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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan operasional yang berkesinambungan merupakan salah satu target yang 

harus dicapai oleh perusahaan, sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik SA 

Seksi 341 paragraf dua (IAI, 2012) yang mendefinisikan kesinambungan usaha sebagai 

kesangsian kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

selama periode waktu yang pantas, yaitu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal 

laporan keuangan auditan. Keberlanjutan usaha ini tidak hanya untuk profit jangka 

panjang perusahaan saja, namun harus selaras dengan kepentingan sosial dan 

perlindungan terhadap lingkungan di sekitar. Perusahaan dapat menyusun laporan 

keberlanjutan sebagai alat pengukur tingkat keberlanjutan perusahaan. Laporan 

keberlanjutan merupakan laporan sukarela yang tidak diwajibkan oleh peraturan seperti 

laporan keuangan tahunan, namun semakin banyak perusahaan yang sadar untuk 

membuat laporan ini guna membantu penilaian perusahaan. Dilansir dari Global 

Reporting Initiative (GRI) Database, pada grafik 1.1 dapat dilihat perkembangan 

pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia dari tahun ke tahun yang 

menunjukan tren yang positif.  
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Grafik 1.1 Perkembangan pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia 
Sumber. GRI Database 

 
Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia merupakan 

negara pelapor laporan keberlanjutan terbanyak kedua setelah Thailand dalam GRI 

Database per Februari 2016 yang dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan di Asia Tenggara per Februari 
2016 

Negara Jumlah Pengungkapan Laporan Keberlanjutan 

Thailand 97 

Indonesia 85 

Malaysia 59 

Singapura 54 

Filipina 30 

Vietnam 12 

Kamboja 1 

Sumber. Basis Data GRI 
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Menurut GRI, laporan keberlanjutan atau yang dapat disebut sebagai 

sustainability reporting merupakan praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya 

akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 

Laporan ini bertujuan tidak hanya sebagai alat pengukur tingkat keberlanjutan 

perusahaan, tapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemangku 

kepentingan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Jika laporan 

tahunan hanya melaporkan keadaan perusahaan secara keuangan, laporan 

keberlanjutan juga memperhatikan keadaan masyarakat dan lingkungan sekitar. 

 Dalam pembuatan laporan keberlanjutan, perusahaan bisa menggunakan 

pedoman yang disusun oleh Global Reporting Initiative yang bertujuan untuk 

menyelaraskan struktur seluruh laporan secara global sehingga informasi yang 

disajikan dapat lebih terstruktur dan mudah dimengerti oleh seluruh pengguna yang 

berkepentingan. Pedoman pelaporan keberlanjutan versi pertama yang disebut sebagai 

GRI-G1 diterbitkan pada Juni 2000, sebagai representasi kerangka kerja global pertama 

untuk pelaporan keberlanjutan yang komprehensif. Kemudian dikembangkan menjadi 

GRI-G2, GRI-G3, GRI-G3.1, GRI-G4, hingga sekarang menjadi GRI-Standards (GRI, 

2016). Sejak 19 Oktober 2016, GRI mengeluarkan pedoman terbaru yakni GRI-

Standards yang diwajibkan untuk mulai digunakan dari bulan Juli tahun 2018. Laporan 

yang diterbitkan menggunakan pedoman GRI-G4 setelah 1 Juli 2018 akan 

diklasifikasikan dalam GRI’s Sustainability Disclosure Database sebagai “sitasi-GRI 

Report” (GRI, 2018).  
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 Pedoman GRI-G4 dan GRI-Standards masih menekankan hal yang sama, serta 

masih menjadikan materiality dan boundary sebagai aspek dasar pelaporan. Keduanya 

juga tetap mendorong adanya assurance eksternal. Namun, perubahan pedoman 

terdapat pada beberapa perihal sebagai berikut. 

Tabel 1.2. Perbedaan GRI-G4 dan GRI-Standards 

Perihal GRI-G4 GRI-Standards 

Dokumen Terbagi dua buku. 
1. Reporting Principles and Standard 
Disclosure 
2. Implementation Manual 
 

Modular, terdiri dari; 
tiga modul standar universal. 
GRI 101 Foundation 
GRI 102 General Disclosure 
GRI 103 Management Approach 
dan 33 modul topik spesifik yang 
terangkum dalam 3 pengkodean 
modul utama. 
GRI 200 Economy 
GRI 300 Environment 
GRI 400 Social 

Pengungkapan 
Pendekatan 
Manajemen 

Disclosure of Management Approach 
(DMA) dijelaskan dalam G4-DMA dan 
masing-masing indikator secara 
spesifik 

Pendekatan manajemen dijelaskan 
hanya pada GRI 103, bersama 
dengan  pembahasan material 
topic dan boundary. 

Format Penulisan Menggunakan kata “indicator”; 
pembahasan aspek spesifik hanya fokus 
pada indikator dan guidance; 
tidak membedakan antara yang wajib 
disajikan dalam laporan dan yang 
direkomendasikan. 
 

