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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

I.1. Latar Belakang  

Perubahan lingkungan beberapa dekade terakhir ini menjadi lebih cepat, 

sedangkan sumber daya yang disediakan oleh alam semakin berkurang. Akibatnya, 

badan hukum internasional dan beberapa negara maju terus membicarakan mengenai 

isu keberlanjutan atau sustainability (Ellili, 2022). Perusahaan dituntut untuk tidak 

hanya memprioritaskan keuntungan atas usahanya dan lebih mempertimbangkan 

akibat yang ditimbulkan atas kegiatan usahanya. Untuk mencapai keberlanjutan, maka 

perusahaan melakukan pengungkapan laporan kinerja lingkungan dan sosial serta 

laporan kinerja keuangan perusahaan (Öcal & Kamil, 2021).  

Banyak investor mulai menunjukan ketertarikan pada perusahaan yang 

memperhatikan isu-isu lingkungan. Untuk menjaga minat investor, perusahaan harus 

memberikan respon terhadap perusahaan perilaku investor. Kinerja keuangan 

perusahaan yang baik dianggap belum cukup dalam menyakinkan investor untuk 

berinvestasi dalam suatu perusahaan. Disisi lain tuntutan dari para stakeholder 

mendorong perusahaan melakukan pelaporan sukarela sebagai laporan keberlanjutan 

atau sustainability report (Rahi, 2021). Setiap laporan yang diterbitkan oleh 

perusahaan memiliki tingkat pengungkapan yang berbeda (Kirana & Prasetyo, 2021). 

Kepercayaan antara pemangku kepentingan dengan investor merupakan kunci dari 

competitive advantage dalam perusahaan. Untuk itu, pengungkapan Environmental, 

Social, dan Governance atau yang lebih dikenal dengan istilah pengungkapan ESG 

merupakan pengungkapan yang menggabungkan pemeliharaan lingkungan, 

tanggungjawab sosial dan tata kelola perusahaan yang didasari pada Social 

Responsibility Investment (SRI) dan investasi hijau. Sebelumnya, para investor sulit 

untuk melakukan penilaian terhadap return investasi. Dengan pengungkapan ESG, 

investor sangat terbantu dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat 

mengurangi risiko investasi dan meningkatkan pendapatan di masa mendatang (Wang 

et al., 2021).  
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Pemerintah selaku regulator terus berusaha dalam membuat produk hukum yang 

dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai isu-isu Environmental, Social, 

and Governance (ESG). Beberapa peraturan telah dibuat oleh pemerintah dan para 

regulator lainnya yang berkaitan dengan Environmental, Social, and Governance 

(ESG) antara lain Undang-undang Perseroan Terbatas No. 23 Tahun 1997 mengenai 

pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 

mengenai perseroan terbatas, pasal 74 Tahun 2007 terkait tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan kewajiban emiten dalam 

melakukan pengungkapan, Kementerian Perindustrian mengeluarkan Peraturan 

Menteri Perindustrian Indonesia Nomor 51/M-IND/PER/6/2015 mengenai Pedoman 

Standar Industri Hijau (SIH). Peraturan lain mengenai pengungkapan laporan 

keberlanjutan ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/Pojk.03/2017 

mengenai Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan Bagi  Lembaga Jasa  Keuangan,  

Emiten, dan Perusahaan  Publik.  Pada pasal 10 menyatakan bahwa Lembaga Jasa 

Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan publik diwajibkan untuk melakukan 

penyusunan laptan keberlanjutan dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan batas 

waktu penyampaian laporan tahunan pada tanggal 30 april tahun berikutnya setiap 

tahunnya yang dimulai pada tahun 2019. Laporan keberlanjutan disampaikan terpisah  

dengan laporan keuangan. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang melanggar peraturan 

tersebut akan dikenakan sanksi administratif berbentuk teguran atau peringatan tertulis. 

Di Indonesia sebagian emiten telah menunjukan kesadaran atas pengungkapan 

laporan keberlanjutan. Namun, hanya Sebagian emiten yang melakukan pengungkapan 

Environmental, Social, and Governance (ESG) sehingga pengungkapan belum 

menyeluruh dilakukan oleh emiten. Lalu, tingkat pengungkapan Environmental, 

Social, and Governance (ESG) yang oleh emiten juga dapat dikatakan rendah yaitu 

dibawah 50% dari total keseluruhan komponen Environmental, Social, and 

Governance (ESG). Beberapa lembaga independen melakukan analisis mengenai 

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.  (Heaps et al., 2019) melakukan 

analisis terhadap 6.261 emiten dan 49 bursa dan melakukan pemeringkatan. 

