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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Sudah menjadi paradigma kapitalisme bahwa setiap perusahaan yang 

didirikan tentu mempunyai tujuan yaitu mendapatkan atau mengoptimalkan laba 

sebaik mungkin bagi perusahaan (Susilo dan Muqodim, 2015). Namun faktanya 

perusahaan yang didirikan tidak lagi memerhatikan dampak buruk (externatlities) 

bagi lingkungan dan juga sekitarnya. Dampak buruk (externalities) ini jika tidak 

di perhatikan maka akan menimbulkan masalah yang nantinya sulit untuk di 

kendalikan, Contohnya seperti limbah, polusi, kebisingan dan dampak lainya 

(Muqodim dan Susilo, 2007).  Berikut ini adalah salah satu contoh perusahaan 

yang tidak memerhatikan dampak externalities yaitu PT Makin yang mencemari 

lingkungan dengan limbah pabrik, sehingga menyebabkan ratusan warga Desa 

Teluk Renda Ilir terserang penyakit gatal-gatal hingga bernanah (Utomo, 2017).   

Dengan adanya fenomena diatas menyebabkan terjadinya perubahan 

tujuan perusahaan yaitu tidak hanya memerhatikan keuntungan saja akan tetapi 

memerhatikan lingkungan dan sosialnya (Suartana, 2010).  Demikian juga dengan 

pengungkapan informasi kepada pihak yang berkepentingan tidak lagi hanya 

memberikan informasi mengenai keuntungan semata akan tetapi mengenai akibat 

yang di timbulkan dari kegiatan di dalam perusahaan (Aulia dan Kartawijaya, 

2011), atau dikenal dengan konsep Triple Bottom Line  (TBL). Konsep Triple 
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bottom line (TBL) ini adalah pemikiran dari Elkington (1997) yang menyatakan 

bahwa dengan “3P” yaitu (Profit) keuntungan, (People) masyarakat, (Planet) 

lingkungan. Sebenarnya, pendekatan ini telah banyak digunakan sejak awal tahun 

2007 seiring perkembangan pendekatan akuntansi biaya penuh (full cost 

accounting) yang banyak digunakan oleh perusahaan sektor publik. Pada 

perusahaan sektor swasta, penerapan tanggung jawab sosial (Corporate Social 

Responsibility/CSR) pun merupakan salah satu bentuk implementasi TBL (Susilo 

dan Muqodim, 2015). 

Konsep TBL mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan 

kepentingan stakeholder (semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari 

kegiatan yang dilakukan perusahaan) daripada kepentingan shareholder 

(pemegang saham). Profit artinya perusahaan hanya berfokus kepada keuntungan 

supaya perusahaan tersebut dapat bertahan. People artinya perusahaan bertanggung jawab 

kepada masyarakat atas apa yang diperbuat, dengan memberikan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat tersebut. Planet artinya semua kegiatan perusahaan itu akan selalu 

berkaitan dengan lingkungan, oleh karena itu sudah seharusnya perusahaan memerhatikan 

lingkungan dan juga sekitarnya.  

Allah berfirman di dalam “Al-Qur’an Surat Al-A’rof Ayat 56” yang  

berbunyi sebagai berikut :  

ِ قَِريٌب ِمنَاْلُمْحسِ  نِنَه َوََل تُْفِسدُوا فِي اْْلَْرِض بَْعدَ إِْصََلِحَها َوادُْعىهُ َخْىفًا َوَطَمعًا ۚ إِنَّ َرْحَمَت اَّللَّ  

 “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dibumi setelah (diciptakan) dengan 

baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat 

kebaikan. " 

 



3 
 

Dalam Qs. Al-A’rof ayat 56 menjelaskan bahwa Allah sudah menciptakan 

bumi dengan sangat baik, maka dari itu Allah perintahkan kita sebagai umatnya 

untuk menjaga bumi ini (lingkungan) dan tidak diperkenankan untuk merusak 

bumi (lingkungan). Barangsiapa yang menjaganya (melakukan perbuatan baik) 

maka Allah akan memberikan rahmat-Nya 

Penelitian mengenai Triple Bottom Line telah di lakukan oleh sebagian 

peneliti, yang pertama peneliti Aulia dan Kartawijaya (2011) yang menghasilkan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap TBL, berbeda dengan penelitian Yuliana 

dkk  (2008) yang menghasilkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

TBL. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Febrina dan Suaryana (2011) 

menghasilkan leverage berpengaruh negatif terhadap TBL, lain halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Purwanto (2013) yang menghasilkan 

leverage tidak berpengaruh negatif terhadap TBL. Penelitian yang di lakukan oleh 

Yanti Fitri dan Rasmini (2015) menghasilkan profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap TBL berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan 

Purwanto (2013) yang menghasilkan profitabilitas tidak berpengaruh dengan 

TBL.  

