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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

       Perkembangan dunia bisnis dari tahun ke tahun mengalami perkembangan 

yang sangat cepat. Perusahaan yang semakin berkembang dan mengalami 

kemajuan dalam bisnisnya maka tingkat kesenjangan sosial dan kerusakan 

lingkungan akan semakin tinggi karena adanya aktivitas perusahaan yang tak 

terkendali terhadap sumber daya dalam menigkatkan laba perusahaan. 

       Lingkungan adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan 

hidup yang berada diluar atau disekitar makhluk hidup termasuk manusia dan 

perilakunya. Permasalahan lingkungan merupakan faktor penting yang harus 

dipikirkan, mengingat dampak dari buruknya pengelolaan lingkungan hidup yang 

semakin nyata. Sebagaimana dalam Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 67, “Setiap 

orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 

mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”. Pasal 68 , 

“Setiap orang yag melakukan usaha dan atau kegiatan wajib : a) Memberikan 

informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara 

benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, b) Menjaga keberlanjutan fungsi 

lingkungan hidup, dan c) Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup 

dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Dapat disimpulkan bahwa 
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perusahan dalam menjalankan kegiataannya wajib untuk menjaga , mentaati dan 

memelihara kelangsungan hidupnya . 

ٌْ َعِملُْىا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُْىنَ َظَهَر اْلفََسادُ فًِ اْلبِّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت اَْيِدي النَّاِس ِليُِذْيقَُهْم بَعْ  َض الَِّذ  

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS: Ar-Rum 

Ayat: 41) 

       Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang diharapkan menyadari pentingnya 

menjaga serta melestarikan alam lingkungan, dan juga tidak membuat kerusakan 

terhadap lingkungan. Banyak upaya yang bisa dilakukan dalam melestarikan dan 

mengelola lingkungan hidup, misalnya rehabilitasi SDA berupa hutan, tanah, dan 

air yang rusak perlu ditingkatkan dan disempurnakan lagi 

       Banyak pihak mendorong agar melakukan upaya dalam mengatasi kerusakan 

lingkungan, diantaranya konsumen, pemerintah, stakeholder, dan pihak yang 

terkait dalam lingkungan hidup baik secara perorangan (Independen), nasional 

dan internasional seperti United National(PBB) melalui United National 

Environment Programme (UNEP) dan Global Reporting Intiative (GRI) 

mengeluarkan berupa  pedoman pelaporan pengungkapan suatu lingkungan.   

       Perusahaan adalah suatu bentuk organisasi yang dimana setiap aktivitasnya 

dengan menggunakan sumber daya yang telah tersedia untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan. Setiap badan usaha yang menjalankan jenis 

http://quran-terjemah.org/al-a-raf/56.html
http://quran-terjemah.org/al-a-raf/56.html
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usahanya bersifat tetap dan terus menerus, bekerja, serta berkedudukan di wilayah 

negara Indonesia bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba 

(Kansil,2001). Ada beberapa jenis perusahaan di Indonesia berupa perusahaan 

jasa, perusahaan manufaktur, dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan yang memberikan 

kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan kepada masyarakat yang memerlukan. 

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli atau 

kegiatannya melakukan pembelian barang dagang atau suatu produk untuk 

mengisi persediaan dan selanjutnya dijual kembali. Perusahaan manufaktur adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi untuk menambah nilai guna 

suatu produk atau menciptakan  produk baru yang lebih mempunyai nilai manfaat 

dalam memenuhi kebutuhan atau mengubah bahan baku menjadi produk jadi dan 

siap untuk dijual. 

       Ilmu Akuntansi berbasis lingkungan kini sudah selangkah lebih maju dari 

Akuntansi Konvensional, karena pada akuntansi berbasis lingkungan tidak hanya 

melaporkan posisi keuangan tetapi juga hubungan antara perusahaan dan 

lingkungan sekitar dimana perusahaan beroperasi. Akuntansi pada awalnya hanya 

mengidentifikasi transaksi yang perlu dicatat dan economic events yang dicatat 

berbentuk jurnal summary kemudian dikomunikasikan. Ilmu Akuntansi seiring 

perkembangan jaman sudah merambah ke bidang sosial dalam bentuk 

pertanggung jawaban perusahaan terhadap lingkungan. Tujuan Akuntansi berbasis 

Lingkungan adalah perusahaan patuh dengan peraturan yang dikeluarkan 
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pemerintah dan untuk mencari cara meminimalkan dampak negatif dari 

externalities.  

       Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Manajemen 

(IAIKAM) sekaligus Direktur Eksekutif National Center for Sustainbility 

Reporting (NCSR) Ali Darwin, Ak, MSc, dalam artikel majalah Akuntan 

Indonesia Edisi No.3 November 2007, melihat ada empat hal alasan isu 

lingkungan yang semakin siginifikan. Pertama, ukuran perusahaan yang semakin 

besar. Semakin besar perusahaan, diperlukan akuntabilitas yang lebih tinggi 

dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan operasi, produk, dan jasa 

yang dihasilkan. Kedua, aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang 

lingkungan hidup telah tumbuh dengan pesat diseluruh dunia termasuk Indonesia 

Indonesia. Mereka akan mengungkap sisi negatif perusahaan yang terkait isu 

lingkungan hidup dan akan menuntut tanggung jawab atas kerusakan lingkungan 

atau dampak sosial yang timbul oleh operasi perusahaan. Ketiga, reputasi dan 

citra perusahaan. Banyak perusahaan yang saat ini menyadari bahwa reputasi, 

merek, dan citra perusahaan merupakan isu strategis bernilai tinggi dan harus 

dilindungi. Keempat, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Isu-

isu lingkungan dan sosial yang berdampak negatif akan cepat menyebar melalui 

teknologi informasi.  

       Pemerintah telah membentuk program yang disebut Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 

melalui Kementrian Lingkungan Hidup. PROPER adalah upaya pemerintah untuk 

mendorong agar penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup 
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dengan menggunakan intrumen informasi. Hal yang melatar belakangi 

dilaksanakannya PROPER adalah mendorong penataan perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup melalui intrumen INTENSIF Reputasi/ citra baik 

bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan baik. Instrumen 

DISINTENTIF Reputasi/ citra buruk akan diberikan kepada perusahaan yang 

kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya buruk. Intensif  Reputasi diberikan 

kepada perusahaan yang termasuk mendapat peringkat Emas dan Hijau, untuk 

Disintentif Reputasi diberikan kepada perusahaan yang masuk kedalam kategori 

Merah dan Hitam.  

       Dalam pengelolaan kinerja lingkungan bertujuan untuk memenuhi peraturan 

perundangan dan persyaratan lingkungan secara lengkap dan menyeluruh. Dari 

kegiatan tersebut diharapkan mampu menurunkan kualitas dampak lingkungan 

hingga mencapai dibawah baku mutu yang dipersyaratkan oleh peraturan terkait. 

Dengan dilakukannya pengelolaan kinerja lingkungan, perushaan diharapkan 

dapat menjaga keseimbangan lingkungan dalam setiap proses bisnis pada 

aktivitas, produk dan jasa untuk tercapainya kinerja yang unggul. Tanggung jawab 

suatu perusahaan kepada yang berkepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan 

dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif yang mencangkup aspek 

ekonomi, sosial dan lingkungan (triple bottom line). Dalam rangka untuk 

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. (Wibisono,2007:8) 

       Perkembangan CSR secara konseptual baru dikemas sejak tahun 1980-an 

yang dipicu 5 hal berikut : (1) Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan simbol 

tumbangnya paham komunis dan semakin kokohnya imperium kapitalisme secara 
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global. (2) Maraknya fenomena “take over” antar korporasi yang kerap kali dipicu 

oleh keterampilan rekayasa finansial. (3) Adanya kesadaran dari suatu perusahaan 

akan arti penting merk dan reputasi perusahaan dalam membawa perusahaan 

menuju bisnis berkelanjutan.(4) Globalisasi dan menciutnya peran sektor publik 

(pemerintah) hampir diseluruh dunia telah menyebabkan tumbuhnya LSM 

(termasuk asosiasi profesi) yang memusatkan perhatian mulai dari isu kemiskinan 

sampai pada kekhawatiran akan punahnya berbagai spesies baik hewan maupun 

tumbuhan sehingga ekosistem semakin labil. (5) Meluasnya operasi perusahaan 

multinasional di negara-negara berkembang, sehingga dituntut supaya 

memperhatikan: HAM, kondisi sosial dan perlakuan yang adil terhadap buruh.  

