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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1    Latarhtbelakang penelitian 

Persoalan dilingkungan pada akhir-akhir ini semakin popular. Hal tersebut 

diawali dengan makin kompleksnya pembangunan industri dan sektor lainnya, 

sehingga menyebabkan dampak yang lebih luas dan bervariasi. Kesadaran 

masyarakat semakin tinggi akan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan 

yang diimbangi dengan pengenalan berbagai perangkat pengendalian lingkungan 

dan peraturan mengenai lingkungan oleh pemerintah (ISO: 14001). 

Perusahaan selama ini merupakan lembaga yang dapat memberikan 

banyak keuntungan terhadap masyarakat. Eksistensi perusahaan ditengah 

lingkungan dan masyarakat berdampak pada dua kondisi, yaitu positif dan negatif. 

Dampak yang positif yaitu menciptakan lapangan kerja, menambah pendapatan, 

menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk dikonsumsi, 

menyumbang pendapatan daerah dan negara, serta mendukung peningkatan 

ekonomi dan lain sebagainya. Serta dampak negatif seperti menimbulkan 

pencemaran pada tanah, air, maupun udara, sehingga menyebabkan polusi udara 

dan air, kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, hujan asam, radiasi, limbah 

kimia, sampah nuklir dan masih banyak lagi (Alviane & Titisari, 2012). Secara 

langsung maupun tidak langsung permasalahan lingkungan telah masuk dalam 

ekonomi suatu organisasi dan kegiatan usaha lainnya. 

 Industri ekstraktif dunia belakangan ini mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Menurut Petz (2009) industri ekstraktif merupakan salah satu 

industri High Profile, tingkat risiko politik, dan tingkat risiko yang sangat tinggi. 

Isu lingkungan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh 
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industri ekstraktif dalam semua siklus kegiatan (baik itu pra produksi, produksi, 

maupun pasca produksi). Isu lingkungan jika tidak dikelola dengan baik akan 

mengakibatkan banyak permasalahan yang muncul seperti mata pencarian 

penduduk lokal, kesehatan masyarakat, kerusakan alam serta akan menimbulkan 

suatu kritik dan ancaman pada berbagai pihak, yang tentunya akan menyebabkan 

citra pada perusahaan menjadi tidak baik di mata publik. Jadi begitu sangat 

pentingnya jika mementingkan kelestarian lingkungan sekitar agar tidak 

menyebabkan terjadinya risiko yang tidak diinginkan misalnya mengalami 

kebangkrutan pada perusahaan dikarenakan tidak dapat mengganti biaya yang 

seharusnyaa dikeluarkan untuk memperbaiki lingkungan. 

Menurut pendapat Ardhia dan Mulyana (2014) pada berita tentang 

perusahaan di Jawa Barat yang dikenakan sanksi, akibat dari melakukan 

pencemaran lingkungan dan sebagian perusahaan manufaktur yang bergerak pada 

sektor tekstil. Perusahaan yang melanggar aturan tersebut disebabkan oleh 

kebanyakan perusahaan tidak memiliki Instlansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). 

selain itu ada juga perusahaan yang telah memiliki IPAL, namun sudah berumur 

sehingga tidak dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan standard dan 

perusahaan tersebut malas untuk memperbaikinya. Seandainya dibiarkan terus 

menerus akan dapat membahayakan masyarakat yang menggunakan air, tanah 

serta produk pangan seperti ikan, padi, ikan, dan sebagainya (Iryawan, 2014). 

Berita mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi pada  PT Cemindo 

Gemilang tanggal 23 Agustus 2019 yaitu asap tebal dan debu pabrik semen yang 

menyelimuti tiga kampung dilembak yang  terkena dampak pada aktivitas di 
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Pabrik Semen tersebut. Kondisi ini sangat tidak nyaman bagi pernafasan warga 

yang rumahnya dekat dengan pabrik. 

Hal ini menggambarkan masih banyak perusahaan-perusahaan yang 

memberikan andil pada masalah pencemaran lingkungan di Indonesia. Sebab, 

diperlukan pengaturan secara khusus mengenai masalah pengelolaan lingkungan 

hidup ini. Seharusnya sudah selaknya perusahaan bersedia untuk menyediakan 

suatu laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana konstribusi mereka terhadap 

permasalahan sosial yang terjadi disekitarnya. 

