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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan didirikan tentunya untuk menghasilkan 

keuntungan baik bagi perusahaan itu sendiri maupun untuk sekitarnya. 

Selain menghasilkan keuntungan perusahaan juga dituntut untuk 

memiliki kinerja yang baik dari tahun ketahun, sehingga perusahaan 

memiliki grafik yang meningkat seiring pertumbuhan perusahaan. 

Negara Indonesia sudah memasuki ekonomi pasar bebas sejak tahun 

2015. Hal itu membuat perusahaan harus meningkatkan nilai 

peusahaan untuk bersaing secara global. Peningkatan nilai perusahaan 

membuat investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya bagi 

perusahaan.  

Peningkatan kinerja dan nilai perusahaan tentunya akan berdampak 

bagi nilai saham perusahaan. Kepuasan investor atau stakeholder dapat 

dicerminkan melalui nilai perusahaan. Menurut Keown (2004) dalam 

(Pamadanu, 2010) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat 

berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Penelitian 

(Pamadanu, 2010) menghasilkan ada hubungan yang positif antara 

nilai perusahaan dengan return saham. Semakin tinggi nilai perusahaan 

maka akan semakin tinggi nilai retun saham perusahaan.  

Nilai perusahaan dalam penelitian ini di ukur  menggunakan rumus 

Tobin’s Q. Dimana riset ini dilihat dari persepsi perusahaan yang 
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menunjukan suatu performa manajemen dalam mengelola perusahan 

selama setahun. Perusahaan dengan nilai rasio Tobin’s Q yang besar 

menunjukan bahwa perusahaan memiliki prospek perutumbuhan yang 

baik, begitu pula sebaliknya. 

Beberapa faktor pengambilan keputusan investor terhadap 

perusahaan adalah dengan cara melihat laporan keuangan perusahaan 

dan melihat prospek nilai perusahaan. Ketika nilai perusahaan 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun investor akan cenderung 

tertarik terhadap perusahaan. Selain itu nilai saham dapat digunakan 

sebagai ukuran kesuksesan suatu perusahaan.  

Disisi lain masih banyak perusahaan yang mengalami penurunan 

harga saham yang di akibatkan oleh beberapa faktor seperti kasus yang 

terjadi pada PT Semen Indonesia Tbk yang mengalami penurunan 

harga saham akibat tersandung kasus gugatan izin lingkungan pabrik 

di Rembang Jawa Tengah Indonesia pada tahun 2016. Saham yang 

sebelumnya dibuka dengan harga Rp 10.150 per lembar turun menjadi 

Rp 10.075 per lembar saham. Hal ini terjadi karena aksi demo yang 

dilakukan warga Rembang yang tidak setuju dan menolak pendirian 

pabrik tersebut, yang akan menggangu lingkungan dan warga sekitar 

pabrik (viva.co.id 2016). Kasus lain juga terjadi pada PT Freeport 

Indonesia saham menurun dari US$ 2.73 atau sekitar 15% ke 

US$16.08. Menurunnya harga saham PT Freeport dipicu adanya 

pernyataan manajemen tentang permasalahan tambang tembaga di 
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Indonesia yang berlarut-larut. Selain itu PT Freeport diketahui telah 

melakukan beberapa penyelewengan perpajakan dan peraturan-

peraturan lingkungan hidup yang telah dilakukannya selama 

mengoperasikan perusahaan Freeport. Hal ini dibuktikan dangan 

pernyataan BPK yang menyebutkan Freeport merugikan penerimaan 

negara bukan pajak sebesar US$ 445.96 juta atau sekitar 6 triliun dan 

audit BPK juga mengemukan bukti perusahaan membuang limbah 

yang telah mencapai laut dan berdampak terjadinya perubahan 

ekosistem yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian lingkungan 

(Mulyadi, 2018).  

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa penurunan harga 

saham disebabkan karena kurangnya tanggungjawab perusahaan 

terhadap lingkungan sekitar. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan 

sangat berperan dalam suatu bisnis. Lingkungan dan bisnis memiliki 

hubungan yang sangat erat, suatu bisnis tidak dapat berdiri tanpa 

adanya lingkungan yang baik, sebaliknya lingkungan tidak akan 

terjaga dengan baik jika suatu bisnis dijalankan tidak sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang ada (Gray & Bebbington, 2007). 

