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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya perusahaan menyampaikan kepedulian dan tanggung 

jawabnya akan lingkungan hidup melalui environmental disclosure. Berdasarkan 

pedoman environmental disclosure yang diterbitkan oleh Global Reporting 

Initiative (GRI) perusahaan dituntut untuk tidak hanya memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga membantu dalam memecahkan 

permasalahan terkait resiko dan ancaman terhadap keberlanjutan dalam lingkup 

hubungan sosial, lingkungan dan ekonomi (GRI, 2006). 

Environmental disclosure menurut Barthelot et al., (2003) adalah 

kumpulan informasi yang berkaitan dengan aktifitas pengelolaan lingkungan 

oleh perusahaan dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang. Zeghal dan Ahmed 

(1990) mengidentifikasikan environmental disclosure meliputi pengendalian 

terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, 

konservasi alam dan pengungkapan lain yang berhubungan dengan lingkungan  

hidup. Melalui environmental disclosure masyarakat dapat memantau aktivitas 

yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan memperoleh 

perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sehingga perusahaan 

dapat tetap eksis (Parson, 1996). 
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Berkembangnya trend green business (bisnis hijau) membuat perusahaan 

mulai memikirkan dampak sosial ekonomi. Dengan menerapkan bisnis hijau 

maka perusahaan memperlihatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap 

lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan perusahaan. Bisnis hijau (green 

business) adalah kegiatan bisnis yang tidak memiliki dampak negatif terhadap 

lingkungan global, komunitas lokal dan tanggung jawab terhadap lingkungan 

(Aulia dan Linda, 2015). 

Perusahaan yang mengutamakan memaksimalkan laba dengan 

berorientasi pada kepentingan pemilik modal menyebabkan perusahaan 

melakukan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan kerusakan 

lingkungan hidup yang pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia 

(Anggraini, 2006). Padahal tanggung jawab perusahaan tidak hanya 

menghasilkan laba, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya, baik sosial 

maupun lingkungan. Survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup 

Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa kasus lingkungan menjadi penyebab 

masih minimnya pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan (WALHI, 

2014). 

Peraturan tentang lingkungan di Indonesia, terdapat dalam Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 

“menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya 

dibidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. 
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Dengan demikian tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebagai 

bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap masyarakat serta lingkungan. 

Pengungkapan lingkungan merupakan bagian penting dari suatu laporan 

keuangan perusahaan. Pengungkapan lingkungan dalam annual report di 

Indonesia masih bersifat voluntary (Gladia dan Surya, 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Penelitian yang menguji faktor-faktor pengungkapan lingkungan sudah 

banyak dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Winarsih dan 

Badingatus (2015) menemukan hasil bahwa environmental media berpengaruh 

positif terhadap environmental disclosure. Menurut Mirfazli dan Nurdiono 

(2007) besarnya dampak lingkungan hidup tergantung pada karakteristik 

perusahaan. Dengan kata lain, karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap 

penurunan kualitas lingkungan misalnya, semakin besar perusahaan maka 

semakin besar pula dampaknya terhadap kualitas lingkungan hidup. Miranti 

(2009) menguji karakteristik perusahaan dalam penelitiannya menggunakan 

proksi ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas, hasilnya hanya 

profitabilitas yang berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Paramitha (2014) juga menguji karakteristik perusahaan dengan 

menggunakan proksi ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, hasilnya hanya 

ukuran perusahaan dan leverage yang berpengaruh terhadap environmental 

disclosure, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

environmental disclosure. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 

Suhardjanto (2010) yang menunjukan hasil profitabilitas dan ukuran perusahaan 
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berpengaruh positif terhadap environmental disclosure, sedangkan leverage 

berpengaruh negatif terhadap environmental disclosure. 

Penelitian yang dilakukan Nugraha dan Agung (2015) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan 

terhadap environmental disclosure, sedangkan profitabilitas dan leverage tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap environmental disclosure dengan 

arah negatif. 

Gladia dan Surya (2013) melakukan penelitian mengenai environmental 

performance terhadap environmental disclosure dimana hasil penlitiannya 

menunjukan environmental performance berpengaruh signifikan terhadap 

environmental disclosure. Penelitian lain yang dilakukan oleh Suratno, Darsono 

dan Mutmainah (2006) juga menyatakan hal yang sama, hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa environmental performance berpengaruh secara positif 

signifikan terhadap environmental disclosure. 

