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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Konsep perusahaan tentang maksimalisasi laba telah dilakukan sejak 

dahulu hingga sekarang. Konsep maksimalisasi laba untuk meningkatkan 

profitabilitas perusahaan tanpa memperhatikan akibat dari aktivitas tersebut 

dapat menyebabkan dampak yang serius. Perusahaan yang berusaha untuk 

meningkatkan profitabilitas  berdampak pada penggunaan sumber daya alam 

secara terus menerus, padahal sumber daya alam yang tersedia sangatlah 

terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia dan membutuhkan waktu lama 

untuk memperbaharuinya. Sebagian industri modern menyadari sepenuhnya 

bahwa isu lingkungan dan sosial juga merupakan bagian penting dari 

perusahaan disamping usaha-usaha mencapai laba (Pfilieger, et al 2005). Oleh 

karena itu munculah akuntansi lingkungan sebagai salah satu solusi untuk 

memecahkan kebuntuan permasalahan antara perusahaan yang melakukan 

aktivitas berdampak lingkungan maupun masyarakat yang merasakan 

dampaknya. Sehingga perusahaan tidak bisa seenaknya mengolah sumber daya 

tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.   

Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini memunculkan banyak 

respon dari berbagai pihak untuk melakukan upaya dalam mengatasi kerusakan 

lingkungan, di antaranya konsumen, stakeholder, pemerintah dan pihak terkait 

dalam lingkungan hidup baik secara independen, nasional maupun 
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internasional seperti United States Environmental Protection Agency (US EPA) 

yang mengeluarkan data Toxic Inventory (TRI), International Organization for 

Standardization yang menetapkan ISO 14000, United Nation (PBB) melalui 

United Nations Environment Programme (UNEP) dan United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Global Reporting 

Intiative (GRI) yang mengeluarkan pedoman pelaporan pengungkapan 

lingkungan sukarela, dan yang lainnya (Fitriyani dan Mutmainah, 2011). 

Pemerintah di berbagai negara telah membuat peraturan-peraturan 

sebagai upaya untuk mencegah agar bencana alam tidak berlanjut. Begitu pula 

pemerintah Indonesia, telah menetapkan peraturan berkenaan dengan 

pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 aya1 1 hingga 4 menyatakan: 

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahannya di bidang dan /atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dalam 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran (3) Perseroan yang tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan 

pemerintah. 
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Konsep green (environmental accounting) atau akuntansi lingkungan 

sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Akibat 

tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran 

lingkungan di kalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-

perusahaan bukan sekedar berkegiatan industri demi bisnis saja, tetapi juga 

menerapkan pengelolaan lingkungan. Secara singkat, green accounting dapat 

memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan 

memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia 

dan lingkungannya (Komar, 2004).  

Bell dan Lehman (1999) mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai: 

“Green accounting is one of the contemporary concepts in accounting that 

support the green movement in the company or organization by recognizing, 

quantifying, measuring and disclosing the contribution of the environment to 

the business process”. Berdasarkan definisi green accounting di atas maka bisa 

dijelaskan bahwa green accounting merupakan akuntansi yang di dalamnya 

mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait 

dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan (Aniela, 

2012). Sedangkan aktivitas dalam green accounting dijelaskan oleh Cohen dan 

Robbins (2011) sebagai berikut: “Environmental accounting collects, analyzes, 

assesses, and prepares reports of both environmental and financial data with a 

view toward reducing environmental effect and costs. This form of accounting 

is central to many aspects of governmental policy as well. Consequently, 

environmental accounting has become a key aspect of green business and 
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responsible economic development”, dalam bahasa indonesia akuntansi 

lingkungan mengumpulkan, menganalisa, menilai, dan mempersiapkan laporan 

dari kedua data lingkungan dan keuangan dengan maksud untuk mengurangi 

dampak lingkungan dan biaya. Bentuk akuntansi adalah pusat banyak aspek 

kebijakan pemerintah juga. Akibatnya, akuntansi lingkungan telah menjadi 

aspek kunci dari bisnis hijau dan pembangunan ekonomi yang bertanggung 

jawab melalui penerapan green accounting diharapkan lingkungan akan terjaga 

kelestariannya, karena dalam menerapkan green accounting maka perusahaan 

akan secara sukarela mamatuhi kebijakan pemerintah tempat perusahaan 

tersebut menjalankan bisnisnya. 

