahaan 

dalam komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan bagi para 

pemangku kepentingannya. Laporan ini tidak hanya menggambarkan 
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situasi ekonomi perusahaan, tetapi juga kondisi lingkungan dan sosial. 

Variabel sustainibility report menggunakan dummy. Perhitungan dilakukan 

dengan memberikan skor 1 jika item diungkapkan dan 0 jika tidak 

diungkapkan. 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis regresi berganda, dengan alat yang digunakan adalah SPSS versi 

26. Alasan menggunakan alat analisis regresi berganda karena untuk 

mengetahui pengaruh beberapa variabel independent terhadap variabel 

dependen. Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel 

dalam penelitian ini. Analisis ini menunjukkan variabel survei: ROA, rasio 

lancar, rasio pembayaran dividen, total aset, total karyawan, rapat komite 

audit umum, rapat komite umum, rata-rata untuk menjelaskan manajemen, 

nilai maksimum, Memberikan minimum dan standar deviasi. Properti dan 

properti asing. Keberadaan panitia tata kelola tidak termasuk dalam 

perhitungan statistik deskriptif karena variabel-variabel tersebut memiliki 

skala nominal. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Tahapan pertama pelaksanaan analisis pada penelitian ini melalui uji 

asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan 

sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah 

dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat 
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menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimator). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat 

digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal dimana estimator 

tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga 

efisien. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan 

telah memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan serangkaian pengujian 

yaitu: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara 

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011:160). Dalam uji 

normalitas, analisis grafik dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan sumbu diagonal dari grafik 

atau melihat histogram dari residualnya. Pada penelitian ini analisis yang 

digunakan adalah analisis statistik. Uji statistik dilakukan dengan melihat 

nilai kurtosis dan skewness dari residual. 

2.  Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 

2011:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Untuk menguji ada atau tidaknya 

multikolinieritas adalah sebagai berikut: 
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1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 

0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

3. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, 

dan variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menjelaskan 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya (Ghozali, 2011:139). Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas 

dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas karena data silang waktu memiliki data yang mewakili 

berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan dalam mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu 

dengan, melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel 64 terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, melakukan Uji 

Park, melakukan uji Glejser, dan melakukan uji White. Dalam penelitian ini 

uji yang akan digunakan adalah Uji Glejser. 
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5. Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada kolerasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokolerasi muncul karena 

observasi berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini 

ditemukan pada data runtun waktu (time series)  karena “gangguan” pada 

seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. (Ghozali, 

2011:110).  

Uji autokolerasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji 

DurbinWatson. Uji Durbin-Watson digunakan untuk autokolerasi tingkat 

satu (first order autokolerasi) dan mensyaratkan adanya intercept 

(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara 

variabel independen. 

3. Uji Hipotesis 

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data diatas dapat 

diproses sesuai dengan jenis data dan kemudian disajikan dalam bentuk 

table dan jangka dalam metode statistik, sebagai berikut: 

1. Uji statistik 

Menurut Santoso dalam Nurbaedah (2009:45) Uji t atau test of 

significance digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel 

independent digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variable 

independent berpengaruh terhadap variable dependen bersifat 

menentukan (Significant) atau tidak, dengan kriteria berdasarkan nilai 

signivikansi <0.05 maka variabel independent mempunyai pengaruh 
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yang signifikan terhadapvariable dependen dan sebaliknya, jilka nilai 

signifikasinya >0.05, maka variable independent tidak mempunyai 

pengaruh yang dignifikan terhadap variable dependen. 

2. Uji R2 (Koefisien determinasi) 

Menurut Ghazali dalam Nurbaedah (2009;45) untuk menentukan 

seberapa besar variable independent dapat menjelaskan variable 

dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (R-Square), 

Nilai R2 yang mendekati 1 yaitu variable independent memberikan 

hampir sama semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian 

Perusahaan pertambangan adalah Perusahaan pertambangan 

adalah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dengan cara 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengakutan dan penjualan, 

serta pasca tambang. 

Exposure Sustainability report merupakan praktek dalam mengukur 

dan mengungkapkan aktivitas perusahaan, sebagai praktik dalam 

mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan, sebagai tanggung 

jawab kepada stakeholder internal maupun eksternal mengenai kinerja 

organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 16 

perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 

2018-2021. 

2. Deskripsi Variabel Penelitian 

a. Good Corporate Governance 

Good corporate governance merupakan suatu mekanisme yang 

mengatur hubungan anatara pemilik, pengelola, pihak kreditur, 

pemerintah, dan karyawan sertapara pemegang kepentingan internal 

dan eksternal lainnya dalam mengendalikan perusahaan sebagai 

upaya penciptaan nilai tambah. Diharapkan good corporate 

governance dapat meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi dalam 
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suatu perusahaan. Hasil dari pengukur good corporate governance 

(Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit) : 

Tabel 4.1 

 Perkembangan Ukuran Dewan Komisaris, 

 Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit Periode 2018-2021 

No 
Kode 

Perusahaan 

Jumlah Anggota Dewan 
Komisaris 

Jumlah Anggota Dewan 
Direksi 

Jumlah Anggota Dewan 
Komite Audit 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

1 ADRO 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 

2 ARII 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 BUMI 8 8 8 8 11 11 11 11 4 4 4 4 

4 BYAN 3 3 3 3 7 7 7 7 4 4 4 4 

5 DOID 7 7 7 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 DSSA 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 

7 GTBO 4 4 4 4 7 7 7 7 3 3 3 3 

8 HRUM 6 6 6 5 6 6 6 5 3 3 3 3 

9 GEMS 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 

10 ITMG 7 7 7 7 8 8 8 8 3 3 3 3 

11 KKGI 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 

12 MBAP 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

13 PKPK 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 

14 PTRO 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 

15 SMMT 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

16 TOBA 4 4 4 4 8 8 8 8 3 3 3 3 

  Jumlah 76 76 76 74 82 82 82 81 53 53 53 53 

  Rata-rata 4,75 4,75 4,75 4,63 5,13 5,13 5,13 5,06 3,31 3,31 3,31 3,31 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan table 4.1 di atas menunjukkan bahwa : 

- Nilai rata-rata ukuran dewan komisaris sebesar 4,75 pada tahun 2018-2020 

dan 4,63 pada tahun 2021 berarti rata- rata ukuran dewan komisaris sekitar 

4-5 orang, Anggota dewan komisaris Perseroan Terbatas wajib memiliki 2 

anggota dewan komisaris, berarti rata- rata jumlah dewan komisaris yang 
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dimiliki oleh perusahaan bagus untuk proses monitoring yang baik sehingga 

perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlangsung. 

