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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Keberadaan perusahaan di berbagai sektor bisnis yang ada dalam suatu masyarakat 

dinilai dapat memberikan dampak positif maupun negatif baik langsung maupun tidak 

langsung bagi lingkungan dan masyarakat. Dampak positifnya, perusahaan dapat memberikan 

kontribusi berupa penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, semakin 

banyak lapangan kerja yang ada membuat orang-orang bisa mendapatkan pekerjaan sesuai 

dengan bidang dan keahliannya masing-masing sehingga dapat mengurangi masalah 

pengangguran. 

Lingkungan, alam, dan masyarakat setempat telah memberikan keuntungan kepada 

para pelaku usaha. Namun, seiring berjalannya waktumasyarakat mulai semakin menyadari 

bahwa ada dampak-dampak negatif dari berdirinya suatu perusahaan khususnya perusahaan 

pertambangan. Dampak negatif yang dirasakan dan dikeluhkan oleh masyarakat dengan 

berdirinya suatu perusahaan biasanya terkait dengan masalah pencemaran polusi, pencemaran 

limbah dan keamanan produk serta masalah ketenaga kerjaan. 

Isu lingkungan merupakan masalah yang penting bagi perusahaan pertambangan. 

Sebab perusahaan dalam beroperasi bukan saja sebagai suatu usaha yang hanya mementingkan 

keuntungan bagi dirinya (profit oriented), melainkan mempunyai kewajiban untuk 

bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup serta masyarakat di sekitar area pertambangan 

(Kemenlh , 2012).  Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keadaan lingkungan sosial 

dapat memberikan dampak positif  bagi perusahaan antara lain seperti aktivitas yang dijalankan 

oleh perusahaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tentunya hal ini dapat 

mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Lebih lanjut lagi kemenlh (2012) 
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mengungkapkan transparansi yang dilakukan perusahaan terhadap pelaksanaan 

pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan para 

stakeholder. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mengeluarkan biaya berkaitan dengan 

pengelolaan lingkungan dianggap telah bertanggungjawab terhadap dampak yang ditimbulkan 

dari operasi perusahaan terhadap lingkungannya. 

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau yang lebih sering disebut 

PROPER menyebutkanbahwa masih banyak perusahaan yang tidak taat dalam melakukan 

pengelolaan lingkungan hidup (PROPER, 2012). 

Tabel 1.1 Persentase Perusahaan Pertambangan PROPER Yang Masuk Dalam 

Kategori Hitam, Merah Dan Emas Pada Tahun 2011-2015 

 

Sumber: Laporan hasil pengumuman PROPER 2011-2015 

 Berdasarkan tabel 1.1, perusahaan pertambangan yang mengikuti PROPER tahun 2011-

2015 jumlahnya mengalami penurunan, tetapi perusahaan yang masuk ke dalam kategori 

merah mengalami peningkatan terlebih dari tahun 2011-2014. Sedangkan dari tahun 2011-

2015 hanya ada satu perusahaan yang berhasil mendapatkan peringkat emas. Hal ini 
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menunjukkan bahwa masih minimnya tingkat kepedulian perusahaan pertambangan untuk 

melakukan pengelolaan lingkungan hidup serta upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan 

masyarakat dalam jangka waktu panjang. Terlebih lagi bersangkutan dengan perusahaan 

pertambangan yang aktivitas bisnisnya lebih banyak menggunakan lingkungan. Pengelolaan 

lingkungan hidup yang dilakukan untuk waktu jangka panjang menjadi perhatian penting untuk 

dilakukan karena dalam Pelita ketujuh melalui TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN, 

lingkungan hidup berfungsi sebagai pendukung dan penyangga dari ekosistem kehidupan. Jika 

perusahaan terus melakukan aktivitas bisnisnya tanpa ada tanggung jawab untuk melakukan 

pengelolaan lingkungan hidup maka akan dapat merusak lingkungan alam di Indonesia dan 

tentunya akan berdampak pula pada kelangsungan hidup perusahaan. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi, sangat berbanding terbalik dengan apa yang 

diharapkan masyarakat. Masyarakat menuntut agar praktik bisnis yang berjalan sesuai dengan 

etika yang ada di masyarakat serta ramah lingkungan. Gray et. al. dalam Sembiring (2005) 

mengungkapkan tekanan dari berbagai pihak membuat perusahaan menerima tanggung jawab 

atas dampak dari aktivitas bisnis yang telah dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan 

masyarakat. Jika perusahaan mengabaikan tanggungjawabnya terhadap lingkungan dan 

masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan kepercayaan karena praktik bisnis yang 

dijalankan tidak sesuai dengan sistem nilai yang ada di masyarakat. Perusahaan hanya 

menjalankan praktik bisnisnya berdasar pada aspek keuntungan secara ekonomi tanpa 

mempedulikan keadaaan lingkungan dan sosialnya. Rudito, Budimanta Prasetijo (2004) dalam 

