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I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

  Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pemeliharaan lingkungan 

menyebabkan perusahaan mulai peduli pada aktivitas yang memiliki kontribusi 

terhadap pembangunan manusia dan lingkungan secara berkesinambungan. 

Aktivitas ini dikenal dengan sebutan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai kesediaan perusahaan untuk 

menggunakan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk kepentingan 

masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan (Hellsten, 

S & Chris M, 2006; 395). Hal ini dilakukan perusahaan agar mendapat citra yang 

baik di mata masyarakat sehingga dalam jangka panjang produknya akan lebih 

diminati. Menurut Baron (2008; 268) ketika konsumen memberikan penghargaan 

atas pengeluaran sosial yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan dengan 

kemampuan manajer yang tinggi akan dapat memperoleh laba operasi yang lebih 

tinggi bersamaan dengan meningkatnya pengeluaran sosial tersebut, sehingga 

nampak adanya hubungan positif. Dengan kata lain, jika pengeluaran sosial 

perusahaan mempengarui permintaan atas produk perusahaan, maka insentif untuk 

performa keuangan perusahaan dipengaruhi oleh insentif untuk terlibat dalam 

kegiatan sosial.  

Beberapa tahun terakhir ini, dunia internasional banyak menaruh 

kekhawatiran pada dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas 

sebuah organisasi. Namun pelaporan dan akuntansi keuangan tradisional tidak 

cukup menyediakan pengukuran untuk dampak sosial dan lingkungan tersebut 
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sehingga dibutuhkan suatu bentuk pelaporan organisasi yang lebih luas 

(Yongvanich & James, 2006: 309-310). Laporan mengenai aktivitas perusahaan 

yang menyajikan mengenai kebijakan, dampak dan kinerja ekonomi, lingkungan 

dan sosial dinamakan dengan Sustainability Reporting. Laporan ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran bagi pemakainya mengenai pelaksanaan tanggung 

jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan kontribusinya 

dalam pembangunan ekonomi berkesinambungan. Memiliki tanggung jawab 

sosial berarti sebuah organisasi tidak hanya berorientasi pada ekonomi tetapi juga 

pada moral, etika, dan standar sosial yang sebagian besar dituntut oleh para 

pemegang saham (Walker & Milena, 2010: 201). CSR ini biasanya dilakukan 

untuk meningkatkan hubungan dengan komunitas sosial maupun non-

governmental organizations (NGOs). Melalui Sustainability Reporting, 

perusahaan bisa menunjukkan pada masyarakat bahwa keberadaannya tidak hanya 

semata mencari keuntungan untuk kepentingannya sendiri saja tetapi juga 

memiliki kepedulian terhadap problem yang dihadapi masyarakat dan kepedulian 

terhadap kerusakan lingkungan. Panduan penyusunan Sustainability Reporting 

diterbitkan oleh GRI (Global Sustainability Initiative).   

 CEC (2001: 6) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR) adalah sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian 

sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan para 

stakeholders-nya atas dasar sukarela. Perusahaan seringkali gagal memenuhi 

kebutuhan stakeholder, yang tidak lagi terbatas pada stakeholder “tradisional” 

seperti pelanggan dan para pemegang saham, melainkan juga termasuk pekerja, 
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lingkungan, dan kelompok-kelompok stakeholder lainnya (Farneti & James, 2009: 

90). Sejumlah perusahaan multinasional dan sebagian perusahaan-perusahaan di 

Eropa telah menuangkan praktek sosial dan lingkungan mereka ke dalam sebuah 

pelaporan sebagai bukti ketaatan mereka terhadap CSR dan konsep pembangunan 

berkelanjutan. Meskipun saat ini belum ada kewajiban bagi perusahaan untuk 

menyajikan sustainability reporting, namun laporan tersebut penting untuk 

diterapkan di Indonesia mengingat masih banyaknya penyakit sosial yang timbul 

akibat aktivitas pemerintah dan perusahaan seperti, kerusakan ekosistem, polusi, 

keterbelakangan desa, kemiskinan, dan lain-lain (Rahman dan Kurnia, 2008: 27).  

 Kesediaan perusahaan untuk menyusun sustainability reporting 

dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya adalah bagaimana sikap manajemen 

terhadap sustainability reporting. Suatu sikap menerima atau menolak sesuatu 

dapat bergantung pada karakteristik personal seseorang. Karakteristik personal 

merupakan faktor-faktor yang menciptakan susunan demografi yang unik dari 

individu yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusannya tentang perilaku 

(Boyette et.al, 2002: 97). O’Connel & Brent (2009) menyatakan bahwa yang 

termasuk karakteristik personal adalah gender, motivasi, orientasi seksual, nilai, 

perilaku, kepercayaan, pendidikan, tipe kepribadian, serta kepemimpinan. Lampe 

(2004: 30) menyatakan bahwa penelitian mengenai kepribadian seseorang dapat 

meningkatkan pemahaman atas penerimaannya terhadap accounting information 

system. Kepribadian seseorang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, salah 

satunya adalah gaya kognitif. Lampe (2004: 21) mengatakan bahwa kebutuhan 

akan penelitian berdasarkan kepribadian seseorang pada dasarnya adalah untuk 
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melengkapi penelitian ilmu kognitif dalam accounting information system. Gaya 

kognitif adalah cara seseorang melihat rangsangan dan bagaimana mereka 

menggunakan informasi untuk memandu perilaku mereka, yaitu berpikir, merasa, 

dan bertindak (Cools et al, 2009: 169). Cara seseorang dalam melihat dan 

mengolah informasi guna menjadi panduan untuk berpikir, merasa, dan bertindak 

ini diduga pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk 

menerima atau menolak adanya sustainability reporting. 

 Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh sebuah perusahaan bergantung 

pula pada keputusan-keputusan yang diambil oleh para manajer senior maupun 

direktur-direktur. Berbicara tentang posisi direktur, isu tentang gender masih 

menjadi perbincangan. Sampai saat ini, masih ada pihak yang menentang adanya 

wanita dalam posisi direktur sebuah perusahaan (Campbell & Antonio, 2008: 

435). Mengingat kegiatan CSR dalam perusahaan dipengaruhi langsung oleh 

keputusan para direktur, maka diduga isu gender ini juga termasuk faktor yang 

mempengaruhi kesediaan seseorang dalam menerima sustainability reporting. 

Beranjak dari adanya peran gaya kognitif dan gender pada interaksi sosial 

tersebut, maka penelitian ini memilih gaya kognitif dan gender sebagai variabel 

independen dalam penelitian ini.  

 Penelitian sebelumnya mengungkapkan adanya hubungan antara CSR dan 

gender. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa CSR dapat mendukung 

adanya kesetaraan gender antara pria dan wanita karena banyak wanita yang 

bekerja di bidang CSR, sehingga wanita lebih pro dengan adanya CSR (Grosser & 

Jeremy, 2005: 337). Penelitian yang dilakukan oleh Bernardi & Veronica (2010: 
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20) menyatakan bahwa perusahaan yang cenderung menempatkan wanita dalam 

posisi direktur akan cenderung untuk memberikan penekanan pada performa non-

financial seperti social responsibility dalam bentuk pemberian donasi atau 

berpartisipasi pada kegiatan amal. Jika wanita lebih pro dengan adanya CSR, 

maka diduga wanita dapat lebih bersedia menerima atau menyusun sustainability 

reporting. Selanjutnya, penelitian lain mengungkapkan adanya hubungan antara 

kepribadian seseorang dengan sikap penerimaannya terhadap suatu hal. Lampe 

(2004: 30) menyatakan bahwa penelitian berdasarkan kepribadian seseorang dapat 

meningkatkan pemahaman atas penerimaan terhadap accounting information 

system. Kepribadian seseorang yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang 

dalam menerima atau menolak suatu hal adalah gaya kognitifnya. 

 Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan 

mencoba melihat apakah terdapat perbedaan sikap penerimaan pada sustainability 

reporting, suatu bentuk pelaporan untuk CSR, dilihat dari karakteristik personal 

seseorang. Dalam penelitian ini, karakteristik personal tersebut terbatas pada 

aspek gender dan gaya kognitif. Objek dalam penelitian ini adalah salah satu 

pihak yang terlibat dalam penyusunan sustainability reporting, yaitu akuntan 

perusahaan. Penelitian ini akan mencoba membandingkan perbedaan sikap 

mereka pada sustainability reporting, apakah mereka bersikap menerima atau 

menolak adanya sustainability reporting.  
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Masalah Penelitian 

  Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah adanya kemungkinan  

terdapat perbedaan sikap penerimaan akuntan pada sustainability reporting 

berdasarkan karakteristik personal (gender dan gaya kognitif), sehingga 

pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan sikap penerimaan akuntan pada sustainability 

reporting berdasarkan gender? 

