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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Terkait wacana yang berkembang pada saat ini mengenai green accounting, 

dimana setiap perusahaan tidak hanya memikirkan profit semata melainkan 

berkonsentrasi pada stakeholders lainnya.  Dalam hal ini perusahaan  dituntut harus 

lebih memperhatikan lingkungan dan masyarakat disekitar,  karena banyak kegiatan 

perusahaan yang mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan, kemiskinan, polusi, 

kriminal, dan  lain-lain.  Untuk menjaga itu semua, perusahaan diminta untuk 

membuat laporan keberlanjutan (sustainability report) yang didalam laporan tersebut 

terdapat laporan  mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering 

disebut dengan istilah CSR (Corporate Social Responsibility). 

        Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan didalam laporan 

sustainability report.Sustainability report adalah suatu bentuk informasi mengenai 

pengungkapan, pengukuran, dan akuntabilitas kepada stakeholders yang didalamnya 

terdapat prinsip dan standar pengungkapan yang dapat dipraktikan didalam 

lingkungan perusahaan.  Dalam pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

NO. 1 (Revisi 1998) paragraf ke sembilan dinyatakan: “Perusahaan dapat pula 

menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan 

laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri di mana 
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faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang 

menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan 

penting”.1  Oleh karena itu, perusahaan diminta untuk membuat laporan tambahan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah atau disebut dengan laporan 

keberlanjutan (sustainability report) berdasarkan GRI . 

        Berdasakan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti mengenai 

analisis efektivitas pengungkapan sustainability report berdasarkan GRI pada 

perusahaan  yang terdaftar di BEI. 

 

B. Perumusan Masalah 

        Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian karya ilmiah ini 

adalah apakah pengungkapan sustainability report berdasarkan GRI pada 

perusahaan  yang terdaftar di BEI sudah efektif ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah: 

a. Untuk mengetahui perusahaan yang melaporkan sustainability report 

di BEI. 

                                                            
1  Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 1998) Paragraf kesembilan 
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b. Untuk melihat pengungkapansustainability report pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI dengan indikasi GRI. 

c. Melihat indeks pengungkapan tertinggi dan terendah berdasarkan GRI 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2. Manfaat Penulisan 

Manfaat dalam penulisan karya ilmiah ini adalah: 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan  

sustainability report pada perusahaan. 

b. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

c. Dapat memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan mengenai 

penerapan laporan keberlanjutan (sustainability report) berdasarkan 

GRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