Pemeringkatan ini dilakukan dengan mengkategorikan penilaian ke bursa saham 
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kedalam tiga  kategori yang pertama tingkat pengungkapan, yaitu seberapa banyak 

pelaporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari tujuh  indikator kinerja 

keberlanjutan yaitu emisi greenhouse  gas (GHG), penggunaan air, penggunaan energi, 

keselamatan kerja (tingkat cidera), limbah, penggajian dan perputaran karyawan. 

Kedua, Pertumbuhan pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) 

antar emiten yang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, 

ketepatan waktu yaitu berapa waktu lama yang dibutuhkan untuk penerbitan laporan 

oleh emiten dalam periode pelaporan. 

Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa Indonesia menduduki 

peringkat ke 36 dari 47 bursa dengan tingkat pengungkapan senilai 32,1%, 

pengungkapan pertumbuhan senilai -0,8% dan pengungkapan ketepatan waktu yang 

tidak dapat diketahui. Dari pengamatan tersebut, dikatakan bahwa pengungkapan ESG 

masih dikatakan kurang apabila dibandingkan perusahan yang terdapat pada bursa-

bursa lain diseluruh dunia.  Dari penelitian tersebut dapat dijadikan dorongan bagi para 

pelaku bisnis agar lebih concern terhadap pengungkapan Environmental, Social, and 

Governance (ESG) sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pasar modal di 

Indonesia. 

Selain itu, terdapat riset lain yang dilakukan oleh Bumi Global Karbon pada 

tahun 2020 yaitu mengenai analisa praktik pengungkapan Environmental, Social, and 

Governance (ESG) emiten pasar modal di Indonesia untuk tahun 2018-2019. 

Pengungkapan terendah terjadi pada pengungkapan environmental yaitu 16% untuk 

tahun 2018 dan 23% untuk tahun 2019 pengungkapan tertinggi terjadi pada 

pengungkapan governance yaitu 27% untuk tahun 2018 dan 29% pada tahun 2019. 

Dari tabel histogram pada Gambar 1.  menunjukan bahwa pengungkapan ESG yang 

sudah meningkat dari tahun ke tahunnya. 
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Gambar 1. Rata-rata pengungkapan ESG 39 Emiten 

Sumber : Laporan tahunan BGK (2020) 

Sebagai upaya guna mengembangkan investasi keberlanjutan serta praktik 

Environmental, Social, and Governance (ESG) ditahun 2019 Bursa efek Indonesia 

(BEI) bergabung sebagai anggota United Nations Sustainable Stock Exchange (SSE). 

Selain itu, pada tahun 2020 diluncurkan satu indeks baru yaitu Indeks ESG Leaders 

(IDXESGL). Indeks ESG Leaders dinilai dengan dasar penilaian risiko ESG yang 

mengukur berdasarkan penerapan ESG dalam suatu perusahaan berdasarkan 

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan pada laporan keberlanjutan. BEI 

bekerja sama dengan suatu lembaga independen yaitu Sustainalytics sebagai penyedia 

data ESG.  

Pemilihan anggota indeks ESG Leaders dilakukan melalui beberapa kriteria. 

Pertama, saham generik berasal dari konstituen indeks IDX80 yang memiliki skor 

risiko yang berasal dari keberlanjutan. Indeks IDX80 mengukur kinerja harga saham 

berdasarkan kapitalisasi pasar yang besar dan likuiditas yang tinggi, serta fundamental 

perusahaan yang sehat. Kedua, saham yang memenuhi syarat adalah saham yang tidak 

termasuk dalam kategori 4 dan 5 berdasarkan analisis keberlanjutan. Kategori keempat 

adalah kategori high perselisihan korporasi yang memberikan dampak besar kepada 

lingkungan dan masyarakat, risiko operasional yang tinggi, banyak masalah struktural, 

kejadian berulang, dan manajemen perusahaan yang buruk. Sedangkan Kategori 5 
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merupakan kategori severe dimana perselisihan korporasi memiliki dampak 

lingkungan dan sosial yang serius dan risiko korporasi yang serius terjadi perilaku 

negatif yang yang cukup buruk,  frekuensi kejadian yang tinggi dan perusahaan 

memiliki manajemen yang buruk. Ketiga, konstituen IDX ESG Leaders dipilih dari 

sisa saham nilai risiko ESG dengan nilai paling rendah yaitu sebanyak minimal 15 

saham dan maksimal 30 saham.  

