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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Terjadinya kerusakan lingkungan dan krisis sosial-lingkungan yang 

dirasakan oleh masyarakat di berbagai negara semakin hari terus meningkat 

(Budianta, 2010). Perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan dengan 

mengeksploitasi sumber daya alam akan memperburuk sumber daya lingkungan. 

Sementara itu, isu perubahan iklim dan pemanasan global menjadi tren dengan 

berkembangnya dunia industri.Lajunya perkembangan industri di berbagai negara 

yang berdampak mempercepat laju perekonomian di dunia. Di sisi lain 

memberikan efek negatif sejalan dengan berkembangnya industri yakni semakin 

menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya emisi gas rumah kaca. 

Aktivitas industri yang dijalankan oleh pelaku ekonomi yakni perusahaan 

dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar (Prafitri dan 

Zulaikha, 2016). Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) 

dalam Jannah dan Muid(2014) terdapat indikasi bahwa aktivitas industri 

memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca pada 

beberapa dekade mendatang. Selama 100 tahun terakhir temperatur permukaan 

bumi rata-rata naik sekitar 0.74°C, dimana pemanasan lebih dirasakan pada 

daerah daratan dibandingkan lautan.Seiring dengan naik nya temperatur akan 

berdampak dengan tingginya resiko terjadinya bencana.  
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Salah satu penyebab peristiwa yang terkait dengan perubahan iklim dan 

penurunan lingkungan yakni kebakaran lahan di kepulauan Riau pada tahun 2016, 

kebakaran gambut di Kalimantan dan Sumatera di tahun 2015. Salah satu 

penyimpanan karbon dunia kini semakin menurun seiring dengan kerusakan hutan 

dan hancurnya lahan gambut di kawasan tropis di Indonesia akibat konversi lahan 

menjadi perkebunan kelapa sawit dan industri kertas (Pratiwi dan Sari, 2016). 

Lahan gambut Indonesia menjadi salah satu sumber utama emisi karbon dunia 

atas peristiwa hancurnya lahan dan berkurangnya cadangan karbon dunia.Dari 

peristiwa tersebut, menjadi refleksi bagi perusahaan-perusahaan untuk koreksi 

terhadap sistem dan praktik perekonomian Indonesia yang selama ini berjalan 

yakni pendekatan bisnis konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan 

ekonomi saja tanpa memikirkan lingkungan sekitar yang telah membawa dampak 

menurunnya kualitas lingkungan. 

Peristiwa perubahan iklim dan pemanasan global yang telah terjadi 

beberapa tahun ini membuat perusahaan sebagai pelaku ekonomi melakukan 

pengungkapan informasi mengenai karbon yang telah dihasilkan dengan 

mengungkapkan emisi karbon dari aktivitas operasional perusahaan dalam laporan 

keuangan. Menurut Ramadhani (2015) beberapa tokoh mengatakan bahwa lebih 

dari 70% perusahaan Fortune 500 sekarang secara sukarela dan terbuka telah 

melakukan pengungkapan laporan emisi karbon dalam rangka membantu dan 

mendorong perusahaan-perusahaan untuk kegiatan carbon accounting. 

Menurut Irwhantoko (2016) gerakan masyarakat internasional dalam 

menangani isu-isu tentang pemanasan global dan perubahan iklim agar 
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berkurangnya emisi karbon dimulai sejak munculnya Protokol Kyoto pada tahun 

1997 yang diadakan di Kyoto, Jepang.Beberapa negara telah menandatangani dan 

meratifikasi Protokol Kyoto tersebut atas kepedulian mereka terhadap lingkungan 

dan kondisi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi 

saja melainkan juga tanggung jawab sosial termasuk lingkungan.Salah satu negara 

yang telah meratifikasi yakni Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2004 dalam rangka dilaksanakannya pembangunan 

berkelanjutan serta ikut serta dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca 

global. Menurut Jannah dan Muid (2014), komitmen Indonesia untuk mengurangi 

emisi karbon dapat dilihat dari adanya Perpres Nomor 61 Tahun 2011 dan Perpres 

Nomor 71 Tahun 2011, di dalam pasal 4 Perpres Nomor 61 Tahun 2011 

dijelaskan bahwa perusahaan atau pelaku usaha ikut andil dalam upaya penurunan 

emisi gas rumah kaca (termasuk emisi karbon) yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan melakukan pengungkapan emisi karbon (Carbon Emission Disclosure). 