2. Apakah terdapat perbedaan sikap penerimaan akuntan pada sustainability 

reporting berdasarkan gaya kognitif? 

3. Apakah terdapat perbedaan sikap penerimaan akuntan pada sustainability 

reporting berdasarkan interaksi antara gender dan gaya kognitif? 

 

II. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS 

Karakteristik personal merupakan faktor-faktor yang menciptakan susunan 

demografi yang unik dari individu yang dapat mempengaruhi keputusan-

keputusannya tentang perilaku (Boyette et.al, 2002: 97). O’Connel & Brent 

(2009) menyatakan bahwa karakteristik personal itu termasuk gender, motivasi, 

orientasi seksual, nilai, perilaku, kepercayaan, pendidikan, tipe kepribadian, serta 

kepemimpinan. Karakteristik personal yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

gender dan tipe kepribadian yang diukur melalui gaya kognitif. 

Gender 

Pandangan mengenai gender dapat diklasifikasikan ke dalam dua stereotype 

yaitu Sex Role Stereotypes dan Managerial Stereotypes (Palmer & Kandasaami, 
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1997 dalam Trisnaningsih, 2004: 111). Pengertian klasifikasi stereotype 

merupakan proses pengelompokkan individu ke dalam suatu kelompok. Sex role 

stereotypes dihubungkan dengan pandangan umum bahwa laki-laki itu lebih 

berorientasi pada pekerjaan, obyektif, independen, dan agresif. Wanita di lain 

pihak dipandang lebih pasif, lembut, orientasi pada pertimbangan, dan lebih 

sensitif. Manajerial stereotypes memberikan pengertian manajer yang sukses 

sebagai seseorang yang memiliki sikap, perilaku, dan temperamen yang umumnya 

lebih dimiliki laki-laki dibandingkan wanita.   

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepribadian pria mengacu pada 

agentic goals yang menekankan pada aspirasi personal dan penghargaan, 

sedangkan kepribadian wanita mengacu pada communal goals yang lebih 

interpersonal dan menaruh perhatian pada kesejahteraan sesama serta 

keharmonisan (Carlson 1972 dalam Chung & Gary, 1998: 267). Akers & Don 

(2000: 91) mengungkapkan adanya universal type yang membedakan pria dan 

wanita. Wanita dinilai lebih pengertian, mengapresiasi, toleransi, dan memikirkan 

kesejahteraan sesama dan alam daripada pria. Selain itu, Kris et al (2009:15) 

melalui Empathizing-Systemizing theory menyatakan bahwa wanita lebih 

bersikap empati daripada pria. Theoritical definitions of feminity and masculinity 

memaparkan bahwa pria cenderung fokus pada objek benda, sedangkan wanita 

cenderung lebih menaruh perhatian pada orang lain. Wanita lebih mudah 

menyesuaikan diri pada pengaruh-pengaruh sosial, lebih mudah untuk setuju, 

memahami, patuh, dan menerima daripada pria (Kiecker, 2000: 53).  
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Studi sosialisasi gender menyatakan bahwa perempuan cenderung tidak mau 

melakukan pekerjaan yang membahayakan pihak lain dan lebih cenderung 

menunjukkan perasaan yang kuat sehubungan dengan masalah-masalah etis 

dibanding laki-laki (Muthmainah, 2006: 5). Wanita umumnya memiliki 

pertimbangan moral yang lebih tinggi daripada pria (Jamilah et.al, 2007: 2). 

Ada konsep lain yang berpendapat bahwa konsep gender berbeda dengan 

konsep seks atau jenis kelamin. Konsep seks lebih menekankan kepada 

pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, melekat pada jenis 

kelamin tertentu, sifat kodrati, serta sama di seluruh dunia. Sedangkan gender 

adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh 

faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang 

peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan (Sudantra, 2007: 2-3). Gender 

didefinisikan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat kebiasaan 

sosial dan bukan biologis lagi. Contoh perbedaan ini adalah laki-laki biasanya, 

berperangai keras, lebih rasional, bekerja pada wilayah masyarakat luas, berperan 

sebagai pemimpin, dan sebagainya, sedangkan perempuan biasanya berperangai 

lembut, lebih emosional, bekerja pada wilayah rumah tangga, dan berperan 

sebagai yang dipimpin. Gender biasa juga disebut “kelamin sosial” artinya jenis 

kelelakian dan keperempuanan yang diciptakan oleh masyarakat (Basuki dan 

Cahyo, 2005: 444). 

Dari definisi-definisi di atas, maka penelitian ini menggunakan konsep 

gender berdasarkan universal type yang menyatakan pandangan umum bahwa 
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wanita dinilai lebih pengertian, mengapresiasi, toleransi, dan memikirkan 

kesejahteraan sesama dan alam daripada pria. 

 

Gaya Kognitif 

 Kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk 

menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, 

ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh 

pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan (Iswandhani, 

2010). Perkembangan kognitif merupakan salah satu perkembangan manusia yang 

berkaitan dengan pengetahuan, yakni semua proses psikologis yang berkaitan 

dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Aspek 

kognitif adalah aspek yang lebih menekankan pada kemampuan intelektual 

seseorang yang mencakup penilaian kemampuan berpikir, pengetahuan, data 

analisis (Apuranto, 2008). 

 Gaya kognitif didefinisikan sebagai kecenderungan karakteristik seseorang 

untuk merasa, mengingat, memproses, dan berpikir (Bryant et al, 2009: 41). 

Definisi serupa juga diungkapkan oleh Cools, E et al (2009: 169) yang 

mengatakan bahwa gaya kognitif adalah cara seseorang melihat rangsangan dan 

bagaimana mereka menggunakan informasi untuk memandu perilaku mereka, 

yaitu berpikir, merasa, dan bertindak. Blazhenkova & Maria (2009: 638) 

mendefinisikan gaya kognitif merujuk pada dimensi psikologis yang merupakan 

bentuk konsistensi dalam fungsi kognitif perilaku individu terutama yang 

berkaitan dengan mendapatkan dan pengolahan informasi. 
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 Tipe kepribadian individu dalam kecenderungan memproses informasi dapat 

diklasifikasikan menggunakan Myers-Briggs Type Indicator atau yang disingkat 

MBTI (Davey et.al, 1993: 52). Menurut Myers et al (1998) dalam Bryant, S et al 

(2009: 41), salah satu ukuran untuk gaya kognitif dapat ditemukan pada 

personality type theory yang menggambarkan kepribadian seseorang dalam 4 

dimensi: extroversion (E)-introversion (I), sensing (S)-intuition (N), thinking (T)-

feeling (F), dan judging (J)-perceiving (P). Dalam penilaian gaya kognitif, 

biasanya tidak semua 4 dimensi itu digunakan. Dimensi yang paling luas dan 

sering digunakan untuk menilai gaya kognitif adalah dimensi sensing (S)-intuition 

(N) dan thinking (T)-feeling (F) (Pencheva & Eva, 2006: 4). Sensing-intuition 

membedakan cara seseorang memperoleh informasi melalui panca indera dan juga 

melihat pola dan hubungan kognitifnya, sedangkan thinking-feeling membedakan 

cara seseorang mengambil keputusan berdasarkan logika objektivitas atau 

berdasar personal dan nilai-nilai sosial (Jung, 1923 dalam Gracia, 2006: 101). 

 Sebuah tulisan yang dipublikasikan oleh University of Virginia tentang 

Myers-Briggs Type Indicator menyatakan bahwa tipe sensing merujuk pada 

perolehan informasi melalui panca indera serta berorientasi pada pengalaman 

yang diperoleh atau dihadapi saat ini. Sedangkan tipe intuition mengandalkan apa 

yang disebut dengan intuisi, yaitu berfokus pada kemungkinan-kemungkinan, 

hubungan antar konsep atau teori-teori serta menghubungkan masa depan dengan 

hal-hal yang ada di masa kini atau masa lalu. Tipe sensing lebih bersifat realistis 

dan praktis, sedangkan tipe intuition lebih berorientasi pada masa depan, suka 

berimajinasi, berpikir abstrak, dan kreatif (Higgs, 2001: 511). Tipe sensing lebih 
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berorientasi pada fakta dan penuh pengamatan, sedangkan tipe intuition lebih 

penuh wawasan dan kreatif (Wheeler, et.al, 2004: 6). 