- Nilai rata-rata ukuran dewan direksi adalah 5,13 berarti rata-rata jumlah 

dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan sampel adalah sekitar 5- 6 

orang. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang besar tidak 

bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang 

lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan direksi 

yang lebih kecil karena mereka akan sulit melakukan koordinasi dengan 

alasan jumlah interaksi yang banyak. 

- Nilai rata- rata ukuran komite audit sebesar 3.31 berarti rata-rata jumlah 

ukuran komite audit yang dimiliki perusahaan sampel sekitar 3-4 orang. Di 

Indonesia, pedoman pembentukan Komite Audit yang efektif (KNKG, 2002) 

menjelaskan bahwa anggota Komite Audit yang dimiliki oleh perusahaan 

sedikitnya terdiri dari 3 orang, ini berarti ukuran komite audit efektif untuk tata 

kelolah perusahaan 

b. Kinerja Keuangan 

Dalam menentukan pengambilan keputusan, para stakeholder 

memerlukan informasi terkait dengan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan 

dapat dilihat dari kinerja keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan 

(financial report). Menurut Janah dan Kurnia (2016) bahwa kinerja keuangan 

merupakan suatu ukuran tertentu yang yang digunakan oleh entitas untuk 

mengukur keberhasilan dalam menghasilkan laba. 

Hasil dari pengukur kinerja keuangan perusahaan antara lain : Return 

on Asset, Debt Equity Ratio, Current Ratio: 
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Tabel 4.2 

Perkembangan Return on Asset 2018-2021 

No Kode Perusahaan 
Return of Asset 

2018 2019 2020 2021 

1 ADRO 0,22 0,01 0,02 0,14 

2 ARII 0,16 0,04 0,05 0,00 

3 BUMI 0,11 0,04 0,03 0,05 

4 BYAN 0,07 0,02 0,12 0,52 

5 DOID 0,04 0,03 0,03 0,12 

6 DSSA 0,04 0,05 0,02 0,01 

7 GTBO 0,05 0,05 0,05 0,11 

8 HRUM 0,04 0,03 0,12 0,11 

9 GEMS 0,03 0,07 0,12 0,42 

10 ITMG 0,06 0,04 0,03 0,28 

11 KKGI 0,03 0,05 0,04 0,17 

12 MBAP 0,07 0,05 0,15 0,39 

13 PKPK 0,04 0,03 0,03 0,12 

14 PTRO 0,03 0,03 0,06 0,24 

15 SMMT 0,03 0,05 0,05 0,23 

16 TOBA 0,03 0,02 0,05 0,07 

  Jumlah 1,05 1,05 1,05 1,05 

  Rata-rata 0,06 0,06 0,06 0,06 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas terlihat bahwa perkembangan 

profitabilitas pada tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari 

rata-ratanya profitabilitas juga mengalami fluktuasi. Profitabiliats paling 

rendah pada tahun 2019 sebesar 0,04 ini menunjukkan bahwa 

perusahaan cenderung sedikit memiliki dana yang lebih untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Profitabilitas paling tinggi pada 

tahun 2018 sebesar 0,07. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Dan menunjukkan 

kepada investor bahwa perusahaan berjalan dengan efisien. 
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Tabel 4.3 

Perkembangan Debt Equity Ratio 2018-2021 

No Kode Perusahaan 
Debt Equity Ratio  

2018 2019 2020 2021 

1 ADRO  0,10   0,11   0,04     0,70  

2 ARII  0,13   0,02   0,12     0,21  

3 BUMI  0,15   0,14   0,16     0,12  

4 BYAN  0,77   0,38   0,40     0,54  

5 DOID  0,17   0,22   0,23     0,22  

6 DSSA  0,08   0,04   0,04     0,04  

7 GTBO  0,04   0,06   0,05     0,11  

8 HRUM  0,10   0,05   0,13     0,15  

9 GEMS  0,32   0,19   0,27     0,31  

10 ITMG  0,27   0,14   0,04     0,04  

11 KKGI  0,25   0,32   0,27     0,25  

12 MBAP  0,41   0,24   0,20     0,20  

13 PKPK  0,43   0,33   0,35     0,07  

14 PTRO  0,12   0,15   0,14     0,55  

15 SMMT  0,32   0,33   0,40     0,17  

16 TOBA  0,32   0,17   0,12     0,22  

  Jumlah  3,98   2,89   2,96  3,9 

  Rata-rata  0,25   0,18   0,19  0,24 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas terlihat bahwa perkembangan 

leverage pada tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari 

rata-ratanya juga mengalami fluktuasi,leverage paling rendah pada 

tahun 2019 sebesar 0,018 ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih 

banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri sedangkan leverage 

paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 0,025 ini menunjukkan 

perusahaan mempunyai proporsi hutang yang besar. 
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Tabel 4.4 

Perkembangan Current Ratio 2018-2021 

No Kode Perusahaan 
Current Ratio 

2018 2019 2020 2021 

1 ADRO    1,96      1,71     1,55    1,77  

2 ARII    1,86      1,66     1,60    1,22  

3 BUMI    1,56      1,22     1,73    2,00  

4 BYAN    1,24      0,89     3,25    2,21  

5 DOID    1,35      1,55     1,43    0,21  

6 DSSA    1,22      1,30     1,55    0,20  

7 GTBO    1,44      1,53     1,32    0,18  

8 HRUM    4,56      9,22   10,07    2,22  

9 GEMS    1,32      1,32     1,23    1,23  

10 ITMG    1,97      2,03     2,03    2,03  

11 KKGI    1,85      1,78     1,76    1,87  

12 MBAP    2,64      3,60     3,74    3,21  

13 PKPK    1,32      1,22     1,23    1,23  

14 PTRO    1,69      1,52     1,64    1,69  

15 SMMT    1,65      1,53     1,43    1,53  

16 TOBA    1,22      0,92     0,73    0,21  

  Jumlah  28,85    33,00   36,29  23,01 

  Rata-rata    1,80      2,06     2,27  1,43 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas terlihat pada tahun ke tahun 

mengalami peningkatan. Jika dilihat dari rata-ratanya Likuiditas juga 

mengalami fluktuasi. Likuiditas paling rendah pada tahun 2021 

sebesar 1,43 ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung tidak 

berhasil untuk membayar kewajiban- kewajiban jangka pendeknya 

sedangkan likiuditas paling tinggi pada tahun 2020 sebesar 2,27 ini 

menunjukkanperusahaan berhasil dalam membayar kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya. 
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c. Sustainability Report 