Setiap individu tentunya memiliki peran penting dalam 

menjaga lingkungan termasuk industri-industri yang memiliki potensi 

besar merusak lingkungan. (Lako, 2014) menyatakan bahwa dunia 

bisnis dituding sebagai penyebab utama terjadinya krisis lingkungan, 

untuk itu perusahaan dituntut bertanggungjawab dalam krisis 
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lingkungan tersebut. Dalam hal ini akuntansi memiliki peran yang 

sangat penting dalam memperbaiki krisis lingkungan, dimana 

akuntansi tidak hanya melaporkan peristiwa keuangan konvensional 

saja melainkan juga melaporkan kegiatan sosial lingkungannya. Peran 

strategis para akuntan adalah untuk mendorong dan membantu entitas 

ekonomi atau korporasi mendesain tata kelola ekonomi dan bisnis serta 

tata kelola akuntansi yang ramah lingkungan. Peran tersebut dalam 

praktik akuntansi disebut dengan green accounting (akuntansi 

lingkungan/akuntansi hijau). 

Green accounting merupakan paradigma baru dalam bidang 

akuntansi yang menganjurkan bahwa fokus dari proses akuntansi tidak 

hanya tertuju pada transaksi-transaksi keuangan untuk menghasilkan 

laporan keuangan agar bisa diketahui keuntungan atau kerugian entitas 

korporasi, tetapi juga pada transaksi-transaksi atau peristiwa sosial 

masyarakat  dan lingkungan sehingga diketahui juga informasi 

akuntansi sosial dan lingkungan (Lako, 2014).  Sedangkan menurut 

(Zulhaimi, 2015) Green accounting merupakan penerapan akuntansi 

dimana perusahaan juga memasukkan biaya – biaya untuk pelestasrian 

lingkungan ataupun kesejahteraan lingkungan sekitar yang sering 

disebut dengan istilah biaya lingkungan dalam beban perusahaan. 

(Sulistiawati & Novi Dirgantari, 2016) meneliti green accounting yang 

diungkapkan dengan kinerja lingkungan dan pengungkapan 

lingkungan. 
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Kinerja lingkungan menurut Suratno, 2006 dalam (Ningsih & 

Rachmawati, 2000) merupakan suatu tanggung jawab perusahaan 

dalam menciptakan lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan 

berfokus pada pengelolaan lingkungan dan perbaikan lingkungan yang 

rusak akibat dari aktivitas perusahaan. Kementrian Lingkungan Hidup 

melakukan pembagian index peringkat kinerja lingkungan 

menggunakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Index pringkat PROPER 

dibagi menjadi 5(lima), yaitu yang terburuk dengan warna hitam 

selanjutnya merah, biru, hijau dan emas untuk kategori perusahaan 

dengan kinerja lingkungan yang dinilai paling efektif. Kinerja 

lingkungan tersebut yang nantinya akan di ungkapkan perusahaan 

dalam laporan keuangan sebagai pengungkapan lingkungan. Kinerja 

lingkungan penting untuk meningkatkan nilai perusahaan, karena 

kinerja lingkungan memiliki dampak yang besar bagi perusahaan 

dimasa yang akan datang yang berupa image positif dari masyarakat. 

Hal ini didukung oleh pernyataan dari (Lako, 2014) yang menyatakan 

bahwa pilar dasar penopang keberlanjutan suatu bisnis (profit) adalah 

masyarakat dan lingkungan, jika kedua pilar tersebut diabaikan makan 

suatu bisnis itu juga akan hancur.  

Stakeholder secara langsung sangat mempengaruhi keberadaan 

suatu perusahaan. Perusahaan akan terus berjalan dan berlangsung 

membutuhkan dukungan dari stakeholder sehingga aktivitas 
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perusahaan berdasarkan pada dukungan tersebut (Ghozali & Chariri, 

2014). Hal ini membuat perusahaan tidak hanya berdasar pada 

economic motive akan tetapi juga berdasarkan social motive. Kinerja 

suatu perusahaan tidak hanya didasarkan pada keuntungan ekonomi 

melainkan perusahaan harus mampu menunjukkan tanggung jawab 

sosialnya. Kinerja yang baik juga merupakan bentuk usaha perusahaan 

untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder. Perusahaan dengan 

kinerja lingkungan yang baik akan sering melaporkan hal tersebut 

kepada stakeholder untuk mendapat respon sosial yang baik dan 

sekaligus menambah nilai perusahaan untuk keberlangsungan usaha. 

