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ABSTRAK 

Fadhli Qordhowi, 2014: Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan 

Manajemen, Likuiditas, dan Aktivitas Operasi Terhadap Sustainability Reporting 

Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Mengeluarkan Sustainability 

Report dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). Universitas Negeri 

Jakarta.   

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara dewan 

komisaris independen, kepemilikan manajemen, likuiditas, dan aktivitas operasi 

terhadap sustainability report. Variabel Dependen berupa Sustainability Reporting 

Disclosure diukur menggunakan teknik scoring berdasarkan GRI 3.1 Guidelines. 

Sementara itu untuk variabel independen berupa dewan komisaris independen diukur 

dengan persentase jumlah dewan komisaris independen, kepemilikan manajemen 

diukur dengan persentase jumlah total saham yang dimiliki manajemen, likuiditas 

diukur menggunakan rasio lancar, dan aktivitas operasi diukur dengan jumlah arus 

kas dari aktivitas operasi dibagi dengan total aset. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder dengan populasi seluruh perusahaan yang mengeluarkan sustainability 

report dan terdaftar di BEI pada periode 2010-2012. Dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling dimana mendapatkan data sebanyak 45 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda untuk 

menguji hipotesis dengan bantuan SPSS.  

 Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap sustainability 

reporting disclosure. Sementara itu kepemilikan manajemen dan aktivitas operasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainability reporting disclosure serta 

likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap sustainability reporting 

disclosure. 

 

Kata Kunci: Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajemen, Likuiditas, 

Aktivitas Operasi, dan Sustainability Report.  

 

 

 



iii 
 

ABSTRACT 

Fadhli Qordhowi, 2014: The Influence of Independent Commissioner, Management 

Ownership, Liquidity, and Activity from Operations on Sustainability Reporting 

Disclosure (Empirical Study on Indonesian Stock Exchange Listed Companies which 

Published Sustainability Report in 2010-2012). State University of Jakarta. 

This research aims to empirically analyze the influence of independent 

commissioner, management ownership, liquidity, and activity from operations on 

sustainability reporting disclosure. Sustainability Reporting Disclosure is the 

dependent variables in this research were measured by scoring technique based on 

GRI 3.1 Guidelines. For the independent variables in this research, using 

independent commissioner were measured by percentage of independent 

commissioner, management ownership were measured by percentage of management 

ownership, liquidity were measured by current ratio, and activity from operations 

were measured by percentage of cash flow from operation divided total asset. This 

research uses secondary data which is financial statement and sustainability report 

from Indonesian Stock Exchange Listed Companies in 2010-2012. While the 

sampling method used was purposive sampling method which is overall 45 sample 

choose. This research uses multiple regression method to test the hypothesis with 

SPSS computer program.  

From the analysis performed in this research, it can be concluded that 

independent commissioner has no significant influence to sustainability reporting 

disclosure. The other hand management ownership and activity from operations has 

significant influence to sustainability reporting disclosure. The last one liquidity has 

negatively and significant influence to sustainability reporting disclosure.  

 

Key Words: Independent Commissioner, Management Ownership, Liquidity, Activity 

from Operations, Sustainability Reporting 
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