Sustainability report sebagai praktik dalam mengukur dan 

mengungkapkan aktivitas perusahaan sebagai tanggung jawab 

kepada stakholders internal maupun eksternal mengenai kinerja 

organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Tabel 4.5 

Perkembangan Sustainability Report 2018-2021 

No Kode Perusahaan Sustainability Report  

  2018 2019 2020 2021 

1 ADRO 2 2 2 2 

2 ARII 2 2 2 2 

3 BUMI 2 2 2 2 

4 BYAN 1 1 1 1 

5 DOID 2 1 1 1 

6 DSSA 1 1 1 1 

7 GTBO 2 2 2 1 

8 HRUM 1 1 1 2 

9 GEMS 1 1 1 2 

10 ITMG 2 2 2 2 

11 KKGI 2 1 1 1 

12 MBAP 1 1 1 1 

13 PKPK 1 1 1 1 

14 PTRO 2 2 2 2 

15 SMMT 1 1 2 2 

16 TOBA 2 2 2 2 

 Jumlah 25 23 24 25,00 

 Rata-rata 1,5625 1,4375 1,5 1,5625 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas terlihat pada tahun ke tahun 

mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari rata-ratanya sustainability report 

(SR) juga mengalami fluktuasi. 

3. Hasil Analisis Data 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan 

analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif berfungsi 

memberikan gambaran atau deskripsi nilai rata-rata (mean), standar 
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deviasi, nilai maksimum dan minimum dari masing-masing variabel 

penelitian, yaitu variabel bebas Good Corporate Govenance, Kinerja 

Keuangan, serta variabel terikat Sustainability Report. 

Dari hasil pengujian dengan program IBM SPSS Statistics 26 

diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 N min max Mean Std 

Deviation 

Ukuran Dewan Komisaris 64 2 8 4.72 1.676 

Ukuran Dewan Direksi 64 2 11 5.11 2.564 

Ukuran Komite Audit 64 2 5 3.19 0.639 

Return Of Asset 64 0.00 0.52 0.0834 0.09727 

Debt Equity Ratio 64 0.02 0.77 0.2145 0.15737 

Current Ratio 64 0.18 10.07 1.7992 1.31648 

Sustainability Report 64 1.11 17.46 4.3517 2.63635 

Sumber: output Spss versi 26 

Dari tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah data yang 

valid adalah 64 perusahaan-tahun (firm-year) selama periode 

penelitian tahun 2018 sampai dengan 2021. Adapun penjelasan dari 

masing-masing variabel. Dari tabel 4.6 diatas, juga dapat diketahui 

bahwa nilai mean atau rata-rata sustainability report adalah 4,3517 

dengan standar deviasi 2,6363. Hal ini menunjukkan bahwa selama 

periode penelitian, secara statistik dapat dijelaskan bahwa tingkat 

sustainability reportyang dilakukan Perusahaan Manufaktur termasuk 

dalam kategori cukup baik. Sebab standar deviasi merupakan 

pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran 

data menunjukan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. 

Ukuran Dewan komisaris memiliki nilai terendah sebesar 2, nilai 

tertinggi sebesar 8 dan rata- rata ukuran dewan komisaris sebesar 

4,72, sedangkan standar deviasi ukuran dewan komisaris sebesar 
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1,676, dengan demikian perusahaan ini telah memiliki komisaris yang 

cukup untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, 

Dengan standar deviasi yang lebih rendah dari pada rata-rata 

menunjukkan bahwa ukuran penyebaran Ukuran Dewan Komisaris 

cenderung homogen. 

Ukuran Dewan Direksi memiliki nilai terendah sebesar 2, nilai 

tertinggi sebesar 11 dan rata- rata ukuran dewan komisaris sebesar 

5,11, sedangkan standar deviasi ukuran dewan komisaris sebesar 

2,564, Dengan demikian perusahaan ini memiliki direksi yang cukup 

baik untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. 

Ukuran Komite Audit memiliki nilai terendah sebesar 2 dan nilai 

tertinggi sebesar 5 dengan rata-rata ukuran komite audit sebesar 3,19, 

sedangkan standar deviasi sebesar 0,639. Jumlah minimum komite 

audit yang harus ada dalam perusahaan adalah 2 orang. Hal ini sangat 

baik karena nilai rata-rata ukuran komite audit sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Profitabilitas memiliki nilai terendah sebesar 0,00 dan nilai 

tertinggi 0,52, dengan rata-rata profitabilitas sebesar 0,083, 

sedangkan standar deviasi sebesar 0,097. Dengan nilai profitabilitas 

yang rendah menunjukkan sebagian besar variabel tingkat 

pengungkapan sustainability report yang menjadi obyek penelitian ini 

memiliki profitabilitas yang rendah. 

ROA memiliki nilai terendah sebesar 0,02 dan nilai tertinggi 0,52, 

dengan rata-rata ROA sebesar 0,083. Sedangkan standar deviasi 
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sebesar 0,097. Hal inimenunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak 

membiayai perusahaan sendiri. 

DER memiliki nilai terendah sebesar 0,02 dan nilai tertinggi 0,77, 

dengan rata-rata likuiditas sebesar 0,214, sedangkan standar deviasi 

sebesar 0,157, dengan rata-rata DER yang rendah berarti perusahaan 

tidak membayar kewajiban–kewajiban jangka pendeknya dengan 

tepat waktu. 

b. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat dipakai 

untuk normalitas antara lain: analisis grafik dan analisis statistik. 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

analisis grafik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau 

dengan melihat histogram dari residualnya: 

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal (menyerupai lonceng), regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak 
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menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

Berikut ini menggambarkan hasil uji normalitas yang 

dilakukan dalam penelitian ini : 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas K-S 

 
Sumber : Output SPSS versi 26 

Berdasarkan hasil tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa 

hasil pengujian P-P Plot bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis 

mengikuti garis dan mengikuti garis diagonal membuat pola 

gelombang yang teratur. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

residual untuk model regresi ini telah normal dan memenuhi asumsi 

normalitas dimana distribusi datanya normal. 

