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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam era industrialisasi seperti sekarang ini, perusahaan atau pelaku 

industri dapat memberikan dampak positif dan bahkan dampak negatif kepada 

masyarakat. Dewi dan Yasa (2017) menjelaskan bahwa dampak positif yang 

dimaksud ialah perusahaan industri memberikan suatu kesempatan kepada 

masyarakat yaitu memberikan peluang pekerjaan kepada mereka sehingga dapat 

mengurangi nilai pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan 

semakin meningkat jika nilai pengangguran semakin berkurang. Namun, dampak 

negatif yang dimaksud Pambudi (2015) dalam Dewi dan Yasa (2017) ialah 

pencemaran lingkungan contohnya semakin berlubangnya lapisan ozon, tingkat 

kesuburan dalam tanah yang semakin menurun, lingkungan sekitar masyarakat 

yang terganggu, terjadinya banjir ataupun tanah longsor, semakin punahnya 

spesies serta limbah industri bahkan terjadinya dampak buruk dari pencemaran 

lingkungan yaitu adanya perubahan iklim dan cuaca yang terjadi di bumi yang 

disebabkan oleh perusahaan dalam bidang industri  yang biasanya disebut dengan 

pemanasan global (global warming) (Dewi & Yasa, 2017). Menurut World Health 

Organization (2016) dalam Tahu (2019) berdasarkan pengamatan dari kesehatan 

global bahwa semua perkiraan untuk kematian global sebesar 23% yang berkaitan 

dengan faktor-faktor lingkungan contohnya air kotor dan polusi udara. 

 Dalam Siregar dan Deswanto (2018) menjelaskan pengertian dalam global 

warming dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) disimpulkan 

bahwa sejak pertengahan abab ke-20 kemungkinan sebagian besar ketingkatan 

rata-rata suhu global diakibatkan oleh tingginya konsentrasi gas rumah kaca yang 

dibuat oleh kegiatan manusia. Selain itu prinsip kedua dari Deklarasi Konferensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertopik tentang Lingkungan Manusia 

menjelaskan bahwa sumber daya alam pada bumi yang terdiri dari flora dan 

fauna, tanah, air, udara serta perwakilan khusus contohnya ekosistem alam 
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harus dilindungi untuk kepentingan kepada generasi masa kini, generasi masa 

kedepan melalui rencana yang sistematis dan sesuai dengan tata laksana yang 

hati-hati. Hal ini dapat menyebabkan suatu perusahaan dalam melaksanakan 

aktivitas operasional sehari-hari dan selain itu masyarakat juga menjadi lebih 

sensitif terhadap perusahaan yang menyebabkan polusi. 

 Kebanyakan perusahaan atau pelaku industri bersifat acuh terhadap 

masalah pencemaran lingkungan dan perubahan iklim karena mereka hanya 

mementingkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri tanpa melihat lingkungan 

sekitar contohnya menggunakan operasional teknologi dan mesin yang 

dimanfaatkan oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan profit 

dalam jumlah yang besar. Kejadian ini tidak akan terjadi bilamana perusahaan 

atau pelaku industri memiliki tanggung jawab lingkungan dan etika bisnis. Oleh 

karena itu, di Indonesia pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan untuk 

mengambil tanggung jawab lingkungan dalam mentaati peraturan Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan yaitu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) serta 

peraturan pemerintah dari Kementrian Lingkungan Hidup telah membentuk 

program yaitu Penilaian Kinerja Pengelolaan Perusahaan (PROPER) sebagai 

bentuk penaatan lingkungan hidup perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini 

dilakukan agar perusahaan di Indonesia semakin peduli terhadap lingkungan 

disekitarnya (Nuraini, 2010). 

