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	Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti profitabilitas, ...
	Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada stakeholder-nya, ka...
	Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Perusahaan yang dapat dengan segera memenuhi kewajiban keuangannya berarti menandakan memiliki kinerja keuangan yang baik dan itu berarti perusahaa...
	Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi (Hadiningsih dalam Prastiwi, 2011). Perusahaan dalam menggapai laba yang tinggi maka akan mengurang...
	Rasio aktivitas merupakan indikator untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dikelolanya. Semakin tinggi rasio aktivitas mancerminkan semakin baik manajemen mengelola aktivanya, yang berarti semakin efektif perusahaan ...
	Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi perusahaan. Semakin besar perusahaan akan menjadi sorotan publik, maka perusahaan akan memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan pada perusahaan k...
	Corporate Governance (CG) yaitu suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan mengatur hubungan berbagai pihak di dalam maupun di luar perusahaan sehingga terpelihara kepentingan dan tujuan masing-masing pihak. Boediono (dalam Sury...
	Dalam mekanisme pelaksanaan CG, komite audit merupakan komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi, audit eksternal, internal auditor serta anggota independen yang memiliki tugas untuk memberikan pengawasan auditor, me...
	Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dalam penerapannya, pelaksanaan corporate governance sangat bergantung pada fungsi-fungsi dari dewan direksi yang dip...
	Pembentukan dan penunjukkan anggota governance comittee yang berkompeten dan berkualitas merupakan salah satu penciptaan corporate governance suatu perusahaan. Boediono (2005) menegaskan corporate governance adalah salah satu pilar dari pembentukan si...
	Kepemilikan manajerial digunakan sebagai suatu upaya untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan...
	Beberapa penelitian mengenai pengungkapan Sustainability Report, memperoleh hasil yang beragam. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Almilia (2007) disebutkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan struktur kepemilikan pihak luar berp...
	Dari hasil penelitian yang masih beragam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul “PENGARUH KINERJA KEUANGAN, UKURAN PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRAKTIK PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT (Studi Pada Perusahaan-Pe...
	Menurut Munawir (2010), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dapat dicerminkan memalui analisis...
	2.1.4.1.1 Profitabilitas
	Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang sama disampaikan oleh Hoesana (2007) bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit...
	Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan  laba akan menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat pro...
	2.1.4.1.2 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 yang juga berputar dalam jangka pendek (Rahard...
	2.1.4.1.3 Leverage
	Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sed...
	2.1.4.1.4 Rasio Aktivitas
	Rasio aktifitas mengukur seberapa efektif perusahaan dalam pengelolaan aktivanya. Jika perusahaan terlalu banyak memiliki aktiva, maka biaya modalnya menjadi terlalu tinggi, sehingga laba akan menurun. Disisi lain jika, aktivitas terlalu rendah maka p...
	Berdasarkan uraian landasan teoritis, serta untuk pemahaman lebih baik mengenai variabel-variabel yang diduga mempengaruhi publikasi SR antara lain profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi, govern...
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