2. Uji Multikolonieritas 

Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolonieritas 

dengan Tolerance dan VIF adalah sebagai berikut : 
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a. Pedoman keputusan berdasarkan nilai Tolerance : 

- Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak 

terjadi multikolinieritas dalam model regresi. 

- Jika nilai Tolerance lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi 

multikolinieritas dalam model regresi. 

b. Pedoman keputusan berdasarkan nilai VIF 

- Jika nilai VIF < 10, maka artinya tidak terjadi multikolinieritas 

dalam model regresi. 

- Jika nilai VIF > 10, maka artinya terjadi multikolinieritas dalam 

model regres 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolonieritas

 

Sumber: Output SPSS versi 26 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, nilai Tolarance Ukuran Dewan 

Komisaris (UDK) 1.93 > 0,10, Ukuran Dewan Direksi (UDD) 0, 670> 

0,10 Ukuran Komite Audit (UKA) 0, 817> 0,10, ROA 0,871> 0,10, 

DER 0,726 > 0,10, SR 0,947 > 0,10, dan nilai VIF Ukuran Dewan 

Komisaris (UDK) 1,686 <10, Ukuran Dewan Direksi (UDD) 1,494 

<10 Ukuran Komite Audit (UKA) 1,224 <10 , ROA 1,1148<10, DER 

1,377<10, SR 1,056<10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
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korelasi antara variabel independen yaitu Good Corporate 

Governance, dan Kinerja Keuangan. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Dasar pengambilan uji heteroskedastisitas : 

- Jika nilai signifikan (sig.) lebih besar dari 0,05, maka 

kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 

dalam model regresi. 

- Jika nilai signifikan (sig.) lebih kecil dari 0,05, maka 

kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam 

model regresi. 

Tabel 4.8.  

Hasil Uji Glejser 

 

Sumber : Output SPSS versi 26 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, nilai signifikansi Ukuran Dewan 

Komisaris (UDK) 0,199> 0,05, Ukuran Dewan Direksi (UDD) 

0,489> 0,05, Ukuran Komite Audit (UKA) 0,753> 0,05, ROA 0,005> 

0,05, DER 0,753> 0,05, SR 0,356> 0,05. Hal ini menunjukkan 

signifikansi dari Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan 

dan Ukuran Perusahaan berada diatas 0,05 sehingga tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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4. Uji Autokorelasi 

Dasar pengambilan uji autokorelasi : 

- Jika d (durbin witson ) lebih kecil dari dl atau lebih besar dari 

(4-dl) maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terajdi 

autokorelasi. 

- Jika d (durbin witson ) terletak antara du dan (4-du) maka 

hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. 

- Jika d (durbin witson ) lebih kecil dari dl dan du atau diantra (4-

du) dan (4-dl), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang 

pasti. 

Tabel 4.9.  

Uji Durbin-Watson

 

Sumber : Output SPSS versi 26 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas nilai Durbin-Watson 1,089. 

Selanjutnya dibandingkan dengan nilai tabel tingkat signifikansi 5%, 

jumlah sampel 64 (n=64), dan variabel independen 6 (k=6). Maka 

dari tabel Durbin-Watson didapatkan nilai batas bawah(dl) yaitu 

1,398 dan batas atas(du) yaitu 1,8052, berarti perhitungan dengan 

du<dw<4-du dapat diperoleh hasil 1,398 < 1,089 < 4 – 1,8052 data 

ditolak sehingga terjadi autokorelasi. 
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c. Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.10 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .653 .316  2.066 .043 

Ukuran Dewan Komisaris .040 .043 .133 .922 .361 

Ukuran Dewan Direksi .042 .027 .214 1.570 .122 

Ukuran Komite Audit .238 .097 .303 2.457 .017 

Return On Asset .128 .617 .025 .207 .836 

Debt Equity Ratio -.568 .417 -.178 -1.360 .179 

Current Ratio -.096 .044 -.251 -2.194 .032 

a. Dependent Variable: Kriteria Sustainability Report 

 Sumber : SPSS 26 

Untuk menginterpretasikan koefisien variabel bebas 

(independen) dapat menggunakan Unstandardized Coefficients karena 

data yang digunakan adalah berskala rasio murni, dan memiliki nilai nol 

mutlak. Berdasarkan tabel 4.10 tersebut maka persamaan regresi yang 

mencerminkan pengaruh antara variabel- variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Y = 0,053 + 0,040 X 1.1 – 0,042 X1.2 + 0,238 X1.3 0,128 X2.1 

-0,568 X2.2 - 0,096 

Dari persamaan regresi di atas maka dapat diintrprestasikan 

beberapa hal, antara lain: 

1. Nilai konstanta persamaan di atas adalah sebesar 2,517 yang 

diartikan bahwa penyaluran kredit akan bernilai 0,289satuan jika 
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variabel seperti Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan 

dalah tidak ada. 

2. Variabel Ukuran Dewan Komisaris memiliki nilai koefisien regresi 

yang positif yaitu sebesar 0,254. Nilai koefisien yang positif 

menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris terhadap 

sustainability report berpengaruh positif. Hal ini menggambarkan 

bahwa jika terjadi kenaikan Ukuran Dewan Komisaris sebanyak 

satu persen maka akan menyebabkan kenaikansustainability report 

sebesar 0,254 persen, dengan asumsi variabel independen lain 

konstan. 

3. Variabel Ukuran Dewan Direksi memiliki koefisien regresi yang 

negatif yaitu sebesar -0,133. Nilai koefisien yang negatif 

menujukkan bahwa Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif 

terhadapsustainability report. Hal ini menggambarkan bahwa jika 

terjadi kenaikan nilai Ukuran Dewan Direksi sebanyak satu persen 

maka akan menyebabkan nilai sustainability report juga akan turun 

sebesar -0,133 persen, dengan asumsi bahwa variabel independen 

yang lain dianggap konstan. 

4. Variabel Ukuran Komite Audit memiliki nilai koefisien regresi yang 

positif yaitu sebesar 0,461. Nilai koefisien yang positif ini 

menujukkan bahwa pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap jumlah 

sustainability report adalah positif. Hal ini menggambarkan bahwa 

jika terjadi kenaikan nilai Ukuran Komite Audit sebanyak satu 

persen maka akan menyebabkan kenaikan nilaisustainability report 
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sebesar 0, 461 persen, dengan asumsi variabel independen yang 

lain dianggap konstan. 