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Kartawijaya (2011) 

menghasilkan likuiditas berpengaruh dengan TBL, berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Yanti dan Rasmini (2015) yang menghasilkan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap TBL. Penelitian yang di lakukan oleh Tamba (2010) 

menghasilkan kepemilikan asing berpengaruh dengan TBL, berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Purwanto (2013) yang menghasilkan 
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kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap TBL.  Penelitian yang dilakukan 

oleh Sembiring (2005) menghasilkan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh 

terhadap TBL, akan tetapi berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh 

Febrina dan Suaryana (2011) yang menghasilkan Ukuran Dewan Komisaris tidak 

berpengaruh terhadap TBL. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan 

Purwanto (2013) menghasilkan ukuran komite audit berpengaruh dengan TBL, 

akan tetapi berbeda dengan penelitian Badjuri (2011) yang menghasilkan ukuran 

komite audit tidak berpengaruh dengan TBL.  

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan bukti tentang faktor-faktor yang 

memengaruhi luas pengungkapan Triple Bottom Line khususnya bagi perusahaan-

perusahaan besar di Indonesia. Motivasi penelitian ini yaitu  karena masih terjadi 

inkonsistensi bukti empiris mengenai pengungkapan TBL sehingga peneliti 

tertarik untuk meneliti kembali. Penelitian ini replikasi dari Aulia dan 

Kartawijaya, (2011) dengan beberapa perbedaan. 1) Menambah  variabel 

independen Ukuran Komite Audit. 2) Penelitian ini hanya berfokus pada 

perusahaan besar di Indonesia jika sebelumnya membandingkan Jepang dan 

Indonesia. 3) Periode data yang digunakan tahun 2016 jika sebelumnya 

menggunakan tahun 2009.  

B. Batasan Masalah Penelitian 

 Karakteristik Perusahaan yang akan diteliti terdiri dari Ukuran Perusahaan, 

Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, Jenis Industri. Sedangkan Corporate 
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Governance adalah Kepemilikan Asing, Ukuran Dewan Komisaris, dan 

Ukuran Komite Audit.   

C. Rumusan Masalah Penelitian 

 Dari urain mengenai latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut :   

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan triple bottom line? 

2. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan 

triple bottom line? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan 

triple bottom line? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan 

triple bottom line? 

5. Apakah perusahaan dengan jenis industri berpengaruh signifikan terhadap 

luas pengungkapan triple bottom line? 

6. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan triple bottom line ? 

7. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan triple bottom line ? 

8. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan triple bottom line ? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menunjukan bukti secara empiris apakah ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan triple bottom line 

2. Untuk menunjukan bukti secara empiris apakah leverage berpengaruh  

signifikan terhadap luas pengungkapan triple bottom line 

3. Untuk menunjukan bukti secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh  

signifikan terhadap luas pengungkapan triple bottom line 

4. Untuk menunjukan bukti secara empiris apakah likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan triple bottom line 

5. Untuk menunjukan bukti secara empiris apakah perusahaan dengan jenis 

industri berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan triple bottom 

line 

6. Untuk menunjukan bukti secara empiris apakah kepemilikan asing 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan triple bottom line 

7. Untuk menunjukan bukti secara empiris apakah ukuran dewan komisaris 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan triple bottom line 

8. Untuk menunjukan bukti secara empiris apakah ukuran komite audit 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan triple bottom line 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan triple bottom 
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line. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan bahan atau 

referensi kajian pustaka, dapat mengembangkan ilmu akuntansi, dan agar 

dapat menjadi pedoman penelitian terkait dengan pengungkapan triple 

bottom line. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Perguruan Tinggi  

Digunakan untuk mempertimbangkan peraturan yang berada di 

lingkungan sekitar kampus. Peraturan ini tentunya memperhatikan 

dampak yang ditimbulkan seperti aktivitas sosial dan lingkungan 

atau disebut dengan konsep Triple Bottom Line.  

b.  Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Menjadi topik menarik yang akan di teliti khususnya mengenai 

pengungkapan TBL di Indonesia. Karena masih minimnya 

kemauan untuk mengetahui akan pentingnya pengungkapan TBL 

di Indonesia.  

c. Bagi Investor  

 Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap TBL. Hal ini dapat di gunakan oleh 

investor untuk melakukan pertimbangan terkait dengan investasi.  

d. Bagi Masyarakat  

 Penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan penilaian terkait 

pengungkapan TBL yang ada di dalam laporan keuangan tahunan  

suatu perusahaan. Mendapat pengetahuan mengenai TBL. 
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e. Bagi lembaga pembuat peraturan 

 Dengan adanya penelitian ini maka harapanya pemerintah dapat 

membuat peraturan baku terkait dengan TBL. Kemudian dapat 

mengembangkan praktik akuntansi lingkungan. 