 Menurut Dewi dan Yasa (2017) keseriusan yang dilaksanakan oleh suatu 

perusahaan dalam mengatasi perubahan iklim dan permasalahan lingkungan dapat 

dilihat di pengungkapan lingkungan, salah satu upaya dalam perusahaan untuk 

melakukan pengungkapkan laporan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu 

melalui laporan Corporate Social Responsibility (CSR) di laporan keberlanjutan 

(sustainability report) ataupun laporan tahunan (annual report). Pengungkapan 

lingkungan ialah salah satu elemen dari CSR, pengungkapan yang menggunakan 

pengukuran CSR dibagi menjadi tiga kategori yaitu terdiri dari pengungkapan 

lingkungan, sosial, dan ekonomi (Dewi & Yasa, 2017). Menurut Ghoul, 

Guedhami, Kwok, dan Mishra (2011) dalam Siregar dan Deswanto (2018) CSR 

dapat meningkatkan investor dan mengurangi risiko karena investor biasanya 

lebih tergoda jika perusahaan tersebut mempunyai lingkungan manajemen yang 
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baik dan tidak mencuaikan masalah pencemaran lingkungan. Perusahaan yang 

melaksanakan pelaporan ini terdapat beberapa alasan yaitu salah satunya adalah 

menjaga nama baik mereka agar lebih banyak investor yang berminat dalam 

melakukan investasi ataupun perusahaan bisa bertahan di masyarakat sehingga 

tidak terjadi penolakan (Nuraini, 2010). Selain itu, dengan melaksanakan 

pelaporan juga dapat meningkatkan nilai dalam perusahaan. Perusahaan dengan 

tingginya profitabilitas dan kinerja lingkungan dapat melaksanakan pengungkapan 

lingkungan secara mudah. Menurut Clarkson, Li, Richardson, dan Vasvari (2007) 

mengatakan bahwa semakin tingginya kinerja lingkungan semakin banyak respon 

yang positif dan semakin hubungan yang baik dengan pihak investor daripada 

perusahaan kinerja lingkungan yang kecil. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan 

bahwa kinerja lingkungan dan kinerja keuangan adalah faktor kunci yang 

menentukan sejauh mana tingkat pengungkapan lingkungan dalam suatu 

perusahaan (Siregar & Deswanto, 2018). Berdasarkan alasan latar belakang yang 

disampaikan, penulis sangat terdorong untuk mengerjakan penelitian ini yang 

berjudul “Pengaruh Pengungkapan Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

 

1.2       Urgensi Penelitian 

Pengungkapan lingkungan sangat berpengaruh bagi perusahaan karena 

banyak investor lebih menghargai perusahaan yang melaksanakan lingkungan 

manajemen yang baik daripada perusahaan yang memiliki lingkungan manajemen 

yang tidak bagus (Nurleli & Faisal, 2016). Salah satu kasus yang buruk yang 

dilakukan oleh perusahaan Indonesia PT Indah Kiat Pulp & Paper atas 

pencemaran yang terjadi dalam penelitian Agustami dan Hidayat (2015) ialah 

mengakibatkan terjadinya sungai bau menyengat yang bertempat di sungai 

Ciujung sehingga warga sekitar mengalami gangguan pernafasan dan mata berair. 

Selain itu, berita kasus dari Putri (2019) bahwa National Sago Prima anak 

perusahaan dari Sampoerna Agro Tbk juga ikut menyumbang kebakaran lahan 

pada tahun 2014 seluas 3.000 hektare, Mahkamah Agung (MA) akhirnya 

mengabulkan tuntutan kompensasi Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia (KLH) sebesar Rp 1.07 triliun pada awal Januari 
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2019. Hal ini dapat merusak nama baik perusahaan serta dapat merugikan 

perusahaan tersebut, sehingga sangat penting untuk melakukan lingkungan 

manajemen yang baik dalam suatu perusahaan. Adanya motivasi yang timbul di 

dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan mengungkapkan atas isu-isu 

lingkungan karena mereka ingin mempertahankan usaha mereka dan memperoleh 

dukungan dari pemangku kepentingan serta menilai risiko yang mungkin timbul 

dalam melakukan operasi tersebut selain itu juga dapat mengurangi dampak 

operasi mereka terhadap lingkungan disekitarnya (Nurleli & Faisal, 2016). 