Green finance merupakan investasi keuangan oleh industri  jasa keuangan guna 

proyek pembangunan keberlanjutan, produk lingkungan serta kebijakan pembangunan 

keberlanjutan. Green finance mendorong pembangunan yang ramah lingkungan guna 

mendorong konsep investasi dengan tanggungjawab terhadap lingkungan. Isu 

penggunaan bahan bakar fosil yang menyebabkan perusahan iklim yang ekstrem dan 

memicu terjadinya efek rumah kaca atau emisi karbon saat ini sedang menjadi concern 

di seluruh dunia . Hal tersebut menyebabkan meningkatnya suhu di atmosfer dan cuara 

ekstrem yang mengancam kehidupan manusia di masa mendatang. Oleh sebab itu, 

dilakukan upaya-upaya guna meminimalisir akibat yang ditimbulkan dari penggunaan 

bahan bakar fosil atau batubara.  

Dilansir dari kompas, beberapa bank lokal masih melakukan investasi untuk 

batubara seperti PT. Bank Permata Tbk dan  PT. Bank Central Asia Tbk Ditengah isu 

perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi karbon kedua bank tersebut masih 

melakukan investasi pada sektor batubara karena dianggap masih memberikan baik 

dikarenakan bank asing sudah tidak dapat melakukan investasi. Selain itu, disebutkan 

bahwa kebutuhan penduduk indonesia masih sangat bergantung pada pengunaan 

batubara salah satunya guna pembangkit listrik di pelosok.  Hal tersebut tentunya 

bertolak belakang dengan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG), 

dimana kedua bank tersebut belum dapat mendukung kegiatan usaha berbasis 

Environmental, Social, and Governance (ESG). Pemerintah mengupayakan mulai 

tahun 2030 melakukan pemberhentian penggunan PLTU dengan bahan batubara dan 

diganti dengan menggunakan enertgi yang lebih go green.  

Dari fenomena diatas, dijelaskan bahwa penerapan Environmental, Social, and 

Governance (ESG) sangat penting bagi perusahaan selain itu dorongan perusahaan 



 

Rizka Aulia Ardhya Garini, 2022 
PENGARUH CORPORATE ATTRIBUTES TERHADAP ENVIRONMENTAL, 
SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURE 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi 
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

6 

 

dalam penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) ialah hal krusial. 

Perusahaan dengan Environmental, Social, and Governance (ESG) yang baik dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan yang berpengaruh terhadap reputasi serta 

kinerja perusahaan. Perusahaan dapat mendapatkan keuntungan yang optimal tanpa 

merusak lingkungan serta bersengketa dengan masyarakat. Selain itu, dengan usaha 

berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) dapat meningkatkan sumber 

daya perusahaan dan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai faktor-faktor ESG 

disclosure masih memiliki hasil yang berbeda pada beberapa penelitian. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi Environmental, Social, and Governance (ESG), ialah 

kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dinilai dengan melihat kienrja keuangan 

dan kinerja pasar pada suatu perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan erat dengan 

kapabilitas perusahaan dalam memperoleh laba dan kebanyakan dipengaruhi oleh 

faktor internal perusahaan. Sedangkan, kinerja pasar diukur menggunakan harga saham 

perusahaan yang berhubungan dengan modal perusahaan dan faktor eksternal yaitu 

investor. Dengan pengungkapan ESG yang baik oleh perusahaan dapat mengurangi 

asimetri informasi dan volatilitas harga saham di pasar saham (Shakil, 2021). Penelitian 

oleh Sharma et al. (2020) menghasilkan bahwa kinerja perusahaan pada market 

performance memiliki pengaruh terhadap ESG disclosure. Berdasarkan kajian literatur  

yang telah dilakukan didapati bahwa penelitian mengenai kinerja perusahaan dengan 

market performance masih dikatakan cukup jarang. Maka penelitian ini menggunakan 

market performance guna memberikan perbandingan mengenai pengaruh market 

performance terhadap ESG disclosure. Fuadah dan  Safitri (2018);  Noerkholiq dan  

Muslih (2021);  dan Sharma et al. (2020) melakukan penelitian utnuk menguji 

pengaruh financial performance terhadap ESG disclosure yang diukur menggunakan 

profitabilitas dan hasilnya menunjukan bahwa financial performance tidak memiliki 

pengaruh terhadap ESG disclosure. hasil berbeda terdapat pada penelitian lain yang 

dilakukan Abdul Rahman & Alsayegh, (2021) , Khoury et al. (2021) dan Kirana & 

Prasetyo (2021) yang menghasilkan bahwa financial performace memiliki pengaruh 

terhadap ESG disclosure. 
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Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi Environmental, Social, and 