United Nations Framework Convention on Climate Changemenyatakan bahwa 

negara-negara maju yang meratifikasi Protokol Kyoto dikategorikan sebagai 

Negara Annex 1 (negara maju) yang terdiri dari 43 negara. Negara-negara industri 

maju harus memiliki komitmen dalam pengurangan jumlah emisi, sementara 

untuk negara berkembang (Non–Annex 1) tidak berkewajiban dalam pengurangan 

emisi, namun harus tetap melakukan laporan status emisinya (Pratiwi, 2017). 

Saat ini, perusahaan yang melakukan praktik pengungkapan emisi karbon 

masih menjadi voluntary disclosure di Indonesia. Menurut Berthelot dan Robert 

(2011) dalam Syafia(2017), praktik pengungkapan emisi karbon memiliki 
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beberapa keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yakni didapatkannya 

legitimasi oleh para stakeholder, menghindari ancaman-ancaman terutama bagi 

perusahaan-perusahaan yang menghasilkan gas rumah kaca seperti naiknya 

operating cost, pengurangan permintaan (reduced demand), risiko reputasi 

(reputational risk), proses hukum (legal proceedings), serta denda dan pinalti. 

Perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon atas aktivitas operasionalnya akan 

membuat stakeholder lebih mudah dalam mengambil keputusan mengenai 

keadaan kinerja emisi karbon perusahaan tersebut dan laporan mengenai tingkat 

gas rumah kaca yang nantinya dibutuhkan oleh stakeholder untuk dinilai kinerja 

perusahaannya. 

Perusahaan yang melakukan pengungkapan atas aktivitas operasionalnya 

akan dapat diterima oleh masyarakat maupun para stakeholdernya. Bersamaan 

dengan hal itu, berkembangnya industri yang pesat dengan berbagai macam tipe 

industri yang ada di Indonesia, terdapat perusahaan yang masuk ke dalam 

golongan intensif untuk perihal hasil karbon.Masyarakat yang memberikan 

tekanan besar terhadap perusahaan tersebut membuat perusahaan intensif 

berpeluang tinggi dalam melaksanakan pengungkapan emisi karbon apabila 

dibandingkan dengan perusahaan non intensif.Perusahaan yang melakukan 

pengungkapan emisi karbon sebagian besar dari industri yang aktivitas 

operasionalnya berpengaruh tinggi terhadap lingkungan. 

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang proaktif akan melakukan 

inisiatif seperti adanya program pencegahan polusi, menggunakan energi 

terbarukan, mengganti mesin-mesin produksi yang lebih ramah lingkungan, ikut 
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dalam kegiatan penanaman pohon serta usaha dalam menurunkan emisi 

karbon.Dari program-program tersebut, perusahaan akan mudah mendapat 

pengakuan dari masyarakat dan diharapkan perusahaan melakukan aktivitas yang 

sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sejalannya aktivitas 

perusahaan dengan nilai dan norma seperti peduli terhadap lingkungan sekitar 

semakin besar perusahaan mendapat pengakuan dari masyarakat karena kinerja 

lingkungan yang semakin tinggi. Menurut Verrechia (1983) dalam Jannah dan 

Muid (2014), perusahaan yang proaktif lingkungan memiliki insentif untuk secara 

sukarela mengungkapkan informasi lingkungan, seperti tingkat emisi karbon yang 

dihasilkan dalam rangka mengungkapkan tipe kinerja mereka yang tidak secara 

langsung diamati oleh investor dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. 

Perusahaan dalam pengungkapan emisi karbon tidak dilihat dari kinerja 

lingkungannya saja, ada faktor pengaruh kinerja keuangan yang dapat menjadikan 

pertimbangan untuk mengungkapkan emisi karbon.Salah satunya yaitu 

profitabilitas.Perusahaan yang berpotensi melakukan pengungkapan informasi 

lingkungan adalah perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. 

Sementara itu, semakin besar kinerja perusahaan akan semakin mampu pula 

dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pratiwi (2016) menyatakan bahwa 

profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan ROA karena digunakan untuk 

menggambarkan karakteristik teknis dan terkait dengan efisiensi 

perusahaan.Perusahaan dengan nilai ROA yang meningkat akan diindikasikan 

kinerja keuangannya semakin baik. Menurut Prado-Lorenzo et al. (2009) semakin 

baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka perusahaan akan memiliki 
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kemampuan secara finansial dalam strategi pengurangan emisi karbon ke dalam 

strategi bisnisnya. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat Leverage 

perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki kewajiban yang lebih tinggi 

dari utang dan pembayaran kembali bunga maka akan adanya pembatasan 

kemampuan perusahaan dalam melaksanakan strategi pengurangan dan 

pengungkapan emisi karbon. Menurut Luo et al. (2013) dalam Jannah dan Muid 

(2014), perusahaan dengan Leverage yang tinggi akan melakukan aktivitas 

pengurangan dan pengungkapan yang menyangkut pengeluaran yang terkait 

dengan tindakan pencegahan karbon akan lebih berhati-hati. 