Menggunakan kata “disclosure” 
atau “pengungkapan”; dan setiap 
pembahasan disclosure 
menjelaskan antara. 
requirements / harus dilaporkan 
recommendations / tidak wajib, 
tapi sebaiknya dilaporkan 
guidance / referensi lain yang 
dapat digunakan untuk menyusun 
laporan 

Proses Revisi 
 

Revisi dilakukan dengan menerbitkan 
versi terbaru, misalnya menerbitkan 
GRI G4 untuk merevisi GRI G3.1 

Karena modular, revisi dapat 
dilakukan lebih fleksibel dengan 
mengubah / menambah / 
mengurangi standar tertentu yang 
dituju atau yang relevan. Tidak 
perlu membuat versi baru. 

Isi 58 General Standard Disclosure 
G4 DMA 
90 Specific Standard Disclosure 

60 General Disclosure 
9 Management Approach 
82 Specific Disclosure 
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 2 indikator GRI G4 dihapus (G4-
EN27 dan G4-EN30) 
1 indikator G4 (G4-EN31) direvisi 
dan dicantumkan pada beberapa 
specific disclosure 

Sumber. www.csr.id 
 

Perubahan pedoman tentu dilakukan untuk membuat struktur dan kualitas 

pelaporan menjadi lebih baik. Dengan pelaporan yang lebih berkualitas, diharapkan 

dapat mempermudah perusahaan untuk menilai kinerja internal, dan juga 

mempermudah pemangku kepentingan dalam membaca dan memahami isi laporan. 

Namun penelitian mengenai kualitas laporan keberlanjutan masih sangat terbatas 

sehingga diperlukan penelitian yang komprehensif mengenai topik ini. Beberapa 

penelitian terdahulu terkait laporan keberlanjutan membahas hubungannya seputar 

mengatur kekayaan dan kesehatan korporasi dengan judul Sustainability Reporting. 

Managing for Wealth and Corporate Health (White, 2009), bagaimana cara menyusun 

laporan keberlanjutan dengan judul How to Produce a Sustainability Report 

(Gbangbola dan Lawler, 2017), dan bagaimana pelaporan GRI memanifestasikan 

keberlanjutan perusahaan dalam What does GRI‐reporting tell us about corporate 

sustainability? (Isakkson, 2009). 

Oleh karena itu, peneliti memilih untuk mengangkat topik ini untuk melihat 

apakah terdapat perubahan kualitas laporan keberlanjutan dan apakah perubahan 

tersebut memberikan dampak yang positif atau negatif dalam peningkatan kualitas 

laporan keberlanjutan dengan pedoman GRI-G4 terhadap GRI-Standards. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui kualitas dari laporan keberlanjutan, peneliti harus menganalisis 

isi dari laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan yang mengadopsi 

standar pelaporan dari Global Reporting Initiative (GRI) dengan pedoman GRI-G4 dan 

GRI-Standards. Maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut. 

1) Apakah terdapat perbedaan pengungkapan antara pelaporan keberlanjutan dari 

GRI-G4 menjadi GRI-Standards? 

2) Apakah terdapat perbedaan kualitas laporan keberlanjutan dari GRI-G4 

menjadi GRI-Standards? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut. 

1) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengungkapan antara pelaporan 

keberlanjutan dari GRI-G4 menjadi GRI-Standards. 

2) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kualitas laporan keberlanjutan 

dari GRI-G4 menjadi GRI-Standards. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di 

bidang akuntansi khususnya pada bidang akuntansi manajerial. Penelitian 

mengenai topik ini masih minim karena merupakan topik yang baru, sehingga 



 

7 
 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam 

bidang keberlanjutan serta sebagai persyaratan akademik guna memperoleh 

gelar sarjana dalam bidang Akuntansi. 

2) Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan 

yang belum mengetahui akan adanya pedoman yang disusun oleh Global 

Reporting Initiatives, serta mendorong perusahaan untuk menyusun laporan 

keberlanjutan menggunakan pedoman yang sesuai dengan standar yang sudah 

ditetapkan. 

3) Bagi Pemangku Kepentingan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku 

kepentingan untuk menilai kualitas laporan keberlanjutan yang disajikan oleh 

perusahaan. 

4)  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya dalam meneliti topik pelaporan keberlanjutan secara lebih luas. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ada pada penelitian ini adalah kurangnya penelitian 

terdahulu mengenai kualitas dari pelaporan keberlanjutan, serta minimnya data 

dikarenakan laporan keberlanjutan bersifat sukarela. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai kerangka berpikir secara 

sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan, memuat gambaran penelitian secara umum yang 

terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  LANDASAN TEORITIS  

Dilanjutkan dengan bab kedua yaitu teori dasar, teori pendukung, dan 

kerangka konseptual. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ketiga membahas metodologi penelitian yang memuat 

pendekatan, jenis penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian, 

sumber data, metode pengolahan data, proses pengumpulan dan 

pengolahan data.  
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Selanjutnya bab keempat berisikan hasil penelitian dan pembahasan 

dari penelitian 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab kelima menyampaikan mengenai simpulan, keterbatasan dan 

juga saran bagi penelitian selanjutnya. 

  