Menurut Gray (1993) pengungkapan lingkungan adalah suatu bagian dari 

pengungkapan laporan keuangan. Gray juga menerangkan bahwa ada banyak 

penelitian yang menguji lebih lanjut mengenai informasi sosial yang dihasilkan 

oleh perusahaan dan menemukan bahwa informasi lingkungan adalah salah satu 

bagian dari informasi sosial tersebut. Gray juga menyatakan bahwa pengungkapan 

lingkungan merupakan bagian penting dari suatu laporan keuangan perusahaan. 

Pengungkapan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan 

yang diharapkan dapat menambah nilai perusahaan dan dapat meningkatkan 

sustainbilitas perusahaan. Penting bagi pihak manajemen untuk melakukan kinerja 

lingkungan sebagai salah satu bentuk dari tanggungjawab perusahaan terhadap 

lingkungannya (Titisari & Alviana, 2012). 

Menurut Suartana (2010) gambaran bahwa banyaknya perusahaan yang 

lebih mementingkan profit yang dihasilkan agar dapat berproduksi secara efisien, 

sehingga kurang diperhatikannya program pengelolaan lingkungan dan rendahnya 

tingkat kinerja lingkungan pada perusahaan. 
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 Berhubungan pada hal tersebut indikator pada kinerja keuangan dapat 

diukur melalui indikator ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), EPS 

(Earning per Share) dan Profit Margin. menurut Halim dan Hanafi (2003) rasio 

tersebut merupakan rasio keuangan perushaan yang berhubungan dengan 

profitabilitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan, aset dan modal saham 

tertentu. Dengan mengetahui nilai pada rasio tersebut akan dinilai apakah 

perusahaan tersebut telah efisien. Menurut pendapat Porter dan Linde (1995) eco-

efficiency yang menyatakan hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja 

keuangan diperoleh dari efisiensi biaya yang dihasilkan oleh kinerja lingkungan 

yang baik. Polusi atau kinerja lingkungan yang tidak baik menggambarkan 

sumber daya yang digunakan tidak lengkap, tidak efektif dan tidak efisien 

sehingga meningkatkan biaya yang berdampak akan mengurangi laba.  

 Program pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah 

membentuk program yang disebut Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan (PROPER) sebagai bentuk penataan lingkungan hidup pada 

perusahaan di Indonesia. Hal ini mempunyai tujuan untuk memicu agar 

perusahaan semakin baik dalam usaha kepedualian terhadap lingkungan. PROPER 

memiliki standar pengukuran kualitas limbah perusahaan dengan memakai teknis 

tertentu dan memiliki lima kategori peringkat antara lain, emas, hijau, biru, merah 

dan hitam. Di mana warna emas mencerminkan peringkat terbaik (intensuf 

reputasi tertinggi), sedangkan hitam mencerminkan peringkat terburuk. 

 Menurut Setiowati (2009) menyatakan bahwa hubungan kinerja 

lingkungan dengan kinerja keuangan perusahaan menjadi sesuatu yang penting 

saat perusahaan dituntut untuk mencapai suatu tujuan seperti kinerja lingkungan 
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yang tinggi serta kinerja keuangan yang baik. Menurut Anthony dan Govindarajan 

(2005) menyatakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari 

kapasitas untuk menghasilkan laba yang biasanya merupakan sebagai tujuan yang 

paling penting.  

 Perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam berbagai bentuk jika 

telah mengurangi pencemaran terhadap lingkungan, seperti mengurangi risiko 

dalam membayar biaya perbaikan lingkungan akibat pencemaran lingkungan, 

meningkatkan nilai positif pada perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan 

profitabilitas perusahaan dan mampu memenuhi peraturan pemerintah mengenai 

baku mutu limbah serta mengurangi akibat dari berita buruk yang berdampak pada 

bisnis perusahaan. 

Penelitian untuk menguji dampak pengungkapan lingkungan dan kinerja 

lingkungan terhadap kinerja keuangan telah dilakukan oleh Almilia dan Wijayanto 

(2007) yang menyimpulkan bahwa pada hipotesis pertama pada variabel 

pengungkapan lingkungan tidak memiliki pengaru yang signifikan terhadap 

variabel kinerja keuangan dan pada hipotesis kedua menunjukan bahwa  kinerja 

lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pada hasil pengujian tersebut 

sependapat dengan Moneva dan Ortas (2009), Ong, Teh, and Ang (2014). 