Penelitian (Arieftiara & Venusita, 2017) menyatakan bahwa 

kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan hal 

ini didukung juga dengan penelitian yang di lakukan oleh (Hariati & 

Prihatiningtyas, 2015) yang juga menyatakan bahwa kinerja 

lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil 

tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Sawitri, 2017)  yang 

menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

Faktor lain yang dapat berkontribusi terhadap nilai perusahaan 

adalah pengungkapan lingkungan. Pengungkapaan lingkungan sebagai 

pengungkapan berbagai hal yang berkaitan dengan ukuran-ukuran dan 

kejadian dampak lingkungan, emisi, populasi, pembersihan, penataan 

tanah maupun efisiensi energy tanpa memasukan informasi yang 
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berkaitan dengan keuangan (Al-Tuwaijri et al, 2004). Pengungkapan 

lingkungan juga dapat didefinisikan  sebagai salah satu wujud 

pertanggungjawaban sosial perusahaan melalui pengungkapan 

lingkungan hidup pada laporan tahunan dimana masyarakat dapat 

memantau aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi 

tanggungjawab sosialnya (Suhardjanto & Miranti, 2009). 

Teori Legitimasi menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya 

memperhatikan hak-hak investor, namun secara universal juga harus 

memperhatikan hak-hak masyarakat (publik) (Deegan et al, 1996). 

Perusahaan cenderung menggunakan kineja berbasis ligkungan dan 

pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau 

melegitimasi aktivitas perusahaan dimata masyarakat Gray et al, 

1994) dalam (Ghozali & Chariri, 2014). Sehingga teori legitimasi 

lebih fokus kepada hubungan perusahaan dengan masyarakat untuk 

melegitimasi aktivitas perusahaan Hal ini yang membuat perusahaan 

mengungkapkan biaya lingkungan secara lengkap sesuai dengan 

kegiatannya agar lebih dipahami oleh stakeholder maupun 

masyarakat. 

Pengungkapan lingkungan yang identik dengan pengungkapan 

biaya lingkungan membuat nilai perusahaan semakin baik. 

Pengungkapan biaya lingkungan yang sesuai dengan kinerja 

lingkungan dapat mempengaruhi keputusan investor dan masyarakat 

dalam mengambil keputusan. Investor akan cenderung tertarik dengan 
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perusahaan yang mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan 

secara lengkap sebagai acuan pengambilan keputusan yang tepat. 

Selain itu pengungkapan biaya lingkungan bermanfaat untuk 

pengendalian kinerja lingkungan serta memberikan informasi-

informasi pendistribusian biaya yang dapat berguna bagi pihak 

eksternal (Hansen dan Mowen, 2015) dalam (Sawitri, 2017).  

(Plumlee et al, 2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pengungkapan lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan (Nursasi, 

2017) dengan hasil pengungkapan lingkungan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja saham perusahaan. Berbeda dengan penelitian 

(Walianduw & Susi, 2017) menyatakan bahwa pengungkapan 

lingkungan tidak signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Penelitian ini masih sangat penting diteliti karena adanya 

inkonsisten antara penelitian sebelumnya serta tingkat ketertarikan 

dan ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan (PROPER) 

yang berlaku dari tahun 2015-2017 meningkat secara terus menerus 

dibuktikan dengan data sebagai berikut : 
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Grafik 1.1 

Grafik Peningkatan PROPER 2015-2017 

 
Sumber data:  Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia tahun 2015-2017 

Tabel 1.1 

Perusahaan Terdaftar dalam PROPER 2015-2017 

PERINGKAT 
TAHUN 

2015 2016 2017 

EMAS 12 perusahaan 12 perusahaan 19 perusahaan 

HIJAU 
108 

perusahaan 

172 

perusahaan 

150 

perusahaan 

BIRU 
1406 

perusahaan 

1422 

perusahaan 

1486 

perusahaan 

MERAH 
529 

perusahaan 

284 

perusahaan 

130 

perusahaan 

HITAM 21 perusahaan 5 perusahaan 1 perusahaan 

Sumber data:  Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia tahun 2015-2017 

 