 Sebuah tulisan yang dipublikasikan oleh University of Virginia tentang 

Myers-Briggs Type Indicator menyatakan seseorang dengan bahwa tipe thinking 

melihat segala sesuatu serta mengambil keputusan berdasarkan logika, analitis, 

impersonal, objektif, dan mempertimbangkan fakta yang ada. Sedangkan 

seseorang dengan tipe feeling cenderung lebih sensitif terhadap nilai-nilai yang 

ada pada dirinya sendiri dan juga orang lain, relationship oriented, mengandalkan 

emosional dan subjektif dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan 

oleh seseorang dengan tipe thinking akan menganalisa hubungan sebab-akibat, 

menghubungkan ide dan pengalaman berdasarkan hubungan yang logis, kritis, dan 

objektif. Sedangkan pengambilan keputusan oleh seseorang dengan tipe feeling 

akan lebih bersifat subyektif karena mempertimbangkan relasi dengan orang lain 

serta pengertian pada orang lain (Higgs, 2001: 511). 

 Dari definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kognitif 

adalah kecenderungan seseorang dalam melihat rangsangan dan bagaimana ia 

mengingat dan menggunakan informasi untuk memandu dalam berpikir dan 

bertindak untuk memecahkan masalah. 

 

Corporate Social Responsibility 

 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) masih ramai dibicarakan 

oleh para praktisi di dunia usaha. Menurut The World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD, 1999), CSR adalah keterpanggilan dunia 
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bisnis untuk bertindak etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup para karyawan 

beserta keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas setempat dan 

masyarakat luas. Selanjutnya menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial 

perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama, yakni perlindungan 

lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan 

perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar pengembangan ekonomi dan 

badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan serta 

bantuan bencana kemanusiaan. Di Indonesia, CSR dalam UU Perseroan Terbatas 

No 40 tahun 2007 disepadankan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

(Anggraini, 2007: 42).  

 Rudito dan Famiola (2007) dalam Anatan (2009: 140) mendefinisikan CSR 

sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan 

berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, 

komunitas lokal, dan komunitas luas. Harsono (2009) menguraikan CSR sebagai 

tanggung jawab korporasi untuk menggunakan sumber dayanya secara seimbang 

bagi kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitarnya yang mencakup 

kepentingan stakeholders secara menyeluruh. Keberadaan CSR ini dapat 

memperkuat keberlanjutan perusahaan dengan menjalin kerjasama antar 

stakeholders yang difasilitasi perusahaan tersebut melalui program-program 

pengembangan masyarakat.  

 Salah satu teori mengenai CSR diperkenalkan oleh John Elkington dalam 

bukunya yang berjudul “Cannibals with Forks,the Triple Bottom Line of 
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Twentieth Century Business” pada tahun 1997, yaitu konsep Triple Bottom Line 

yang meliputi  economic prosperity, environmental quality, dan social justice. 

Ketiga istilah ini juga biasa disebut sebagai 3P (profit, people, planet). Perusahaan 

tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan dan terlibat pada 

pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan ikut memelihara dan menjaga 

kelestarian lingkungan (planet) (Anggraini, 2007: 43). Ketiga hal ini memiliki 

kaitan satu sama lain seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

    

  

 

 Teori CSR memiliki tiga penjelasan yang berkaitan dengan keuntungan bagi 

perusahaan (Baron, 2008: 270). 

1. Pengeluaran sosial dapat memperoleh apresiasi. Konsumen akan bersedia 

untuk membayar lebih untuk produk perusahaan. Selain itu CSR juga dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan melalui kinerja karyawan yang 

menjadi lebih baik. 

2. Manajer dapat melibatkan diri dalam CSR untuk memperoleh pengakuan dari 

publik. 

3. Investor dapat terus menanamkan saham di perusahaan karena adanya CSR 

meskipun financial return yang diperolehnya mungkin lebih rendah dari 

tempat lain. 

Sosial (people) 

Ekonomi (profit) Lingkungan (planet) 
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Hal serupa diperkuat oleh Perry & Neil (2009: 380) yang juga mengatakan bahwa 

CSR memiliki manfaat bagi perusahaan. Reputasi publik yang buruk dan praktek 

bisnis yang tidak dapat diterima menandakan sebuah risiko bagi keberlangsungan 

sebuah bisnis. Dengan demikian, CSR memiliki peran penting dalam mendukung 

strategi bisnis. Selain dapat meningkatkan profitabilitas melalui kesuksesan usaha, 

CSR juga dapat memberikan keuntungan lain yang tidak berwujud, yang tidak 

nampak dalam laporan keuangan perusahaan. Keuntungan tersebut adalah seputar 

motivasi karyawan dan peningkatan relasi dengan investor. CSR dapat 

membangun hubungan industrial dengan investor yang baik sehingga dapat 

meningkatkan tingkat produktivitas. Selain itu, CSR juga dapat meningkatkan 

moral dan motivasi karyawan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas 

kerja karyawan itu sendiri. 

 Wacana CSR masih diwarnai dengan pro dan kontra yang disebabkan oleh 

adanya perbedaan perspektif dalam menafsirkan konsep CSR itu sendiri. Ada 

pihak yang memaknai CSR sebagai suatu kewajiban, tetapi ada juga yang 

memaknainya sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap sekitar. Bagi pelaku 

usaha yang hanya sebatas memberikan dukungan dana secara sukarela 

(voluntary), kegiatan yang dilaksanakan kurang memberikan manfaat nyata bagi 

masyarakat (Anatan, 2009: 140). Indonesia belum memiliki acuan pelaksanaan 

yang baku untuk pembuatan laporan tahunan CSR (Anggraini, 2007: 46). Oleh 

karena itu, sampai saat ini belum menjadi suatu keharusan bagi semua usaha 

untuk melakukan CSR dan menyusun laporan CSR atau yang lebih dikenal 

dengan sustainability reporting. 
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 Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen 

perusahaan untuk bertindak etis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan 

juga ikut berkontribusi dalam membangun kualitas kehidupan karyawan serta 

keluarganya, masyarakat, dan  lingkungan yang lebih baik.  

 

Sustainability Reporting dan Sikap Akuntan 

 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD, 2001) 

mendefinisikan kata sustainability sebagai menghubungkan tujuan ekonomi, 

sosial, dan lingkungan dari masyarakat secara seimbang. Isu yang mendasari 

sustainability reporting adalah bagaimana suatu organisasi memberikan 

kontribusi, atau bertujuan untuk memberikan kontribusi di masa depan, untuk 

perbaikan atau memburuknya kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Gray & 

Milne, 2002: 67). 

 Rahman dan Kurnia (2008: 26-27) menyatakan bahwa pengungkapan 

informasi dalam laporan tahunan perusahaan terbagi menjadi dua macam, yaitu 

mandatory disclosure dan voluntary disclosure. Salah satu contoh dari voluntary 

disclosure adalah corporate social reporting atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan sustainability reporting. Sustainability reporting diartikan sebagai proses 

komunikasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi 

terhadap kelompok minat khusus dan terhadap sosial masyarakat secara 

keseluruhan. Hal ini berarti sustainability reporting merupakan bentuk tanggung 

jawab lain yang lebih luas dari sebuah organisasi di samping menyiapkan laporan 
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keuangan untuk pemilik modal, terutama para pemegang saham yang berorientasi 

pada laba. Sustainability reporting juga biasa dikenal dengan istilah voluntary 

non-financial disclosure. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sciulli (2009) 

disimpulkan bahwa sustainability reporting adalah suatu bentuk pelaporan 

sukarela yang menekankan pada pengungkapan aktivitas organisasi yang 

berupaya untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan. 

 Global Reporting Initiative (GRI) menyatakan bahwa sustainability 

reporting adalah praktek pengukuran dan  pengungkapan untuk kinerja organisasi 

terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan agar dapat dipertanggungjawabkan 

kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Jadi dapat dikatakan bahwa 

sustainability reporting adalah suatu bentuk pelaporan usaha tahunan yang di 

dalamnya tidak hanya memaparkan aspek ekonomi, namun juga aspek lingkungan 

dan sosial dari suatu perusaahan. Panduan bagi organisasi untuk melaporkan 

secara sukarela setiap aktivitas dan jasanya di bidang ekonomi, sosial dan 

lingkungan disajikan oleh GRI. Panduan ini adalah panduan yang diakui secara 

internasional. 

Berikut ini adalah alasan-alasan perusahaan yang bersedia menerima dan 

menolak menyusun sustainability reporting yang dirangkum oleh 

Sustainability/UNEP (1998) dan Kolk (2005) dalam Kolk (2010; 368). 