Pengungkapan yang terkait dengan emisi karbon dapat dijadikan 

perusahaan sebagai jawaban atas tekanan yang diterima oleh perusahaan dan akan 

mendapat pengakuan dari masyarakat maupun komunitas yang berfokus akan 

lingkungan. Dari tekanan tersebut, maka perusahaan-perusahaan akan 

mengungkapkan informasi atas aktivitas operasionalnya. Bagi perusahaan besar 

akan mengungkapkan informasi lebih luas dan lengkap karena memiliki sumber 

daya yang besar sehingga mampu membiayai penyediaan informasi yang lebih 

lengkap dibandingkan perusahaan kecil (Hadjoh dan Sukartha, 2010). Perusahaan 

besar akan lebih terekspos oleh media, komunitas-komunitas, masyarakat, 

maupun pemerintah sehingga perusahaan tersebut perlu adanya bentuk nyata 

dalam mempertanggung jawabkan sosial maupun lingkungan agar terciptanya 

kepercayaan dengan mengungkapkan informasi atas aktivitas perusahaan 
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mengenai lingkungan yang akan menjadikan salah satu upaya perusahaan dalam 

mewujudkan pertanggungjawaban kepada para stakeholder maupun masyarakat. 

Pengungkapan emisi karbon di sebuah perusahaan memiliki tujuan salah 

satunya untuk evaluasi kinerja perusahaan dalam usaha bisninya terhadap 

lingkungan sekitar.Aktivitas bisnis di perusahaan memerlukan adanya 

pengawasan dan pengendalian yang efektif.Foker (1992) dalam Rahmi (2014) 

menyatakan bahwa komite audit sebagai alat yang efektif dilakukannya 

pengawasan dan pengendalian agar dapat berkurangnya biaya agensi dan 

meningkatkan kualitas pengungkapan. Pengungkapan informasi emisi karbon 

yang dihasilkan oleh perusahaan akan semakin baik apabila adanya pengawasan 

dari komite audit. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul“Pengaruh Tipe 

Industri, Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan 

dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, berikut rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain : 

1) Apakah tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi 

karbon? 

2) Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

emisi karbon? 

3) Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi 

karbon? 

4) Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi 

karbon? 

5) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

emisi karbon? 

6) Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi 

karbon? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh positif tipe industri 

terhadap pengungkapan emisi karbon. 

2) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh positif kinerja 

lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon. 

3) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh positif profitabilitas 

terhadap pengungkapan emisi karbon. 
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4) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh negatif leverage 

terhadap pengungkapan emisi karbon. 

5) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh positif ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. 

6) Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh positif komite audit 

terhadap pengungkapan emisi karbon. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1) Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh tipe industri, kinerja 

lingkungan, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan komite 

audit terhadap pengungkapan emisi karbon. 

2) Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi perusahaan 

sebagai bentuk kesadaran terhadap lingkungan di Indonesia serta dapat 

menjadikan pertimbangan perusahaan untuk menerapkan Carbon 

Emission Disclosuresecara menyeluruh.Diharapkan penelitian ini dapat 

menambah referensi dan wawasan untuk penelitian selanjutnya 

mengenai pengungkapan emisi karbon. 
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1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

 Variabel Independen      

 

 

  

 Variabel Dependen 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Perusahaan harus mengumumkan informasi mengenai segala aktivitas 

operasionalnya sebagai bentuk pertanggungjawaban.Pengungkapan informasi 

dalam laporan tahunan yang mencakup pengungkapan emisi karbon sudah 

berkembang di berbagai negara yang berkaitan dengan dampak dari pemanasan 

global dan perubahan iklim terhadap kelangsungan organisasi begitu pula di 

Indonesia.Pengungkapan emisi karbon yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat 

dilihat melalui annual report.Berdasarkan kerangka pikir diatas, pengungkapan 

emisi karbon dipengaruhi oleh beberapa faktor.Penelitian ini menggunakan 

beberapa faktor yakni tipe industri, kinerja lingkungan, profitabilitas, leverage, 

ukuran perusahaan dan komite audit sebagai variabel independen nya.Penelitian 

ini akan meneliti mengenai faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi 

pengungkapan emisi karbon serta arah hubungannya.  

H1 : Tipe Industri (+) 

 
H2 :Kinerja Lingkungan (+) 

H3 :Profitabilitas (+) 

H4 :Leverage(-) 

H5 :Ukuran Perusahaan (+) 

H6 :Komite Audit (+) 

Pengungkapan Emisi Karbon 