Penggunaan perusahaan pertambangan dan manufaktur 

sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan perusahaan 

pertambangan dan manufaktur lebih banyak berpotensi merusak 

lingkungan. Perusahaan pertambangan yang sebagian aktifitasnya 

memanfaatkan sumber daya alam. Perusahaan manufaktur memiliki 

aktifitas yang sebagian besar mengandung polusi dan limbah dan 

perusahaan manufaktur juga paling banyak berinteraksi dengan 
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masyarakat. Untuk itu perusahaan pertambangan dan manufaktur 

memiliki kontribusi secara langsung dalam merusak lingkungan dan 

pencemaran lingkungan. Selain itu dalam (Undang-undang No 40, 

2007) tentang Perseroan Terbatas mewajibkan bahwa Perseroan 

Terbatas yang terkait dengan sumber daya alam untuk memasukan 

perhitungan tanggungjawab sosial dang lingkungan sebagai biaya 

yang dianggarkan secara patut dan wajar. Selain itu pelaporan 

PROPER juga banyak di ungkapkan dalam perusahaan pertambangan 

dan manufaktur.  

Pemaparan fenomena dan research gap diatas menjadi latar 

belakang penelitian ini. Dengan memperhatikan beberapa faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan, penelitian ini menguji pengaruh 

kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan terhadap nilai 

perusahaan. sehingga penelitian ini berjudul “PENGARUH 

KINERJA LINGKUNGAN DAN PENGUNGKAPAN 

LINGKUNGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Pada 

Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur yang terdaftar di 

BEI)”.  

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penelitian dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan ? 
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2. Apakah pengungkapan lingkungan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk mengetahui apakah pengungkapan lingkungan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

1.3.2 Manfaat penelitian  

Dari penelitian in diharapkan akan memberikan manfaat 

diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi teori 

stakeholder, teori legitimasi dan teori sinyal. 

2. Manfaat Praktik 

a. Perusahaan akan lebih memperhatikan kinerja lingkungan 

sebagai bentuk kinerja perusahaan untuk ikut terlibat dalam 

melestarikan lingkungan dengan memperhatikan 5 kriteria 

PROPER yaitu emas bagi perusahaan yang memiliki penataan 

lingkungan secara konsisten dengan baik, hijau bagi 

perusahaan yang memiliki penataan lingkungan sesuai yang 

dipersyaratkan, biru bagi perusahaan yang telah memiliki 

upaya penataan lingkungan, merah bagi perusahaan yang telah 
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melakukan upaya penataan lingkungan namun tidak sesuai 

dengan yang dipersyaratkan sedangkan hitam bagi perusahaan 

dengan penataan lingkungan paling buruk guna meningkatkan 

nilai perusahaan. 

b. Perusahaan akan lebih memperhatikan pengungkapan 

lingkungan atas informasi yang berkaitan dengan lingkungan 

dengan memperhatikan 11 aspek dalam Global Reporting 

Index (GRI) yaitu aspek bahan baku dan meterial, energi, air, 

keanekaragaman hayati, emisi, produk dan jasa, kepatuhan, 

tenasportasi, pemasok dan lingkungan, pengaduan lingkungan 

dan lain-lain  guna meningkatkan nilai perusahaan. 
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1.4 Kerangka Pikir  

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nilai perusahaan sangat dibutuhkan semua pihak baik pihak 

internal maupun eksternal untuk mengambil keputusan yang tepat. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kinerja 

lingkungan dan pengungkapan lingkungan. Peneliti ingin menguji 

apakah terdapat pengaruh antara kinerja lingkungan dan pengungkapan 

lingkungan terhadap nilai peruusahaan. 
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1.5.Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun 

sebagai berikut: 

BAB I  :PENDAHULUAN 

Megemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta 

sistematika penulisan dalam penulusian skripsi ini. 

BAB II :LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung 

penelitian, green accounting, kinerja lingkungan, 

pengungkapan lingkungan dan nilai perusahaan. Pada bab 

ini juga menjelaskan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. Selanjutnya dijelaskan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

 BAB III :METODE PENELITIAN 

Mengemukakan mengenai sumber dan jenis data yang 

digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi 

operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini 

dan metode analisis data. 
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 BAB IV :ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Mengemukakan hasil dan analisis data yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini 

 BAB V :PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran 

yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