 Alasan bersedia melaporkan: 

- Memfasilitasi pelaksanaan strategi lingkungan 

- Meningkatkan kesadaran akan masalah lingkungan yang luas di sekitar 

organisasi 
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- Kemampuan untuk menyampaikan secara jelas pesan perusahaan baik secara 

internal maupun eksternal 

- Meningkatkan kredibilitas dari transparansi yang lebih luas 

- Penerimaan dari publik untuk terus beroperasi 

- Keuntungan reputasi, penghematan biaya, dan peningkatan efisiensi 

- Berdampak positif pada pengembangan bisnis dan peningkatan moral staf 

perusahaan 

 Alasan menolak pelaporan: 

- Keraguan tentang keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 

- Pihak pesaing tidak membuat laporan yang sejenis 

- Pelanggan (dan juga publik secara umum) tidak tertarik pada pelaporan ini 

sehingga tidak akan membawa dampak apapun pada peningkatan penjualan 

perusahaan 

- Perusahaan telah memiliki reputasi yang baik sehubungan dengan kinerjanya 

di bidang lingkungan 

- Masih banyak cara lain yang dirasa dapat mengkomunikasikan isu-isu 

lingkungan 

- Biaya pelaporan terlalu mahal 

- Sangat sulit untuk mengumpulkan data-data yang konsisten dari semua 

operasi perusahaan serta memperoleh indikator yang tepat 

Kolk (2010) menambahkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi kesediaan 

sebuah perusahaan dalam menyusun sustainability report. Perusahaan besar lebih 
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bersedia untuk menyusun sustainability report karena perusahaan lebih banyak 

mendapat perhatian dari media dan NGO. 

Sikap adalah ekspresi perasaan yang mencerminkan apakah seseorang senang 

atau tidak senang, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap suatu 

obyek. (Khayati, 2006: 6). Penerimaan suatu obyek adalah kepekaan seseorang 

terhadap suatu rangsangan yang diberikan oleh suatu obyek supaya menimbulkan 

ekspresi perasaan tentang keinginan untuk memperhatikan dan mengamati, dan 

kecenderungan seseorang untuk menilai suatu obyek sehingga menimbulkan 

perasaan suka atau tidak suka, menerima atau menolak (Khayati, 2006: 7). 

Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan 

untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap 

sosial dan lingkungan, akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya 

dengan sukarela mengungkapkannya (Anggraini, 2006: 3). Dengan demikian, 

maka perusahaan akan cenderung bersedia mengungkapkan informasi tersebut 

jika manfaat atau keuntungan nyata dari pengungkapan itu benar-benar nyata 

dapat diperoleh, sebaliknya jika pengungkapan informasi ini hanya akan 

memakan biaya semata maka perusahaan akan enggan mengungkapkannya.  

Sejumlah negara di Eropa seperti Belanda dan Perancis telah mewajibkan 

pelaporan mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan atau sustainability 

reporting masing-masing sejak tahun 1997 dan 2002 (Hoffman, 2003: 26). Dalam 

PSAK No 1 paragraf 12 tertulis bahwa entitas dapat pula menyajikan, terpisah 

dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai 

tambah, (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor 
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lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap 

karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. 

Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan 

(IAI, 2009). Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ayat 1 

mengungkapkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka sebenarnya di 

Indonesia sudah ada beberapa peraturan yang menyinggung masalah kewajiban 

CSR dan sustainability reporting namun memang sifatnya masih belum baku, 

belum benar-benar mewajibkan penyusunan sustainability reporting secara rutin 

tiap tahunnya.  

Saat ini sustainability reporting memang masih bersifat sukarela di Indonesia, 

namun diharapkan di kemudian hari bentuk pelaporan ini dapat menjadi wajib. 

Dalam rangka mempersiapkan diri atas kemungkinan kewajiban tersebut di 

kemudian hari, saat ini mulai banyak pelatihan-pelatihan mengenai penyusunan 

sustainability reporting yang diadakan, salah satunya adalah yang diadakan oleh 

National Center for Sustainability Reporting Indonesia.  NCSR adalah partner 

pelatihan GRI bersertifikat yang menyediakan pelatihan profesional bersertifikasi 

untuk penyusunan sustainability reporting (http://www.ncsr-id.org/gri-certified-

training/).  

 Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa sustainability reporting adalah suatu bentuk pelaporan usaha 
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tahunan sukarela dari perusahaan yang menyajikan aspek aktivitas sosial dan 

lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan di samping menyajikan aspek 

ekonominya. 

 

Pengaruh Gender terhadap Sikap Penerimaan Sustainability Reporting 

 Pada dasarnya, wanita memiliki perasaan yang lebih sensitif atau lebih peka 

daripada laki-laki. Trisnaningsih (2004: 111) dalam tulisannya menyatakan bahwa 

wanita bersifat lebih berorientasi pada pertimbangan dan lebih sensitif. 

Sustainability reporting sendiri merupakan bentuk pelaporan CSR yang notabene 

adalah kegiatan sosial yang juga melibatkan kepekaan seseorang terhadap suatu 

hal. Seseorang yang memiliki kepekaan yang lebih tinggi diduga akan lebih 

banyak terlibat dalam kegiatan sosial.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Grosser & Jeremy (2005: 337) 

mengungkapkan bahwa banyak wanita yang bekerja di bidang CSR, sehingga 

wanita lebih pro dengan adanya CSR. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh 

Bernardi & Veronica (2010:20) menyatakan bahwa perusahaan yang cenderung 

menempatkan wanita dalam posisi direktur akan cenderung untuk memberikan 

penekanan pada performa non-financial seperti social responsibility dalam bentuk 

pemberian donasi atau berpartisipasi pada kegiatan amal. Banyaknya social 

responsibility yang telah dilakukan oleh perusahaan memiliki korelasi yang positif 

dengan jumlah direktur wanita dalam perusahaan. Dengan kata lain, peran wanita 

dalam memajukan social responsibility perusahaan cukup besar.  
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 Perbedaan tingkat kepekaan dan keterlibatan pria dan wanita dalam kegiatan 

sosial diduga juga dapat berpengaruh terhadap sikap penerimaan akuntan pada 

penyusunan pelaporan kegiatan sosial tersebut. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti menduga bahwa terdapat perbedaan sikap penerimaan sustainability 

reporting antara akuntan pria dan akuntan wanita. Wanita yang memiliki perasaan 

yang lebih sensitif atau lebih peka terhadap hal-hal sosial diduga akan bersikap 

lebih menerima terhadap adanya pelaporan kegiatan sosial perusahaan atau 

sustainability reporting. 

 Berangkat dari hal tersebut di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H1 :  Terdapat perbedaan sikap penerimaan akuntan pada sustainability reporting 

berdasarkan gender.  

 

Pengaruh Gaya Kognitif terhadap Sikap Penerimaan Sustainability Reporting 

 Dimensi sensing (S)-intuition (N) dan thinking (T)-feeling (F) adalah dua 

dimensi dalam MBTI yang berhubungan dengan fungsi kognitif dan paling sering 

digunakan untuk mengukur gaya kognitif (Bryant et al, 2009: 41). Oleh karena 

itu, penelitian ini memiliki 4 kategori untuk gaya kognitif, yaitu ST (sensing-

thinking), SF (sensing-feeling), NT (intuition-thinking), dan NF (intuition-feeling). 

 Jung (1923) dalam Gracia (2006: 8) melihat bahwa untuk memahami 

perilaku seseorang dalam menghadapi lingkungannya, pilihan dimensi sensing-

intuition dapat digunakan. Tipe sensing lebih bersifat realistis dan praktis, 

sedangkan tipe intuition lebih berorientasi pada masa depan, suka berimajinasi, 
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berpikir abstrak, dan kreatif (Higgs, 2001: 511). Keen & Gloria (1981) 

menyatakan bahwa seseorang dengan tipe sensing memiliki perhatian lebih pada 

hal-hal yang bersifat konkrit dan detail serta memiliki keahlian dalam 

menyelesaikan sesuatu, sedangkan seseorang dengan tipe intuition suka 

berorientasi pada kemungkinan-kemungkinan dan memiliki keahlian dalam 

memikirkan atau memulai hal-hal yang baru. Dalam dunia bisnis, tipe sensing 

adalah tipe yang banyak didominasi oleh para akuntan, pekerja bank, serta 

sales/customer relation karena jenis pekerjaan ini memang banyak berhubungan 

dengan detail fakta. Sedangkan tipe intuition adalah tipe yang banyak didominasi 

oleh para manajer mengingat pekerjaan seorang manajer adalah yang 

membutuhkan perencanaan akan hal baru, peramalan masa depan bisnis, serta 

analisa dan pengendalian. McCaulley&Charles (1995: 232) mengungkapkan 

bahwa tipe sensing adalah tipe gaya kognitif yang umum dimiliki oleh para 

auditor sukses, sedangkan tipe intuition adalah tipe gaya kognitif yang mayoritas 

dimiliki oleh akuntan yang memiliki spesialisasi di bidang akuntansi pajak dan 

konsultasi manajemen, posisi yang membutuhkan lebih banyak komunikasi dan 

inovasi. 