(Rika dan Islahuddin,2008) 

       Pada penelitian ini terdapat profitabilitas yang diproksikan melalui Return on 

Assets (ROA) sebagai ukuran profitabilitas perusahaan. Rasio profitabilitas 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas 

manajemen dalam melaksakan kegiatan operasinya. Efektivitas manajemen disini 

dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. 

      Suatu perusahaan yang baik harus mampu mengontrol potensi finansial 

maupun non finansial didalam meningkatkan nilai perusahaan untuk eksistensi 

perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Memaksimalkan nilai perusahaan 

sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai 

perusahaan secara otomatis juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham 

yang merupakan tujuan utama perusahaan. 
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       Beberapa penelitian sebelumnya, pengujian pengungkapan informasi 

lingkungan terhadap nilai perusahaan seperti penelitian Retno dan 

Priantinah(2012)  menyatakan pengungkapan informasi lingkungan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Makaryanawati (2002) 

menemukan ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian 

Markus(2000) menjelaskan adanya hubungan antara kinerja lingkungan terhadap 

nilai perusahaan. 

       Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul tentang Analisis 

Pengaruh Pengungkapan Informasi Lingkungan, Kinerja Lingkungan dan 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan PROPER yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 2012-2014. Penelitian ini replikasi dari penelitian 

Munawaroh dan Priyadi(2014). Dalam replikasi ini ada beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu : 

a. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam 

mengukur nilai perusahaan terdapat variabel profitablitas dan 

pengungkapan informasi lingkungan sebagai variabel intervening dan 

variabel moderating. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini tidak 

menggunakan salah satu variabel nya menjadi variabel intervening atau 

variabel moderating dan menambahkan variabel kinerja lingkungan 

dalam mengukur nilai perusahaan. 

b. Pada penlitian sebelumnya peneliti menggunakan sampel yang berupa 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2009-2012. Sedangkan pada penelitian ini sampel yang 
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digunakan adalah perusahaan yang mengikuti Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PROPER) dan listing di BEI pada tahun 2012-2014. 

B. Batasan Masalah 

       Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a) Variabel Independen yang akan diuji secara empiris yaitu Pengungkapan 

Informasi Lingkungan , Profitabilitas dan Kinerja Lingkungan.  

b) Sampel yang akan diuji secara empiris dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dan listing 

di BEI pada tahun 2012-2014. 

C. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1) Apakah pengungkapan informasi lingkungan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan yang mengikuti PROPER dan terdaftar 

di Busra Efek Indonesia 2012-2014? 

2) Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang mengikuti PROPER dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014? 
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3) Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahan pada 

perusahaan yang mengikuti PROPER dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014? 

A. Tujuan Penelitian  

       Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis pengaruh signifikan positif pengungkapan 

informasi lingkungan terhadap nilai perusahaan. 

b. Untuk menganalisis pengaruh signifikan positif kinerja lingkungan 

terhadap nilai perusahaan. 

c. Untuk menganalisis pengaruh signifikan positif profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan. 

B. Manfaat Penlitian  

       Hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan agar dapat bermanfaat 

untuk berbagai pihak, yaitu : 

a. Sebagai sarana dimana menerapkan teori yang telah peneliti peroleh 

selama kuliah atau mengikuti pelajaran dari berbagai sumber. 

b. Sebagai sarana bagi perusahaan diharapkan untuk meningkatkan 

kesadaran suatu perusahaan dalam pentingnya melaksankan tanggung 

jawab perusahaan terhadap lingkungannya yang akan mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

c. Sebagai bahan referensi untuk pihak yang berkaitan dengan pelaporan 

informasi lingkungan.  
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