5. Variabel ROA memiliki nilai koefisien regresi yang negatif yaitu 

sebesar 4,819. Nilai koefisien yang negatif ini menujukkan bahwa 

pengaruh ROA terhadap jumlah sustainability report adalah negatif. 

Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan nilai 

Profitabilitas sebanyak satu persen maka nilai sustainability 

reportakan turun sebesar sebesar 4,819 persen, dengan asumsi 

variabel independen yang lain dianggap konstan. 

6. Variabel DER memiliki nilai koefisien regresi yang negatif yaitu 

sebesar 0,1806. Nilai koefisien yang positif ini menujukkan bahwa 

pengaruh DER terhadap jumlah sustainability report adalah positif. 

Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan nilai Leverage 

sebanyak satu persen maka akan menyebabkankenaikan 

sustainability reportsebesar 0,1806 persen, dengan asumsi variabel 

independen yang lain dianggap konstan. 

7. Variabel CR memiliki nilai koefisien regresi yang negatif yaitu 

sebesar -0,092. Nilai koefisien yang negatif ini menujukkan bahwa 

pengaruh CR terhadap jumlah sustainability report adalah 

negatif.Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan nilai 

Likuiditas sebanyak satu persen maka nilai sustainability reportakan 

turun sebesar -0,092 persen, dengan asumsi variabel independen 

yang lain dianggap konstan. 
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d. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji parsial ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, 

seberapa jauh pengaruh satu variabel atau variabel variabel penjelas 

secara individual mampu menerangkan variabel dependennya. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah faktor Good Corporate 

Governance, Kinerja Keuangan secara parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Sustainability report pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdapat  di Bursa Efek Indonesia. 

Dasar pengambilan keputusan uji hipotesis :  

a. Jika probabilitas (signifikan) > 0,05 atau t hitung < t tabel berarti 

hipotesis tidak terbukti maka H0 diterima dan Ha ditolak.  

b. Jika probabilitas (signifikan) < 0,05 atau t hitung > t tabel berarti 

hipotesis  terbukti maka H0 ditolak dan Ha diterima.  

Pada tabel akan dapat dilihat hasil uji-t tersebut: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji t 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dinterprestasikan sebagai berikut :  

1. Variabel ukuran dewan direksi memiliki tanda positif dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,361, sehingga nilai signifikansi > 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran dewan 

direksi   tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability 

report.  

2. Variabel ukuran dewan direksi memiliki tanda negatif dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,122. sehingga nilai signifikansi > 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran dewan 

direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability 

report.  

3. Variabel ukuran komite audit  memiliki tanda positif dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,017, sehingga nilai signifikansi < 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran komite 

audit berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report.  
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4. Variabel ROA memiliki tanda negatif dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,836, sehingga nilai signifikansi > 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan sustainability report.  

5. Variabel DER memiliki tanda negatif dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,179, sehingga nilai signifikansi > 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel leverage tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan sustainability report.  

6. Variabel CR memiliki tanda negatif dengan nilai signifikansi sebesar 

0,032, sehingga nilai signifikansi < 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report. Variabel likuiditas memiliki 

tanda negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,032, sehingga nilai 

signifikansi < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel likuiditas tidak berpengaruhterhadap pengungkapan 

sustainability report. 

2. Uji Koefisien Determinasi (r2) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (r2)

 

Sumber : Output SPSS versi 26 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square 

dari model regresi adalah sebesar -2,49. Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa variabel-variabel independen dalam model regresi yakni Good 

Corporate Governance. Kinerja Keuangan dan ukuran perusahaan 

mampu menjelaskan variabel dependen yakni pengungkapan 

sustainability report  sebesar 3,7%, sedangkan sisanya sebanyak  

96,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

B. Pembahasan 

Dari hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

ada hipotesis yang terbukti dan ada juga yang tidak terbukti. Untuk itu, bagian 

pembahasan ini akan berisi pembahasan yang lebih terperinci mengenai 

masingmasing variabel.  

1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan Sustainability 

Report 

Berdasarkan hasil uji regresi stastistik pada tabel 4.9 menunjukan 

variabel ukuran dewan komisaris terbukti bahwa ukuran dewan komisaris 

tidak berpengaruh signifikan ditunjukan dengan nilai ukuran dewan 

komisaris 0,361 > 0,05. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang di hasilkan  

Aziz, (2014), Anikta dan Khafid (2015), serta Djalno  (2014), yang 

menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan sustainability report. 

Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report, hai ini disebabkan karena tugas utama dewan 

komisaris adalah menjalankan kegiatan perusahaaan, mengawasi direksi. 
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Dewan komisaris tidak bertanggungjawab secara langsung dalam 

menyusun laporan berkelanjutan suatu perusahaan. 

2. Pengaruh Ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan Sustainability 

Report 

Berdasarkan hasil uji regresi stastistik pada tabel 4.9 menunjukan 

variabel ukuran dewan direksi  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengungkapan sustainability report ditunjukan dengan nilai ukuran komite 

audit 0,122 > 0,05. Artinya bahwa dengan bertambahnya dewan direksi 

tidak mempengaruhi Sustainability Report.  

Menurut Bebeji et all, (2015) ukuran dewan direksi yang terlalu besar 

akan menyebabkan ketidak efisienan dalam proses pengambilan 

keputusan karenabanyaknya perdebatan diantara anggota dewan direksi. 

Sebaliknya dewan direksiyang ramping justru akan membuat pengambilan 

keputusan menjadi lebih cepatdan efisien, dengan kata lain semakin besar 

ukuran dewan direksi maka akan menurunkan kinerja perusahaan karena 

keputusan yang diambil akan semakin tidak efisien. 

Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report, hai ini disebabkan karena tugas utama dewan 

komisaris adalah menjalankan kegiatan perusahaaan, mengawasi direksi. 

Dewan komisaris tidak bertanggungjawab secara langsung dalam 

menyusun laporan berkelanjutan suatu perusahaan. 

3. Pengaruh Ukuran komite audit terhadap Pengungkapan Sustainability 

Report. 

Berdasarkan hasil uji regresi stastistik pada tabel 4.9 menunjukan 

variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
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sustainability report ditunjukan dengan nilai ukuran komite audit 0,017 < 

0,05. Hal ini bertentangan dengan penelitian Aziz, (2014) yang menyatakan 

bahwa komite audit tidak berpengaruh  terhadap sustainability report. 