 Sebuah tulisan yang dipublikasikan oleh University of Virginia tentang 

Myers-Briggs Type Indicator menunjukkan bahwa seseorang dengan tipe feeling 

lebih sensitif terhadap nilai-nilai yang ada pada dirinya sendiri dan juga orang 

lain. Seseorang dengan tipe feeling lebih cenderung relationship oriented, 

mengandalkan emosional dan subjektif dalam mengambil keputusan. Sedangkan 

seseorang dengan tipe thinking cenderung membuat keputusan berdasarkan 
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objektivitas, logika, dan prinsip impersonal (Sobczyk, 1986: 19).  Myers dan 

McCaulley (1998) dalam (Higgs, 2001: 511) menjabarkan deskripsi  feeling 

dalam MBTI sebagai subjektif, simpatik, dan pengertian pada orang lain. 

Sedangkan tipe thinking melakukan pengambilan keputusan dengan menganalisa 

hubungan sebab-akibat, kritis, dan objektif. McCaulley&Charles (1995: 222) 

mengungkapkan bahwa seseorang dengan tipe thinking cocok berkarir di bidang 

arsitektur, ilmiah, keuangan, atau produksi di mana analisis logika yang kuat 

sangat diperlukan, sedangkan seseorang dengan tipe feeling cocok berkarir di 

bidang di mana keahlian komunikasi, mengajar, dan menolong sangat dibutuhkan. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka diduga terdapat perbedaan dalam sikap 

penerimaan pada sustainability reporting oleh para akuntan perusahaan dengan 

tipe gaya kognitif yang berbeda. Berkaitan dengan sustainability reporting yang 

masih bersifat sukarela, seseorang dengan tipe intuition (N) diduga akan lebih 

menerima terhadap sustainability reporting. Meskipun sebagian besar akuntan 

memiliki tipe sensing (S), tetapi untuk sebuah laporan yang masih bersifat baru 

dan sukarela, dibutuhkan seseorang yang memiliki kemauan untuk mencoba hal 

baru dan karakter seperti ini ada pada seseorang dengan tipe intuition (N). 

Sustainability reporting adalah sebuah bentuk pelaporan sehingga dalam 

penyusunannya tetap dibutuhkan suatu sikap yang objektif, kritis, dan logis. 

Dengan demikian maka seseorang dengan tipe thinking (T) diduga lebih bersedia  

dalam penugasan penyusunan sustainability reporting. 

 Selanjutnya, berangkat dari pernyataan-pernyataan tersebut, maka hipotesis 

yang dapat diberikan untuk penelitian ini adalah: 
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H2:  Terdapat perbedaan sikap penerimaan akuntan pada sustainability reporting 

berdasarkan gaya kognitif. 

 

Pengaruh Interaksi Antara Gender dan Gaya Kognitif terhadap Sikap 
Penerimaan Sustainability Reporting 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bernardi & Veronica (2010:20) 

mengatakan bahwa perusahaan yang cenderung menempatkan wanita dalam 

posisi direktur akan cenderung untuk memberikan penekanan pada performa non-

financial seperti social responsibility dalam bentuk pemberian donasi atau 

berpartisipasi pada kegiatan amal. Dengan kata lain, peran wanita dalam 

memajukan social responsibility perusahaan cukup besar.  

 Tipe sensing lebih bersifat realistis dan praktis, sedangkan tipe intuition 

lebih berorientasi pada masa depan, suka berimajinasi, berpikir abstrak, dan 

kreatif (Higgs, 2001: 511). Keen & Gloria (1981: 15-22) menyatakan bahwa 

seseorang dengan tipe sensing memiliki keahlian dalam menyelesaikan sesuatu, 

sedangkan seseorang dengan tipe intuition memiliki keahlian dalam memikirkan 

atau memulai hal-hal yang baru. Myers dan McCaulley (1998) dalam (Higgs, 

2001: 511) menjabarkan deskripsi  feeling dalam MBTI sebagai subjektif, 

simpatik, dan pengertian pada orang lain. Sedangkan tipe thinking melakukan 

pengambilan keputusan dengan menganalisa hubungan sebab-akibat, kritis, dan 

objektif. McCaulley&Charles (1995: 222) mengungkapkan bahwa seseorang 

dengan tipe thinking cocok berkarir di bidang keuangan di mana analisis logika 

yang kuat sangat diperlukan.  
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 Wanita yang pada dasarnya dikatakan cenderung memiliki perasaan yang 

lebih sensitif daripada pria diduga juga menjadi lebih peka terhadap realita-realita 

sosial yang ada. Selanjutnya, wanita diduga lebih pro terhadap kegiatan-kegiatan 

sosial termasuk juga bentuk pelaporannya, yaitu sustainability reporting. 

Seseorang dengan tipe intuition yang menyukai hal-hal baru diduga lebih 

menerima terhadap sustainability reporting yang masih bersifat baru dan sukarela. 

Selanjutnya seseorang dengan tipe thinking yang memiliki analisa logika yang 

kuat dan objektif diduga lebih bersedia untuk menyusun bentuk pelaporan, 

termasuk sustainability reporting. Dengan demikian interaksi antara wanita dan 

tipe gaya kognitif intuition-thinking diduga akan bersikap lebih menerima 

sustainability reporting dibandingkan interaksi antara gender dan tipe gaya 

kognitif lainnya.  

 Berangkat dari hal tersebut di atas, maka hipotesis yang diberikan untuk 

penelitian ini: 

H3 : Terdapat perbedaan sikap penerimaan akuntan pada sustainability reporting 

berdasarkan interaksi antara gender dan gaya kognitif.  

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Pengambilan Data 

  Populasi dalam penelitian ini adalah akuntan yang bekerja pada 

perusahaan di Jawa Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada akuntan 
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perusahaan yang ada di wilayah Jawa Tengah, yaitu di kota Salatiga, Ungaran, 

Semarang, dan Kudus. 

 

Variabel Penelitian 

 Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah sikap 

penerimaan pada sustainability reporting. Sedangkan variabel bebas (independent 

variable) dalam penelitian ini adalah gender dan gaya kognitif. 

 

Gender 

 Akers & Don (2000: 91) mengungkapkan adanya universal type yang 

membedakan pria dan wanita. Wanita dinilai lebih pengertian, mengapresiasi, 

toleransi, dan memikirkan kesejahteraan sesama dan alam daripada pria. 

Penelitian ini berasumsi bahwa jenis kelamin yang tertera dalam kuesioner 

mewakili sifat umum yang melekat pada kaum pria dan wanita yang dibentuk oleh 

faktor-faktor sosial maupun budaya. Gender kemudian diukur dengan skala 

nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori 

atau kelompok dari suatu subjek. Gender terbagi dalam dua kelompok yaitu pria 

dan wanita yang masing-masing akan diberi kode angka 1 dan 2. Angka 1 dan 2 

ini hanya sebagai cara untuk mengelompokkan subyek ke dalam kelompok yang 

berbeda atau hanya untuk menghitung berapa banyak jumlah di setiap kategori 

(Ghozali, 2005). 
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Gaya Kognitif 

Gaya kognitif didefinisikan sebagai kecenderungan karakteristik seseorang 

untuk merasa, mengingat, memproses, dan berpikir (Bryant et al. 2009: 41). 

Pengukuran variabel gaya kognitif dalam penelitian ini dilakukan dengan tes 

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Tes MBTI ini berupa pertanyaan-

pertanyaan yang juga disajikan dalam kuesioner. Pengukuran dengan MBTI 

dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada dimensi-dimensi MBTI yang 

memiliki hubungan dengan gaya kognitif, yaitu sensor (S)-intuition (N) dan 

thinking (T)-feeling (F).  

Penelitian ini akan menyajikan 9 pertanyaan untuk tiap dimensi MBTI. 

Tiap pertanyaan memiliki dua pilihan jawaban (A dan B) yang masing-masing 

mewakili sensor (S)-intuition (N) dan thinking (T)-feeling (F). Jumlah pilihan 

sensor / intuiton dan thinking / feeling pada masing-masing dimensi dijumlahkan 

untuk mengetahui tipe gaya kognitif mana yang cenderung ada pada kepribadian 

responden. Adapun pertanyaan untuk mendefinisikan tipe gaya kognitif S-N dan 

T-F dibuat berdasarkan karakteristik dari masing-masing tipe gaya kognitif 

tersebut yang dirangkum dalam tabel berikut ini. 