Dengan melaksanakan pengungkapan lingkungan maka nilai pada perusahaan 

tersebut memiliki saham yang lebih tinggi jadi penulis ingin melakukan penelitian 

apakah dengan melaksanakan pengungkapan terhadap lingkungan dapat 

mempengaruh nilai pada perusahaan tersebut. Selain itu, penulis juga mau 

mengetahui apakah kinerja keuangan dan kinerja lingkungan dapat pengaruh 

terhadap pengungkapan lingkungan. 

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan urgensi di atas, maka 

pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sedemikian rupa:  

1.  Apakah kinerja keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan lingkungan? 

2.  Apakah kinerja lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan lingkungan? 

3.  Apakah pengungkapan lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1    Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan urgensi masalah, maka tujuan buat penelitian ini sedemikian 

rupa: 

1.  Untuk melihat apakah kinerja keuangan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan lingkungan. 
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2.  Untuk melihat apakah kinerja lingkungan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan lingkungan. 

3.  Untuk melihat apakah pengungkapan lingkungan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

  Dengan dijalankan penelitian ini, manfaat yang dapat diolah dari 

penelitian ini sedemikian rupa: 

1.  Manfaat teoritis 

Hasil yang didapatkan dari penelitian sangat diharapkan dapat 

membagikan manfaat kepada ekspansi ekonomi dan akuntansi, terutama 

kepada faktor yang dapat mempengaruhi isu-isu lingkungan. 

2.  Manfaat praktis 

 a. Bagi pemerintah 

Hasil yang didapatkan dari peneliti sangat diharapkan dapat menjadi acuan 

dalam kerangka evaluasi dan dalam pembuatan peraturan tentang isu-isu 

pengungkapan lingkungan. 

 b. Bagi perusahaan 

Hasil yang didapatkan dari peneliti sangat diharap dapat memberi 

kesimpulan uraian ke perusahaan-perusahaan tentang berharganya 

akuntansi lingkungan, sehingga dapat memotivasi perusahaan untuk 

meningkatkan kesadaran mereka terhadap masalah lingkungan. 

 

1.5  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang digunakan pada penelitian ini sedemikian 

rupa:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini penulis menerangkan alasan untuk melakukan 

penelitian ini dibagian latar belakang serta menjelaskan urgensi 

penelitian, menguraikan pertanyaan penelitian, apa saja tujuan dari 

penelitian ini, menjelaskan manfaat penelitian kepada pihak yang 

bersangkutan dan menyimpulkan pembahasan sistematika. 
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai kerangka teoritis yang 

mencakup penjelasan dependen, menyimpulkan model-model 

penelitian yang telah pernah diteliti pada sebelumnya, menjelaskan 

pengaruh-pengaruh antar variabel dan merumuskan hipotesis pada 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada tahap ini menerangkan rancangan peneliti apa yang digunakan, 

kriteria objek peneliti, menjelaskan operasional variabel-variabel yang 

muncul di peneliti ini dan bagaimana cara pengambilan data dan 

penjelasan metode analisis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bagian ini penulis menerangkan mengenai analisis dan 

pembahasan yang mencakup penjelasan hasil analisis deskripsif 

berserta menjelaskan hasil sampel penelitian. Selain itu pada bagian ini 

menguraikan pembahasan dari hasil outlier, hasil regresi panel, 

pemilihan model terbaik dan hasil hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

Pada bab ini adalah bagian terakhir di mana penulis memberikan 

kesimpulan tentang penelitian ini, keterbatasan yang dialami dan 

memberikan rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak 

bersangkutan menjadi bahan dasar untuk melaksanakan penelitian 

seterusnya.  
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