Namun sejalan dengan dengan Afsari et all, (2016) bahwa komite audit 

berpengaruh positif signifikan terhadap sustainability report. Adapun 

perbedaan dalam penelitian ini mungkin bisa disebabkan perbedaan 

sampel yang digunakan. Hal ini diindikasikan karena komite audit dibentuk 

dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh 

karena itu, komite audit lebih fokus hanya pada kualitas laporan keuangan 

dari pada sustainability report yang masih bersifat voluntary. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan komite audit berpengaruh 

positif signifikan terhadap sustainability report. Hal ini disebabkan karena 

salahsatu tugas dari komite audit adalah meningkatkan kualitas laporan 

terutama laporan keuangan. 

4. Pengaruh ROA  terhadap Pengungkapan Sustainability Report. 

Berdasarkan hasil uji regresi stastistik pada tabel 4.9 menunjukan 

variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report ditunjukan dengan nilai ukuran dewan komisaris 0,836 

> 0,05. Berdasarkan nilai koefisien beta yang bernilai positif menunjukkan 

bahwa perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah cenderung untuk 

melakukan pengungkapan sustainability reporting yang lebih banyak dan 

lebih luas, untuk menutupi profitabilitasnya yang rendah. Hal ini didukung 

dengan argumentasi bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang 

tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal 

yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. 
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Sebaliknya, bila profitabilitas rendah, diharap para pengguna laporan akan 

membaca “good news” kinerja perusahaan (Maiyarni, 2014). Daljono 

(2014), yang menyatakan bahwa kinerja perusahaan sejalan dengan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungakapan sustainability 

report. 

Return on Asset tidak berpengaruh terhadap Eksposur Sustainability 

Report karena Return on Asset bertugas melaksanakan untuk 

meningkatanya laba perusahaan dan mengembalikan modal sehingga 

Return on Asset tidak berfokus terhadap laporan perusahaan. Perusahaan 

yang mempunyai profitabilitas rendah cenderung untuk melakukan 

pengungkapan sustainability reporting yang lebih banyak dan lebih luas, 

untuk menutupi profitabilitasnya yang rendah. 

5. Pengaruh DER  terhadap Pengungkapan Sustainability Report  

Berdasarkan hasil uji regresi stastistik pada tabel 4.9 menunjukan 

variabel leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability 

report ditunjukan dengan nilai leverage 0,179 > 0,05. Hal ini menyatakan 

bahwa sejalan Anikta dan Khafid (2015), bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadapap pengungkapan sustainability report. Perusahaan 

dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan 

sustainability report yang dibuat untuk menghindari sorotan para 

staketholder. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tidak selamanya 

perusahaan dengan leverage tinggi akan menanggung monitoring 

costtinggi pula dalam pengolahan informasi penciptaan laporan, sehingga 

perusahaan akan lebih memilih untuk mengurangi tingkat pengungkapan 

laporan terutama yang berifat sukarela.  
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Debt Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap Eksposur 

Sustainability Report. Perusahaan dengan Debt Equity Ratio yang tinggi 

akan mengurangi pengungkapan sustainability report yang dibuat untuk 

menghindari sorotan para staketholder. 

6. Pengaruh CR terhadap Pengungkapan Sustainability Report 

Berdasarkan hasil uji regresi stastistik pada tabel 4.9 menunjukan 

variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report ditunjukan dengan nilailikuiditas 0,032 < 0,05. Hal 

ini di bertentangan dengan penelitian Daljono (2014), yang menyatakan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

sustainability report. Likuiditas tidak memberi pengaruh terhadap 

sustainability report karena pemberi pinjaman akan lebih berfokus 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang di beri pinjaman di 

bandingkan informasi tambahan tentang aktivitas sosial yang 

diungkapkan melalui sustainability report. Pada umumnya, sebagian 

besar perusahaan melakukan pengungkapan yang bersifat sukarela 

tujuanya hanya demi mendapatkan image yang baik di mata para 

stakeholder. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan yang memiliki 

likuiditas yang tinggi akan mencerminkan perusahaan tersebut juga 

memiliki modal kerja tersedia yang cukup, sehingga perusahaan akan 

cenderung mengungkapkan informasi seperlunya saja. 

Current Ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam hal 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, atau dengan kata lain, 

melunasi utang-utang jangka pendeknya beserta utang jangka panjang 

yang sudah jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan. Perusahaan 
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uang memiliki kemampuan yang baik dalam membayar utangnya lebih 

mudah untuk menyusun sustainability report dengan tujuan menjaga 

image perusahaan, sementara perusahaan yang kurang mampu 

mambayar utangnya cenderung membuat laporan seperlunya. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pengaruh variabel 

independen yang berupa good corporate governance (ukuran dewan komisaris, 

ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit), kinerja keuangan (Return on 

Asset, Debt Equity Ratio, Current Ratio) terhadap Eksposur Sustainability 

Report, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain: 

1. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap Eksposur 

Sustainability Report karena dewan komisaris bertugas melaksanakan 

rencana perusahaan dan mengawasi direksi, tetapi tidak bertugas 

langsung dalam menyususun laporan dari perusahan  

2. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap Eksposur Sustainability 

Report karena dewan direksi  bertugas memimpin perusahaan dengan 

menerbitkan kebijakan perusahaan atau istitusi sehingga dewan direksi 

tidak langsung dalam . 

3. Ukuran komite audit berpengaruh terhadap Eksposur Sustainability Report 

Hal ini diindikasikan karena komite audit dibentuk dengan tujuan utama 

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, komite 

audit lebih fokus hanya pada kualitas laporan keuangan dari pada 

sustainability report yang masih bersifat voluntary. 

4. Return on Asset tidak berpengaruh terhadap Eksposur Sustainability 

Report karena Return on Asset bertugas melaksanakan untuk 

meningkatanya laba perusahaan dan mengembalikan modal sehingga 

Return on Asset tidak berfokus terhadap laporan perusahaan 
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5. Debt Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap Eksposur Sustainability 

Report. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi 

pengungkapan sustainability report yang dibuat untuk menghindari sorotan 

para staketholder. 

6. Current Ratio berpengaruh terhadap Eksposur Sustainability Report  Hal 

ini dapat diartikan bahwa perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi 

akan mencerminkan perusahaan tersebut juga memiliki modal kerja 

tersedia yang cukup, sehingga perusahaan akan cenderung 

mengungkapkan informasi seperlunya saja. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan: 

1. Bagi perusahaan supaya lebih memperhatikan ukuran komite audit, dan 

Current Ratio karena memiliki peran yang cukup penting tingkat 

pengungkapan sustainability report. Perusahaan juga sebaiknya 

memperhatikan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, return on 

asset, dan debt equity ratio karena berperan penting dalam kemajuan 

perusahaan. 