Sensing (S) 
(berfokus pada apa yang dapat dirasakan 

oleh panca indera) 

Intuition (N) 
(berfokus pada pola perasaan hubungan 

timba balik) 
KONGKRIT (fakta yang tepat, harafiah, 
nyata) 

ABSTRAK (bersifat melambangkan/kiasan, 
simbolis,  tidak nyata) 

REALISTIS (masuk akal, tidak 
mengkhayal-khayal, mencari efisiensi) 

IMAGINATIF (banyak akal, berdaya cipta, 
mencari hal-hal baru) 

PRAKTIS (pragmatis, berorientasi pada 
hasil, terapan) 

KONSEPTUAL (ilmiah, berorientasi pada 
ide, intelektual) 

EXPERIENTIAL (hands-on, empiris, 
mempercayai pengalaman) 

TEORITIS (pola mencari, hipotesis, 
mempercayai teori) 

TRADISIONAL (konvensional, biasa, 
yang telah terbukti kebenarannya) 

ORISINIL (di luar kebiasaan, berbeda, baru 
dan tidak biasa) 
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Thinking (T) 

(mendasarkan solusi atas analisa logis 
dengan berfokus pada objektifitas) 

Feeling (F) 
(mendasarkan solusi pada nilai personal 

atau sosial dengan berfokus pada 
keselarasan) 

LOGIS (impersonal, netral/tidak memihak, 
analisa objektif) 

EMPATHETIC (personal, seek harmony, 
central values) 

REASONABLE (jujur, cause-and-effect, 
apply principle) 

BERBELAS KASIH (bijaksana, simpatik, 
setia) 

QUESTIONING (tepat, menantang, ingin 
diskusi) 

MENAMPUNG (menyetujui, dapat 
disetujui, ingin keselarasan) 

KRITIS (ragu-ragu, ingin bukti, kritik) MENERIMA (bersikap toleran, tusting, 
memberi pujian) 

KERAS (tabah, keras hati, ends-oriented) LEMBUT (lemah-lembut, ramah, means-
oriented) 

Sumber: CPP, 2003 (www.cpp.com)  

  Gaya kognitif kemudian diukur dengan skala nominal. Skala nominal 

merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu 

subjek. Gaya  kognitif dalam penelitian ini terbagi dalam empat kelompok yaitu 

ST (sensing-thinking), SF (sensing-feeling), NT (intuition-thinking), dan NF 

(intuition-feeling) yang masing-masing akan diberi kode angka 1, 2, 3, dan 4. 

Angka-angka ini hanya sebagai cara untuk mengelompokkan subyek ke dalam 

kelompok yang berbeda atau hanya untuk menghitung berapa banyak jumlah di 

setiap kategori (Ghozali, 2005). 

 

Sikap Penerimaan pada Sustainability Reporting 

Berdasarkan uraian pada Bab II, sikap penerimaan pada sustainability 

reporting dapat diwujudkan melalui sikap menerima terhadap adanya peraturan 

baku atas kewajiban penyusunan sustainability reporting di kemudian hari. 

Berangkat dari hal tersebut, maka indikator pertama untuk pengukuran variabel 
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sikap penerimaan pada sustainability reporting adalah menerima adanya 

kewajiban untuk menyusun sustainability reporting. 

Pelatihan mengenai penyusunan sustainability reporting sudah mulai 

banyak dilakukan terutama oleh NCSR, sebuah partner pelatihan GRI bersertifikat 

yang menyediakan pelatihan profesional bersertifikasi untuk penyusunan 

sustainability reporting (http://www.ncsr-id.org/gri-certified-training/). Adanya 

pelatihan ini dapat menjadi gambaran adanya peningkatan upaya untuk 

memahami lebih lanjut  sustainability reporting. Berangkat dari hal tersebut, 

maka indikator kedua untuk pengukuran variabel sikap penerimaan pada 

sustainability reporting adalah keinginan untuk belajar menyusun sustainability 

reporting.   

Dengan mengikuti pelatihan mengenai penyusunan sustainability 

reporting ini, maka selanjutnya diharapkan setelah itu seseorang akan memiliki 

bekal pengetahuan yang cukup untuk menyusun sustainability reporting di 

kemudian hari. Dengan demikian indikator ketiga untuk pengukuran variabel 

sikap penerimaan pada  sustainability reporting adalah kesediaan untuk menyusun 

sustainability reporting.   

  Penerimaan terhadap Sustainability Reporting dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan skala Likert 6 point. Keenam point ini mewakili nilai 

jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pandangan 

responden terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Sustainability Reporting. 

Setiap pertanyaan akan memiliki pilihan jawaban dari (1) sampai (6). Point ini 



30 
!

!
!

dimulai dari (1) “sangat tidak setuju” sampai dengan (6) “sangat setuju”. 

Selanjutnya keseluruhan point pada tiap jawaban itu akan dijumlahkan.  

 

Teknik Analisis 

 Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS. 

● Uji Reliabilitas 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden, 

mengetahui apakah data-data yang peneliti peroleh dari sampel penelitian ini 

reliabel (dapat diandalkan) atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika 

jawaban responden terhadap pertanyaan yang ada adalah konsisten dari waktu 

ke waktu. Pengujian dikatakan reliable jika cronbach alpha >0,6 (Ghozali, 

2005). 

● Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2005).  

● Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis 1, 2, dan 3 pada penelitian ini akan menggunakan 

two ways ANOVA (Analysis of Variance) karena penelitian ini menguji 

hubungan antara satu variabel dependen berskala metrik (sikap penerimaan 

pada sustainability reporting) dengan dua variabel independen berskala 

nonmetrik dan kategorikal (gender dan gaya kognitif). Hipotesis 3 akan diuji 
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menggunakan two ways ANOVA with interaction karena menguji pengaruh 

interaksi dari variabel independen kategorikal terhadap variabel dependen 

metrik (Ghozali, 2005).  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Subyek Penelitian 

 Data yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari penyebaran 

kuesioner yang dilakukan ke perusahaan-perusahaan di wilayah Jawa Tengah, 

tepatnya perusahaan-perusahaan di kota Salatiga, Ungaran, Semarang, dan Kudus. 

Sebanyak 110 kuesioner disebarkan namun yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya sebanyak 98 kuesioner karena terdapat 9 kuesioner yang tidak kembali dan 

3 kuesioner yang cacat (pertanyaan tidak dijawab secara lengkap). Adapun 

karakteristik responden dilihat dari 2 variabel bebas penelitian ini disajikan dalam 

tabel berikut ini. 

TABEL 1 
KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Keterangan( Jumlah((
Prosentase(

(%)(
Gender! !! !!
!!!!!1!!Pria! 41! 42%!
!!!!!2!!Wanita! 57! 58%!

Total! 98! 100%!
Gaya!kognitif! !! !!
!!!!!1!!ST! 48! 49%!
!!!!!2!!SF! 17! 17%!
!!!!!3!!NT! 27! 28%!
!!!!!4!!NF! 6! 6%!

Total! 98! 100%!
   Sumber: Data yang diolah, 2011 
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 Jumlah responden wanita dalam penelitian ini lebih banyak dibanding 

responden pria, namun perbedaan jumlahnya tidak terlalu besar. Dilihat dari tipe 

gaya kognitif para responden, tipe gaya kognitif ST cukup mendominasi dengan 

persentase 49%. Hal ini sesuai dengan penelitian Keen & Gloria (1981) yang 

mengatakan bahwa tipe sensing adalah tipe yang banyak didominasi oleh para 

akuntan, dan juga penelitian McCaulley&Charles (1995: 222) yang 

mengungkapkan bahwa seseorang dengan tipe thinking cocok berkarir di bidang 

keuangan di mana analisis logika yang kuat sangat diperlukan. Tipe gaya kognitif 

lain yang juga cukup banyak dimiliki para responden adalah tipe NT dengan 

persentase sebesar 28%. Hal ini sesuai dengan penelitian McCaulley&Charles 

(1995: 232) yang mengungkapkan bahwa tipe intuition adalah tipe gaya kognitif 

yang dimiliki oleh akuntan yang memiliki spesialisasi pada posisi yang 

membutuhkan lebih banyak komunikasi dan inovasi. 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

 Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan atas pertanyaan dalam 

kuesioner penerimaan pada sustainability reporting. Dalam penelitian ini uji 

validitas dilakukan dengan program SPSS melalui korelasi bivariate antara 

masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk (Ghozali, 2005). Hasil 

uji validitas menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing skor indikator 

terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, karena nilai 

signifikansi untuk masing-masing indikator lebih kecil dari α=0.05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pertanyaan dalam kuesioner  
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penerimaan terhadap sustainability reporting ini valid. 

 Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan program SPSS 

melalui uji statistik Cronbach Alpha. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel karena nilai 

Cronbach Alpha untuk masing-masing indikator lebih besar dari 0.60 (Nunnally, 

1967 dalam Ghozali, 2005).   

 

Analisis 

 Tabel berikut ini menunjukkan hasil main effect dari variabel independen 

gender dan gaya kognitif beserta interaction effect antar keduanya terhadap 

variabel dependen sikap penerimaan pada sustainability reporting. 