Beberapa penelitian terkait yaitu Kusumaningtyas (2013) selama ini 

laporan keuangan belum mampu untuk menghadirkan informasi pelaporan 

aktivitas pemberdayaan lingkungan. Green accounting merupakan suatu upaya 

untuk menghubungkan kepentingan ekonomi perusahaan dan pelestarian 

lingkungan. Dengan penerapan green accounting, hasil laporan keuangan akan 

bersifat holistik. 

Hasil penelitian Burhany (2014) menunjukkan bahwa: (1) implementasi 

akuntansi lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

lingkungan, dan (2) implementasi akuntansi lingkungan dan kinerja lingkungan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi 

lingkungan, baik secara simultan maupun parsial. Hasil ini menimbulkan 

implikasi terhadap perlunya praktik akuntansi perusahaan diperluas dengan 
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memasukkan aspek lingkungan. Dengan demikian, akuntansi dapat 

berkontribusi dalam pertanggungjawaban lingkungan perusahaan. 

Fitriani (2013) menemukan bahwa kinerja lingkungan dan biaya 

lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara bersamaan. kinerja 

lingkungan secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

sementara biaya lingkungan tidak memiliki efek kinerja keuangan. kinerja 

lingkungan yang baik akan positif menanggapi dengan investor yang dapat 

meningkatkan harga saham. tanggung jawab sosial melalui biaya lingkungan 

yang dikeluarkan kurang memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan 

sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Hasil penelitian Wulandari (2013) menunjukkan kinerja lingkungan tidak 

mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan. Namun, pengungkapan 

lingkungan mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan. 

Hasil penelitian Pertiwi (2014) menunjukan bahwa kinerja lingkungan 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan pengungkapan 

lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Hasil penelitian Tunggal (2014) menunjukan bahwa environmental 

performance memiliki pengaruh positif yang signifikan tehadap financial 

performance dan CSR disclosure. Sedangkan CSR disclosure tidak memiliki 

pengaruh terhadap financial performance, dan environmental cost tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CSR disclosure. 

Dari uraian diatas penelitian kali ini bermaksud menguji pengaruh 

penerapan green accounting terhadap profitabilitas pada perusahaan 
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pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

Dalam penelitiaan ini green accounting diukur dengan menggunakan variabel 

kinerja lingkungan (environmental performance) dan pengungkapan 

lingkungan (environmental disclosure). 

 Penelitian ini mengambil objek perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015, karena kegiatan bisnis perusahaan 

pertambangan bersentuhan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam 

yang mana berdampak langsung pada lingkungan. Penelitian ini menggunakan 

periode waktu dari tahun 2013-2015. Alasan memilih periode waktu dari tahun 

2013-2015  karena belum diteliti dan kriteria sampel pada penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah  

sebagai berikut: 

1. Apakah  kinerja lingkungan (environmental  performance) berpengaruh 

positif tehadap profitabilitas? 

2. Apakah pengungkapan lingkungan (environmental disclosure) berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan Penelitian: 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh positif kinerja lingkungan  

(environmental performance) terhadap profitabilitas. 

2. Memperoleh bukti empiris pengaruh positif pengungkapan lingkungan 

(environmental disclosure) terhadap profitabilitas. 

Manfaat Penelitian: 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

penelitian terutama dalam bidang akuntansi lingkungan serta sebagai 

pembuktian empiris mengenai pengaruh penerapan green accounting dalam 

hal kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan dan biaya lingkungan 

terhadap profitabilitas. 

Analisis Pengaruh Penerapan..., Eka Sulistiawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2017



 
 

8 
 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan memilih 

perusahaan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan selain 

memperhitungkan keuntungan dari sisi laba perusahaan. 

3. Bagi Pihak Manajemen 

Akuntansi lingkungan memberikan dan menghasilkan informasi 

lingkungan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Penerapan..., Eka Sulistiawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2017