Governance (ESG) yaitu foreign ownership. Kepemilikan asing dapat mempengaruhi 

pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) suatu perusahaan. Pihak 

asing dianggap lebih memiliki pengalaman dan lebih concern terhadap isu lingkungan 

serta sosial. Dalam melakukan investasi, investor asing tidak hanya 

memepertimbangkan kinerja keuangan perusahaan tetapi juga mempertimbangkan 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan serta sosialnya. Tuntutan tersebut 

memberikan dorongan kepada perusahaan untuk memenuhi pengungkapan mengenai 

Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan optimal dengan menerbitkan 

sustainability report atau laporan keberlanjutan.  Penelitian oleh Fahad dan  KB, (2018) 

menghasilkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap ESG disclosure. 

Sedangkan pada penelitian lain oleh Kirana dan  Prasetyo (2021);  Noerkholiq dan  

Muslih (2021) menghasilkan bahwa kepemilikan tidak memiliki pengaruh pada ESG 

disclosure.  

Sementara itu, risiko perusahaan dapat mempengaruhi Environmental, Social, 

and Governance (ESG) suatu perusahaan. Dimana perusahaan akan sebaik mungkin 

meningkatkan minat stakeholder terhadap perusahaan. Pengelolaan modal pada suatu 

usaha dapat memberikan risiko bagi perusahaan. Literatur lain menjelaskan bahwa 

risiko perusahaan dapat diukur menggunakan leverage dimana kemampuan perusahaan 

dalam pelunasan utang guna pemenuhan dana untuk kegiatan operasi. penelitian  oleh 

Fuadah dan  Safitri (2018) menghasilkan company risk yang diukur menggunakan 

leverage memiliki pengaruh terhadap ESG disclosure. Hasil lain dari penelitian Khoury 

et al. (2021) menunjukan bahwa company risk tidak memiliki pengaruh terhadap ESG 

disclosure. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, disimpulkan bahwa 

masih terdapat perbedaan hasil secara literatur dari penelitian sebelumnya. Dari sudut 

pandang empiris terkait fenomena Environmental, Social, and Governance (ESG) 

disclosure masih menjadi perdebatan yang membahas faktor determinannya. Oleh 

sebab itu,  penelitian ini dilakukan untuk mnegetahui lebih dalam mengenai pengaruh 
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corporate attibutes terhadap Environmental, Social, and Governance (ESG) 

disclosure. 

I.2.  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan yang telah diuraikan mengenai latar belakang penelitian, maka 

peneliti merumuskan masalah, sebagai beriku: 

1. Apakah terdapat pengaruh market performance terhadap ESG disclosure ? 

2. Apakah terdapat pengaruh financial performance terhadap ESG disclosure ?  

3. Apakah terdapat pengaruh foreign investor terhadap ESG disclosure? 

4. Apakah terdapat pengaruh company risk terhadap ESG disclosure ?  

I.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh market performance terhadap 

ESG disclosure. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh financial performance terhadap 

ESG disclosure.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh foreign investor terhadap ESG 

disclosure. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh company risk terhadap ESG 

disclosure.  

I.4.  Manfaat Penelitian 

Diharapkan riset ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain: 

1. Aspek Teoritis. Penelitian ini  dapat menjadi  sumber informasi dan referensi 

tambahan bagi penelitian selanjutnya, khususnya terkait  faktor-faktor yang 

memengaruhi Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure. Selain 

itu, penelitian juga diharapkan dapat mempersempit gap-gap antar penelitian 

terdahulu. 

2. Aspek Praktis.  

a. Pihak akademis 
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Diharapkan penelitian in idapat memberikan manfaat sebagai 

informasi pada bidang akuntansi serta memperluas penelitian yang 

berhubungan dengan Environmental, Social, and Governance (ESG) 

disclosure. 

b. Pihak Perusahaan  

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi serta digunakan 

sebagai motivasi dan bahan pertimbangan dalam penerapan dari variabel 

yang diteliti dalam membantu meningkatkan Environmental, Social, and 

Governance (ESG) disclosure.  

c. Pihak Investor 

Diharapkan Penelitian ini digunakan sebagai informasi dalam proses 

pembuatan keputusan berinvestasi agar lebih berhati-hati ketika akan 

melakukan investasi pada suatu perusahaan. 

 

 