TABEL 2 
HASIL PENGUJIAN ANOVA 

PENGARUH KARAKTERISTIK PERSONAL AKUNTAN (GENDER DAN 
GAYA KOGNITIF) TERHADAP SIKAP PENERIMAANNYA PADA 

SUSTAINABILITY REPORTING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS, 2011 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Penerimaan pada Sustainability Reporting 

 

 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 128.971a 7 18.424 1.383 .222 

Intercept 44017.576 1 44017.576 3.304E3 .000 

Gender 7.676 1 7.676 .576 .450 

Gaya_kognitif 117.373 3 39.124 2.937 .038 

Gender * Gaya kognitif 20.131 3 6.710 .504 .681 

Error 1199.029 90 13.323   

Total 83746.000 98    

Corrected Total 1328.000 97    

a. R Squared = .097 (Adjusted R Squared = .027)   

 
 

!
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 Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa variabel gender memiliki nilai 

F=0.576 dan nilai p=0.450 yang secara statistik menunjukkan tidak ada perbedaan 

signifikan antara akuntan pria dan akuntan wanita dalam sikap penerimaannya 

pada sustainability reporting pada level 0.05. Hal ini berarti tidak terdapat 

perbedaan sikap penerimaan akuntan pada sustainability reporting berdasarkan 

gender. Hasil ini tidak mendukung hipotesis 1 yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan sikap penerimaan akuntan pada sustainability reporting berdasarkan 

gender. Perbedaan yang tidak signifikan ini juga dapat dilihat dari perbandingan 

rata-rata sikap penerimaan sustainability reporting antara akuntan pria dan wanita 

berikut ini.  

TABEL 3 
RATA-RATA GENDER 

Gender Rata-rata 
Jumlah 

Akuntan 

Pria 28.9756 41 

Wanita 29.0175 57 

Sumber: Output SPSS, 2011 

 Pada tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata sikap penerimaan pada 

sustainability reporting antara akuntan pria dan akuntan wanita memang tidak 

jauh berbeda. Namun jika dibandingkan nilai rata-rata antar keduanya, rata-rata 

penerimaan sustainability reporting oleh wanita lebih tinggi daripada pria 

meskipun hanya terpaut sangat kecil.  

 Tabel 2 di atas juga menunjukkan bahwa variabel gaya kognitif memiliki 

nilai F=2.937 dan nilai p=0.038 yang secara statistik menunjukkan bahwa ada 

perbedaan signifikan antar tipe gaya kognitif dalam sikap penerimaan 
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sustainability reporting pada level 0.05. Hal ini berarti terdapat perbedaan sikap 

penerimaan akuntan pada sustainability reporting berdasarkan gaya kognitif. 

Perbedaaan yang signifikan ini ditemukan pada akuntan dengan tipe gaya kognitif 

SF dan NT seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. 

TABEL 4 
MULTIPLE COMPARISONS 

SIKAP PENERIMAAN PADA SUSTAINABILITY REPORTING UNTUK 
TIPE GAYA KOGNITIF 

 
 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Output SPSS, 2011 
 

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada level 0.05 

dari sikap penerimaan sustainability reporting antara akuntan tipe SF dengan 

akuntan tipe NT karena nilai p=0.033. Perbedaan ini juga dapat dilihat dari 

perbedaan rata-rata antara keempat tipe gaya kognitif berikut ini. 

 

 

 

 

 

Multiple Comparisons 
   Dependent Variable: Penerimaan pada Sustainability Reporting 
   Tukey HSD 

(I) 
Gaya_kognitif 

(J) 
Gaya_kognitif 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

SF NT -3.1351* 1.13009 .033 -6.0933 -.1769 

NT SF 3.1351* 1.13009 .033 .1769 6.0933 

Based on observed means.  
The error term is Mean Square(Error) = 13.323. 

  

*. The mean difference is significant at the .05 level.   

 
!
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TABEL 5 
RATA-RATA GAYA KOGNITIF 

Gaya_kognitif Mean Jumlah Akuntan 

ST 28.7708 48 

SF 27.2353 17 

NT 30.3704 27 

NF 29.6667 6 

Total 28.7449 98 

        Sumber: Output SPSS, 2011 

Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan sustainability reporting 

yang tertinggi dimiliki oleh tipe NT, sedangkan rata-rata terendah dimiliki oleh 

tipe SF. Hasil ini sesuai dengan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan sikap penerimaan akuntan pada sustainability reporting berdasarkan 

gaya kognitif. Selanjutnya mengenai tipe gaya kognitif mana yang bersikap lebih 

menerima menurut hasil penelitian ini juga sesuai dengan penjelasan pada 

hipotesis 2 yang menyatakan bahwa seseorang dengan tipe NT (intuiton-thinking) 

bersikap lebih menerima pada sustainability reporting dibandingkan tipe lainnya. 

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa interaksi antara gender dan gaya 

kognitif memiliki nilai F=0.504 dan p=0.681 pada level 0.05 yang secara statistik 

menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dari interaksi antara gender dan 

gaya kognitif akuntan terhadap sikap penerimaannya pada sustainability 

reporting. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan sikap penerimaan akuntan pada 

sustainability reporting berdasarkan interaksi antara gender dan gaya kognitif. 

Hasil ini tidak mendukung hipotesis 3 yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan sikap penerimaan akuntan pada sustainability reporting berdasarkan 

interaksi antara gender dan gaya kognitif. 
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Hasil uji hipotesis 3 ini konsisten dengan hasil uji hipotesis 1. Hasil uji 

hipotesis 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sikap penerimaan 

akuntan pada sustainability reporting berdasarkan gender. Jadi meskipun hasil uji 

hipotesis 2 menunjukkan bahwa akuntan dengan tipe gaya kognitif NT memiliki 

sikap penerimaan sustainability reporting yang berbeda dengan tipe lain tetapi 

ketika berinteraksi dengan gender, tidak ada lagi beda antara tipe gaya kognitif 

yang satu dengan yang lain. Tidak adanya dukungan terhadap hipotesis 1 dan 3 

menunjukkan bahwa variabel gender dan interaksi antara variabel gender dan 

gaya kognitif tidak mempengaruhi sikap penerimaan akuntan pada sustainability 

reporting. 

 

Pembahasan 

Hasil analisis yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan sikap 

penerimaan akuntan pada sustainability reporting berdasarkan gender diduga 

disebabkan CSR kini semakin menjadi isu penting di dunia bisnis dan semakin 

marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. 

Banyak perusahaan mulai memberikan pandangan yang lebih positif mengenai 

manfaat CSR bagi perusahaan itu sendiri (Sudiana, 2011). Implementasi CSR 

semakin meningkat sehingga setiap orang termotivasi untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan CSR. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang berlomba-lomba 

melakukan program itu. Pelaksanaannya pun mulai beraneka macam, misalnya 

pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa, pemberian modal usaha, 

bantuan langsung bagi korban bencana dan ikut serta dalam pembangunan 
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infrastruktur masyarakat seperti pembangunan jalan, sarana olahraga, maupun 

sarana umum lainnya (Novia, 2011). Hasil penelitian Titisari, et.al (2010: 13) 

menunjukkan adanya peningkatan tren CSR yang dilakukan perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2006 yang 

termasuk dalam industri rawan lingkungan dan mengikuti program PROPER dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan melaporkan aktivitas CSR dalam laporan 

tahunan. 

Melalui hasil wawancara dengan salah satu staf akuntansi PT. Daya 

Manunggal (salah satu perusahaan responden penelitian ini) diketahui bahwa PT. 

Daya Manunggal sudah secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan CSR dalam 

bentuk pengupayaan air bersih bagi desa-desa di sekitar wilayah mata air Senjoyo-

Salatiga. Selain itu PT. Daya Manunggal juga membuat pengolahan limbah 

produksi untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Bank BII yang 

juga merupakan responden dari penelititan ini juga telah melakukan kegiatan CSR 

dalam bentuk penanaman pohon mangrove di seluruh Indonesia yang dilakukan 

melalui Kantor Pusat BII beserta delapan kantor regional BII, yakni regional 

Sumatera, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara serta kawasan timur Indonesia 

meliputi Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Selain itu BII juga memberikan 

beasiswa pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi di Yogyakarat serta donasi 

buku dan pembangunan ruang kelas SMP di Tangerang (www.eksposnews.com). 

Kesadaran akan CSR ini diduga juga akan membawa kepada sikap 

kesediaan untuk menerima dan menyusun laporan tentang CSR itu sendiri baik 
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oleh akuntan pria maupun wanita. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya 

beda signifikan dari rata-rata penerimaan sustainability reporting oleh pria dan 

wanita. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan sikap penerimaan akuntan 

pada sustainability reporting berdasarkan gender.  

  Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan sikap penerimaan akuntan 

pada sustainability reporting berdasarkan gaya kognitif, dan seseorang dengan 

tipe NT (intuiton-thinking) bersikap lebih menerima pada sustainability reporting 

dibandingkan tipe lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Keen & Gloria (1981: 

15) yang mengatakan bahwa seseorang dengan tipe NT cenderung berfokus pada 

isu-isu global. Seseorang dengan tipe intuition suka berorientasi pada 

kemungkinan-kemungkinan dan memiliki keahlian dalam memikirkan atau 

memulai hal-hal yang baru. 

 Hasil penelitian Sobczyk (1986: 19) mengungkapkan bahwa seseorang 

dengan tipe thinking cenderung membuat keputusan berdasarkan objektivitas, 

logika, dan prinsip impersonal. McCaulley&Charles (1995: 222) mengungkapkan 

bahwa seseorang dengan tipe thinking cocok berkarir di bidang keuangan di mana 

analisis logika yang kuat sangat diperlukan. Sustainability reporting adalah 

sebuah bentuk pelaporan sehingga dalam pembuatannya tetap dibutuhkan suatu 

sikap yang obektif, kritis, dan logis. Namun kesadaran akan CSR yang telah 

dipaparkan di atas diduga menyebabkan ketika gaya kognitif berinteraksi dengan 

gender, tidak ada lagi beda antara tipe gaya kognitif yang satu dengan yang lain. 
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V. KESIMPULAN 

  Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaruh karakteristik personal 

akuntan (gender dan gaya kognitif) terhadap sikap penerimaannya pada 

sustainability reporting. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam 

penelitian ini.  

  Pertama, tidak terdapat perbedaan sikap penerimaan akuntan pada 

sustainability reporting berdasarkan gender. Rata-rata penerimaan sustainability 

reporting oleh akuntan wanita lebih tinggi dari akuntan pria namun selisihnya 

sangat kecil. Hal ini diduga disebabkan CSR kini semakin menjadi isu penting di 

dunia bisnis dan semakin marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia, 

termasuk di Indonesia. Banyak perusahaan mulai memberikan pandangan yang 

lebih positif mengenai manfaat CSR bagi perusahaan itu sendiri (Sudiana, 2011). 

Fenomena gencarnya CSR inilah yang nampaknya juga mulai meningkatkan 

kesadaran CSR para akuntan pria sehingga rata-rata sikap penerimaan akuntan 

pria pada sustainability reporting juga cenderung tinggi. 

  Kedua, terdapat perbedaan sikap penerimaan akuntan pada sustainability 

reporting berdasarkan gaya kognitif. Seorang akuntan dengan tipe NT (intuition-

thinking) bersikap lebih menerima terhadap sustainability reporting. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Keen & Gloria (1981: 15-22) yang mengatakan bahwa 

seseorang dengan tipe intuition suka berorientasi pada kemungkinan-

kemungkinan dan memiliki keahlian dalam memikirkan atau memulai hal-hal 

yang baru. Sustainability reporting yang masih bersifat sukarela membutuhkan 

seseorang yang menyukai hal-hal baru untuk dapat menyusunnya. Seseorang 
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dengan tipe thinking cenderung membuat keputusan berdasarkan objektivitas, 

logika, dan prinsip impersonal (Sobczyk, 1986: 19). Sustainability reporting 

adalah sebuah bentuk pelaporan sehingga dalam pembuatannya tetap dibutuhkan 

suatu sikap yang obektif, kritis, dan logis.  

  Ketiga, tidak terdapat perbedaan sikap penerimaan akuntan pada 

sustainability reporting berdasarkan interaksi antara gender dan gaya kognitif. 

Saat ini, implementasi CSR semakin meningkat. Hal ini terbukti dari banyaknya 

perusahaan yang berlomba-lomba melakukan program itu dengan macam 

pelaksanaan yang bermacam-macam seperti pemberian beasiswa kepada pelajar 

dan mahasiswa, pemberian modal usaha, bantuan langsung bagi korban bencana 

dan ikut serta dalam pembangunan infrastruktur masyarakat seperti pembangunan 

jalan, sarana olahraga, maupun sarana umum lainnya (Novia, 2011). Kesadaran 

akan CSR inilah yang nampaknya ikut membawa dampak meningkatnya sikap 

penerimaan akuntan pada sustainability reporting. Jadi meskipun akuntan dengan 

tipe gaya kognitif NT memiliki sikap penerimaan sustainability reporting yang 

berbeda dengan tipe lain tetapi ketika berinteraksi dengan gender, tidak ada lagi 

beda antara tipe gaya kognitif yang satu dengan yang lain. 

 

Implikasi Hasil 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik akuntan pria maupun akuntan 

wanita, tidak terdapat perbedaan sikap penerimaannya pada sustainability 

reporting. Hal ini bertentangan dengan penelitian Grosser&Jeremy (2005: 337) 
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yang mengungkapkan bahwa banyak wanita yang bekerja di bidang CSR, 

sehingga wanita lebih pro dengan adanya CSR. Hal ini diduga disebabkan saat 

ini CSR sudah semakin gencar dilakukan oleh perusahaan dan bentuk 

tindakannya pun bermacam-macam, sehingga hal inilah yang membuat 

kesadaran pria akan CSR juga mulai meningkat. Dengan memiliki sikap yang 

lebih peduli terhadap kegiatan CSR, maka diduga hal ini juga yang dapat 

menimbulkan sikap yang lebih menerima terhadap bentuk pelaporan CSR itu 

sendiri. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

sikap penerimaan akuntan pada sustainability reporting berdasarkan gaya 

kognitif, dan akuntan dengan tipe gaya kognitif NT-lah yang bersikap lebih 

menerima terhadap sustainability reporting. Keen & Gloria (1981) 

mengungkapkan bahwa seseorang dengan tipe NT berfokus pada isu-isu global 

secara luas dan juga “teori-teori” organisasi, serta impersonally idealistic. 

Dengan demikian tipe gaya kognitif juga akan mempengaruhi sikap seseorang 

dalam menerima sustainability reporting. Sedangkan untuk pengaruh interaksi 

antara gender dan gaya kognitif terhadap sikap penerimaan akuntan pada 

sustainability reporting tidak terdapat beda signifikan. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan sikap 

penerimaan sustainability reporting antara akuntan pria maupun wanita. Para 

akuntan perusahaan menunjukkan memiliki sikap penerimaan yang tinggi 
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terhadap adanya kewajiban untuk menyusun sustainability reporting, keinginan 

untuk belajar menyusun sustainability reporting, dan kesediaan untuk 

menyusun sustainability reporting. Ini dapat menjadi masukan bagi regulator 

untuk mulai menyusun rancangan kewajiban pelaporan CSR di Indonesia 

mengingat akuntan perusahaan sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam 

penyusunan sustainability reporting sudah bersedia menerima, supaya 

pelaksanaan CSR dapat lebih merata karena CSR semakin banyak digencarkan 

saat ini. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi 

perusahaan bahwa akuntan dengan gaya kognitif NT-lah yang lebih siap 

menerima sustainability reporting, maka jika perusahaan akan menerapkan 

penyusunan sustainability reporting sebaiknya memilih karyawan yang 

memiliki gaya kognitif NT untuk penugasan tersebut.  

 

Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Penelitian ini tidak memisahkan antara perusahaan yang sudah melakukan 

CSR dan menyusun sustainability reporting dengan yang belum melakukannya. 

Sehingga ada kemungkinan persepsi jawaban dari tiap responden berbeda. 

Dengan keterbatasan tersebut, maka untuk penelitian selanjutnya dapat lebih 

berfokus pada perusahaan yang sudah melakukan CSR atau yang belum 

melakukan CSR, perusahaan yang sudah menyusun sustainability reporting atau 

yang belum (dipisah). 

Penelitian ini mengukur gender hanya berdasarkan jenis kelamin yang 

tertera pada kuesioner dengan asumsi bahwa wanita dinilai lebih pengertian, 
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mengapresiasi, toleransi, dan memikirkan kesejahteraan sesama dan alam 

daripada pria. Asumsi ini adalah universal type yang diungkapkan oleh Akers & 

Don (2000: 91). Mengingat hasil pengujian dengan dasar jenis kelamin ini 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan sikap penerimaan sustainability reporting 

oleh akuntan pria dan wanita, maka penelitian selanjutnya bisa membedakan 

gender berdasarkan sifat yang melekat pada kaum pria dan wanita yang dibentuk 

oleh faktor-faktor sosial maupun budaya dan bukan ditentukan secara biologis 

semata, melekat pada jenis kelamin tertentu dan sifat kodrati.  
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