Penelitian yang dilakukan Aulia dan Linda (2015) mengenai pengaruh 

karakteristik perusahaan (Ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage), 

kinerja lingkungan dan liputan media terhadap environmental disclosure, 

menunjukan hasil bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan 

dan liputan media berpengaruh terhadap environmental disclosure, sedangkan 

leverage tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Aulia dan Linda (2015) 

yang menguji mengenai pengaruh karakteristik perusahaan, kinerja lingkungan 
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dan liputan media terhadap environmental disclosure. Alasan mereplikasi karena 

hasil mengenai variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan 

dan liputan media, masih terdapat ketidak konsistenan hasil. Menurut Paramitha 

(2014) hasilnya menunjukan bahwa hanya ukuran perusahaan dan leverage yang 

berpengaruh terhadap environmental disclosure, sedangkan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap environmental disclosure. Menurut Miranti (2009) 

menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap environmental 

disclosure, sedangkan ukuran perusahaan dan leverage tidak berpengaruh 

terhadap environmental disclosure. 

Penelitian ini penting dilakukan karena mengingat pentingnya akuntansi 

lingkungan perusahaan sehingga mampu memberikan perbandingan hasil studi 

empiris dengan penelitian yang telah dilakukan. Melalui penerapan kinerja 

lingkungan yang baik maka dapat meningkatkan environmental disclosure. 

Dengan mengetahui kinerja lingkungan yang baik para investor dapat 

mengetahui baik buruknya kinerja keuangan suatu perusahaan, sehingga hal ini 

dapat menjadi pertimbangan bagi para investor, kreditor dan calon investor 

dalam memperoleh keyakinan akan memperoleh tingkat pengembalian dengan 

wajar dan benilai tinggi. Sejalan dengan karakteristik dan liputan media, ketika 

perusahaan semakin besar maka akan mendapat sorotan dari media sehingga 

citra perusahaan semakin meningkat dan kepercayaan investor tinggi. Dari segi 

bisnis investor menjadi aman sehingga baik investor maupun calon investor akan 

mendapat keuntungan dan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. 
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Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel penelitian 

dan periode penelitian. Pada penelitian Aulia dan Linda (2015) sampel yang 

digunakan mencakup perusahaan high-profile yang bergerak dibidang 

pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI selama periode 2011-2013. Sedangkan pada penelitian ini, 

dengan melihat fenomena terkini modorong peneliti untuk melakukan penelitian 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. 

Perusahaan pertambangan dipilih untuk menjadi objek penelitian karena 

perusahaan pertambangan lebih erat kaitannya dengan lingkungan dan cenderung 

mengekstraksi alam sehingga sering mendapat sorotan publik yang 

mengakibatkan adanya tuntutan untuk melakukan praktek pengungkapan 

lingkungan secara luas.  

Banyak kasus yang bermunculan seperti pencemaran lingkungan maupun 

eksploitasi besar-besaran terhadap energi sumber daya alam yang menyebabkan 

kerusakan lingkungan. Salah satu kerusakan lingkungan di Indonesia adalah 

terjadinya kebakaran hutan yang akan berdampak pada pencemaran lingkungan. 

Hingga saat ini kebakaran hutan masih terus terjadi bahkan meluas di sejumlah 

wilayah. Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) yang diakses pada bulan September 2015 nilai kerugian akibat bencana 

tersebut di tahun 2015 belum bisa dihitung. Kerugian yang ditimbulkan sangat 

besar, tidak hanya materi tetapi juga kerusakan lingkungan dan menurunkan 

kualitas kesehatan bagi masyarakat (www.kompas.com diakses pada 21 Oktober 
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2016). Itulah sebabnya mengapa perusahaan perlu melakukan pengungkapan 

informasi lingkungan. 

 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure? 

3. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap environmental disclosure? 

4. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure? 

5. Apakah liputan media berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap 
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environmental disclosure. 

2. Untuk menguji pengaruh positif profitabilitas terhadap environmental 

disclosure. 

3. Untuk menguji pengaruh negatif leverage terhadap environmental 

disclosure. 

 

4. Untuk menguji pengaruh positif kinerja lingkungan terhadap 

environmental disclosure. 

5. Untuk menguji pengaruh positif liputan media terhadap environmental 

disclosure. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain : 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

perkembangan teori, terutama yang berkaitan dengan Akuntansi 

Lingkungan. 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini digunakan untuk membuktikan pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, kinerja lingkungan dan liputan 

media terhadap environmental disclosure. Hasil penelitian ini dapat 
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dijadikan referensi lebih lanjut bagi pihak yang membutuhkan serta 

dapat menambah pengetahuan dan wawasan. 

3. Bagi akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau dasar bagi 

penelitian-penelitian sejenis maupun lanjutan untuk menyempurnakan 

dan memperluas penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi environmental disclosure. 
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