2. Bagi perusahaan supaya lebih memperhatikan lingkungan dan sosialnya, 

mengingat pemangku kepentingan memiliki peran yang cukup penting 

dalam menentukan keberlangsungan hidup perusahaan. Sebagai saran 

penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan, perusahaan dapat 

membuat sustainability report, secara lengkap dan baik menggunakan 

pedoman yang diakui secara global yaitu Global Reporting Initiative (GRI). 
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3. Analisis regresi dalam penelitian ini menghasilkan nila adjusted R2 yang 

rendah yaitu sebesar 3,7%, walaupun model regresinya secara statistik 

signifikan dalam menjelaskan pengaruh variabel- variabel independen 

terhadap variabel dependen, maka dari itu peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan variabel lain untuk menjelaskan tingkat pengungkapan 

sustainability report. 



 

 

64 

64 

DAFTAR PUSTAKA 

Aniela, Y. (2012). Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja 
Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. Berkala Ilmiah Mahasiswa 
Akuntansi, 1(1). 

Astria, T., & Ardiyanto, M. D. (2011). Analisis pengaruh audit tenure, struktur 
corporate governance, dan ukuran KAP terhadap integritas laporan 

keuangan. UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis. 

Ayunitha, A., Sulastri, H. W., Fauzi, M. I., Sakti, M. A. P., & Nugraha, N. M. (2020). 
Does the Good Corporate Governance Approach Affect Agency Cost. Solid 
State Technology, 63(4), 3760–3770. 

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan: 
Essensial of Financial Management Buku 1. 

Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). Teori akuntansi. Semarang: Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, 409. 

Della Amelia, R., & Trisnaningsih, S. (2021). Pengaruh Good. Corporate. 
Governance,. Profitabilitas, Dan Media Exposure Terhadap. Environmental 
Disclosure. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 12(3), 
682–692. 

Diono, H., & Prabowo, T. J. W. (2017). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate 
Governance, Profitalbilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat 
Pengungkapan Sustainability Report. Diponegoro Journal of Accounting, 
6(3), 615–624. 

Diyanty, M., & Yusniar, M. W. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate 
Governance Terhadap Kinerja Keuangan Padaperbankan Yang Terdaftar Di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). JWM (Jurnal Wawasan Manajemen), 7(1), 49–
64. 

Effendi, M. A. (2009). The power of good corporate governance: teori dan 
implementasi. Jakarta: Salemba Empat. 

Elkington, J. (1997). The triple bottom line. Environmental Management: Readings 
and Cases, 2. 

Fathonah, D. S. (2022). Mekanisme Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan 
Terhadap Sustainability Reporting (Studi Empiris pada Perusahaan Bisnis 
Grup Indonesia Periode 2018-2019). Accounting and Finance Studies, 2(1), 
40–67. 

Fatmawati, Y. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance 
Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). Jurnal Akuntansi, 
6(1). 

Hapsoro, D., & Husain, Z. F. (2019). Does sustainability report moderate the effect 
of financial performance on investor reaction? Evidence of Indonesian listed 
firms. International Journal of Business, 24(3), 308–328. 

Japlim, R. Y., Nirmala, A., & Meilasari, F. (2021). Pengaruh Pengungkapan 
Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Tambang 



 

 
 

65 

Indonesia. JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang, 8(2). 

Kurnia, D., Nurdin, N., & Azib, A. (2019). Pengaruh Eksposur Transaksi terhadap 
Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan LQ45 Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2011–2015). 

Kurniawan, E., & Astuti, R. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan 
Institusional, Leverage dan Growth terhadap Tingkat Materialitas 
Sustainability Report. Akrual, 3(1), 72–90. 

Listianto, E. (2021). Pengaruh mekanisme good corporate governance dan kinerja 
keuangan terhadap pengungkapan sustainability report: studi pada 
perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. UIN 
Sunan Ampel Surabaya. 

Maria Elfrida Roju, W. E. A. (2020). Pengaruh Mekanisme Good corporate 
governance, Kinerja Keuangan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas 
Pengungkapan Sustainability Report (Studi kasus pada Perusahaan 
Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018). 

Universitas Wijaya Putra. 

McRitchie, J. (2016). The Individual’s Role in Driving Corporate Governance. 
Quoted in The Handbook of Corporate Governance, Edited by Richard 
Leblanc (Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons), 433. 

Nurliza, C. (2020). Pengaruh Kebijakan Good Corporate Governance (GCG) dan 
Etika Bisnis Terhadap Implementation GCG Pada Bank Sumut (Kantor 
Pusat). Universitas Medan Area. 

Orniati, Y. (2009). Laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan. 

Jurnal Ekonomi Bisnis, 14(3), 206–213. 

Prabowo, M. S. (2019). Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif 
Islam. QISTIE, 11(2). 

Puspitawati, N. W. J. A., Suryandari, N. N. A., & Susandya, A. A. P. G. B. A. (2019). 
Pengaruh Pertumbuhan Laba Dan Mekanisme Good Corporate Governance 
Terhadap Kualitas Laba. Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, 
Teknologi Dan Humaniora-Inobali, 580–589. 

Putra, I. N. N. A. (2012). Perspektif Teori Keagenan dengan Struktur Kepemilikan 
Manajerial pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi pada BPR di Nusa 
Tenggara Barat). Universitas Brawijaya. 

Ramly, F. M. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Perusahaan Sebelum Dan 
Sesudah Penerapan Employee Stock Ownership Program(ESOP). 

Sari, G. A. C. N., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate 
Governance, Profitabilitas, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Environmental 
Disclosure (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Sektor 
Perkebunan yang Terdaftar di BEI dan Terdaftar di PROPER Tahun 2013-

2017). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 9(3). 

Sugiyono, M. S. (2018). Metodologi Penelitian Dilengkapi dengan Metode R&D. 
Deepublish. 

Sunardi, N. (2019). Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai 
Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening Pada 



 

 

66 

66 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 
2012-2018. JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma), 2(3). 

Waraihan, Z. (2020). Pengaruh media exposure, earnings management, corporate 
governance, dan industrial type terhadap sustainability report: Studi pada 
perusahaan yang mengikuti Asia Sustainability Reporting Rating periode 
2018-2019. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 

Wardhani, R. (2008). Tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia dan 
hubungannya dengan karakteristik dewan sebagai salah satu mekanisme 
corporate governance. Simposium Nasional Akuntansi XI, 1–26. 