Al-Tuwaijri (2003) yang menguji dengan menggunakan profit margin 

didalam penelitiannya dan menemukan hubungan yang positif dan signifikan 

antara hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi dan begitu juga 

dengan hubungan pengungkapan lingkungan dengan kinerja ekonomi yang 

menemukan hasil yang positif dan signifikan. 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul ”Efek dari Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Lingkungan 

terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah yang ada sebagai berikut: 

1.  Banyak    perusahaan yang    tidak    memperhatikan    lingkungan    dalam 

melakukan  kegiatan  produksinya,  hanya  memfokuskan  pada  

keuntungan yang besar bagi perusahaan. 

2.   Perusahaan hanya   mengungkapkan   informasi    yang   baik   saja   dan 

cenderung   menahan   informasi   yang   berdampak   buruk   terhadap   

citra perusahaan. 

3.  Kurangnya kontrol manajemen perusahaan dalam menanganai pencemaran 

lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan produksi perusahaan. 

4.  Kurangnya  peran  serta  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  mengawasi 

kegiatan produksi perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan. 

 

1.3 Pertanyaan penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan? 
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2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

3. Apakah pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan secara simultan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian 

Bersumber pada permasalahan yang telah diajukan, maka dari itu penulis 

bermaksud untuk menguji apakah kinerja lingkungan pada perusahaan yang 

menjadi variable bebas yang akan diteliti memberi suatu pengaruh pada kinerja 

keuangan pada perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia. Harapannya, hasil 

dalam studi dapat berguna terutama bagi investor, pemerintah, pemegang saham 

dan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan lainnya. Secara detail berikut 

dijabarkan kontribusi manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu: 

a.  Konstribusi teoretis 

 Dilakukannya studi ini penulis berharap dapat digunakan sebagai landasan 

penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan lingkungan pada 

penelitian selanjutnya dimasa mendatang, serta dapat memberika 

tambahan konstribusi mengenai konsep pemikiran terutama tentang segala 

factor yang dapat mempengaruhi pengungkapan pada kinerja keuangan. 

b.  Konstribusi praktis 

1. Bagi pihak manajemen perusahaan 

Harapannya kesimpulan dan saran yang terdapat dalam penelitian ini 

berguna sebagai objek penilaian penentuan pengambilan keputusan 

perusahaan dalam melaksanakan aktivitas lingkungan yang akan 

memberi pengaruh pada kinerja keuangan. 
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2.  Bagi akademis 

     Harapannya dapat mengkaji pengungkapan lingkungan ini dapat 

dijadikan informasi dan kontribusi bagi peneliti mendatang dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

3.  Bagi Investor 

Harapannya setelah dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan 

dipengaruhi faktor-faktor pengungkapan lingkungan tersebut dapat 

berguna bagi pemegang saham dalam mengambil kebijakan investasi di 

pasar modal Bursa Efek Indonesia. 

 

1.5 Sistematika penulisan 

Mengenai penataan dalam penulisan yang terdapat pada studi akan 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN   

Bagian ini meliputi latar belakang, yang mengkaji 

pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan pada kinerja 

keuangan; menjelaskan tentang perumusan masalah, 

merumuskan mengenai apa saja sebab-sebab dipengaruhinya 

kinerja keuangan; ada batasan masalah yang menceritakan 

lingkup permasalah dan lingkup pengujian, membahas juga 

mengenai kemampuan alat yang dipakai, lingkup parameter, 

jumlah pada data; tujuan dan manfaat yang akan menjawab 

pertanyaan yang ada dirumusan masalah, dan manfaat untuk 

berbagai pihak; penataan pembahasan. 
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BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

 Bagian ini mencakup sub bab faktor yang mempengaruhi 

dependen; merincikan penelitian terdahulu; penjelasan pengaruh 

variabel independen terhadap dependen; desain penelitian serta 

perumusan hipotesis. 

BAB III: METODE1 PENELITIAN 

 Bagian ini mecakup sub bab pada agenda penelitian, objek; 

defenisi operasional variabel; teknik penggabungan data; 

metode analisis data. 

BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Ini bab mencakup sub bab statistika deskriptif, asumsi klasik 

yaitu adanya normalitas, heteroskedastisitas, dan lain 

sebagainya. 

BAB V:  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Ini mencakup sub bab kesimpulan yang menyinggung hasil pada 

studi; keterbatasan; rekomendasi yang dijelaskan untuk peneliti 

selanjutnya 
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