Wulandari, R. (2021). Pengaruh Komite Audit Dan Struktur Modal Terhadap 
Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris Pada Perusahaan yang 
Mengikuti Asia Sustainability Reporting Rating Periode 2015-2020). 
Accounthink: Journal of Accounting and Finance, 6(02). 

 

  



 

 
 

67 

LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1: Data Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2018 - 2021 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ADRO Adaro Energy Tbk 

2 ARII Atlas Resorces Tbk 

3 ATPK Bara Jaya Internasional Tbk 

4 BORN Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk 

5 BOSS Borneo Olah Sarana Sukses Tbk 

6 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk 

7 BUMI Bumi Resources Tbk 

8 BYAN Bayan Resources Tbk 

9 DEWA Darma Henwa Tbk 

10 DOID Delta Dunia Makmur Tbk 

11 DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk 

12 FIRE Alfa Energi Investama Tbk 

13 GEMS Golden Energy Mines 

14 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk 

15 HRUM Harum Energy Tbk 

16 INDY Indika Energy Tbk 

17 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 

18 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 

19 MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk 

20 MYOH Samindo Resources Tbk 

21 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 

22 PTBA Bukit Asam Tbk 

23 PTRO Petrosea Tbk 

24 SMMT Golden Eagle Energy Tbk 

25 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk 
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Lampiran 2. Data Good Corporate Governance pada Perusahaan Pertambangan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2021. 

No 
Kode 

Perusahaan 

Jumlah Anggota Dewan 
Komisaris 

Jumlah Anggota Dewan 
Direksi 

Jumlah Anggota Dewan 
Komite Audit 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

1 ADRO 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 

2 ARII 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 BUMI 8 8 8 8 11 11 11 11 4 4 4 4 

4 BYAN 3 3 3 3 7 7 7 7 4 4 4 4 

5 DOID 7 7 7 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 DSSA 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 

7 GTBO 4 4 4 4 7 7 7 7 3 3 3 3 

8 HRUM 6 6 6 5 6 6 6 5 3 3 3 3 

9 GEMS 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 

10 ITMG 7 7 7 7 8 8 8 8 3 3 3 3 

11 KKGI 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 

12 MBAP 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

13 PKPK 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 

14 PTRO 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 

15 SMMT 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

16 TOBA 4 4 4 4 8 8 8 8 3 3 3 3 

  Jumlah 76 76 76 74 82 82 82 81 53 53 53 53 

  Rata-rata 4,75 4,75 4,75 4,63 5,13 5,13 5,13 5,06 3,31 3,31 3,31 3,31 
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Lampiran 2. Perkembangan Return on Asset 2018-2021 

No Kode Perusahaan 
Return of Asset 

2018 2019 2020 2021 

1 ADRO  0,22   0,01   0,02   0,14  

2 ARII  0,16   0,04   0,05   0,00  

3 BUMI  0,11   0,04   0,03   0,05  

4 BYAN  0,07   0,02   0,12   0,52  

5 DOID  0,04   0,03   0,03   0,12  

6 DSSA  0,04   0,05   0,02   0,01  

7 GTBO  0,05   0,05   0,05   0,11  

8 HRUM  0,04   0,03   0,12   0,11  

9 GEMS  0,03   0,07   0,12   0,42  

10 ITMG  0,06   0,04   0,03   0,28  

11 KKGI  0,03   0,05   0,04   0,17  

12 MBAP  0,07   0,05   0,15   0,39  

13 PKPK  0,04   0,03   0,03   0,12  

14 PTRO  0,03   0,03   0,06   0,24  

15 SMMT  0,03   0,05   0,05   0,23  

16 TOBA  0,03   0,02   0,05   0,07  

  Jumlah 1,05 1,05 1,05 1,05 

  Rata-rata 0,06 0,06 0,06 0,06 
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Lampiran 3. Perkembangan Debt Equity Ratio 2018-2021 

No Kode Perusahaan 
Debt Equity Ratio  

2018 2019 2020 2021 

1 ADRO  0,10   0,11   0,04     0,70  

2 ARII  0,13   0,02   0,12     0,21  

3 BUMI  0,15   0,14   0,16     0,12  

4 BYAN  0,77   0,38   0,40     0,54  

5 DOID  0,17   0,22   0,23     0,22  

6 DSSA  0,08   0,04   0,04     0,04  

7 GTBO  0,04   0,06   0,05     0,11  

8 HRUM  0,10   0,05   0,13     0,15  

9 GEMS  0,32   0,19   0,27     0,31  

10 ITMG  0,27   0,14   0,04     0,04  

11 KKGI  0,25   0,32   0,27     0,25  

12 MBAP  0,41   0,24   0,20     0,20  

13 PKPK  0,43   0,33   0,35     0,07  

14 PTRO  0,12   0,15   0,14     0,55  

15 SMMT  0,32   0,33   0,40     0,17  

16 TOBA  0,32   0,17   0,12     0,22  

  Jumlah  3,98   2,89   2,96  3,9 

  Rata-rata  0,25   0,18   0,19  0,24 
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Lampiran 4 Perkembangan Sustainability Report 2018-2021 

No Kode Perusahaan Sustainability Report  

  2018 2019 2020 2021 

1 ADRO 17,46 9,83 6,67 7,73 

2 ARII 15,53 3,22 3,33 3,32 

3 BUMI 9,23 3,76 4,44 4,23 

4 BYAN 5,59 3,55 3,33 3,21 

5 DOID 4,99 3,01 3,33 3,01 

6 DSSA 3,06 3,88 3,33 3,22 

7 GTBO 4,89 4,22 4,44 3,00 

8 HRUM 3,12 3,65 3,33 4,23 

9 GEMS 3,50 3,39 3,33 3,39 

10 ITMG 4,12 3,12 4,44 6,77 

11 KKGI 3,76 2,56 3,33 3,56 

12 MBAP 3,26 3,76 3,33 3,22 

13 PKPK 3,68 2,11 3,33 3,77 

14 PTRO 5,34 3,98 6,67 3,45 

15 SMMT 4,32 3,67 4,44 4,67 

16 TOBA 4,34 2,65 1,11 2,12 

 Jumlah 96,19 60,36 62,19 62,90 

 Rata-rata 6,01 3,77 3,89 3,93 
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Lampiran 5 TES PLAGIASI 
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