Wakidi dan Siregar (2011) mengatakan bahwa faktor yang menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan tidak bergantung pada kesehatan finansial saja. Ada aspek sosial dan lingkungan 

yang perlu mendapat perhatian dari perusaahan dan juga menjadi faktor pendukung dari 

kelangsungan hidup perusahaan. 
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Kinerja lingkungan menjadi perhatian yang penting bagi perusahaan pertambangan 

sebab dalam menjalankan aktivitas bisnisnya perusahaan pertambangan melibatkan lingkungan 

dan masyarakat, sehingga perusahaan harus peduli serta perlu melakukan upaya-upaya untuk 

menciptakan lingkungan yang hijau. Terlebih karena perusahaan bertanggungjawab kepada 

stakeholder sebagai pihak yang mempengaruhi serta terlibat dalam pengambilan keputusan 

perusahaan. Menurut Pfleiger et al (2005) dalam Sentosa (2012), stakeholder tertarik terhadap 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan apabila perusahaan berupaya untuk melakukan secara 

konsisten upaya-upaya pengelolaan agar tercipta lingkungan yang hijau bagi masyarakat. 

Ditambah lagi apabila perusahaan melakukan upaya untuk mengungkapkan kinerja lingkungan 

dan dipublikasikan secara rutin maka akan menjadi respon yang baik serta memperkuat 

kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan, karena melihat bahwa perusahaan berusaha 

untuk memenuhi komitmennya dalam hal menciptakan lingkungan yang hijau bagi 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder yang dikemukakan oleh Ghozali dan 

Chariri (2007) dalam Rafika dan Julius (2014). Teori stakeholder berbicara mengenai 

perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun juga harus 

memperhatikan kepentingan stakeholder. Perusahaan perlu menjaga hubungan dengan 

stakeholder serta memenuhi kepentingan stakeholder sebagai pihak yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan perusahaan.Teori ini membantu perusahaan dalam menjaga hubungan 

yang baik dengan stakeholder yaitu dengan cara melakukan upaya pengelolaan terhadap 

lingkungan atas dampak aktivitas yang ditimbulkan oleh perusahaan.  Upaya tersebut 

diharapkan dapat mempengaruhi stakeholder untuk mendukung perusahaan dalam mencapai 

stabilitas usaha dan kelangsungan usaha jangka panjang sekaligus perusahaan dapat 

meminimalkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan. 

Usaha perusahaan untuk menciptakan lingkungan hijau mendapat dukungan penuh dari 

stakeholder. Stakeholder dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung
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dalam memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan berusaha untuk memenuhi yang menjadi kebutuhan stakeholder selain dengan 

melakukan upaya pengelolaan lingkungan, melakukan pengungkapkan informasi yang 

berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan dari dampak yang ditimbulkan serta 

penanggulangan yang sudah dilakukan oleh perusahaan perlu dilakukan perusahaan juga agar 

mendapatkan dukungan dari pihak stakeholder (Wulantika,2013). Siregar (2011) membagi 

stakeholder dibagi menjadi dua kategori yaitu internal stakeholder dan eksternal stakeholder. 

Internal stakeholder terdiri atas orang-orang maupun pihak – pihak  yang memiliki 

kepentingan terhadap aktivitas dan kegiatan perusahaan serta berada dalam struktur 

perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori internal stakeholders adalah pemegang 

saham, dewan komisaris, manajer dan karyawan. Sedangkan eksternal stakeholder terdiri dari 

orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan pihak internal perusahaan namun memiliki 

kepentingan terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukanperusahaan serta dipengaruhi oleh 

keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam 

kategori eksternal stakeholder adalah konsumen, masyarakat, dan media masa. 

Dewan komisaris merupakan salah satu pihak internal stakeholder yang mempunyai 

peranan serta pengaruh yang besar dalam sebuah perusahaan untuk memastikan agar 

perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku termasuk di bidang lingkungan 

hidup (OECD, 2004). Fungsi monitoring yang dimiliki dewan komisaris dapat berpengaruh 

terhadap kinerja manajer sehingga harus dilakukan dengan efektif agar dapat mencegah 

manajer bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Sebaliknya manajer harus melakukan 

upaya-upaya pengelolaan lingkungan agar pihak stakeholder tetap memberikan dukungan 

demi kelangsungan hidup perusahaan. Stakeholder menginginkan adanya bentuk tanggung 

jawab dari perusahaan untuk terlibat dalam menciptakan lingkungan kinerja yang hijau bagi 

semua pihak khususnya bagi lingkungan yang terkena dampak dari aktivitas pertambangan. 
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Penerapan dan pelaksanaan PROPER dalam perusahaan, dapat menjawab kebutuhan 

akses informasi dan transparansi yang dibutuhkan oleh publik karena hasil pelaksanaan dari 

PROPER sendiri akan diumumkan secara terbuka dan rutin (Laporan Hasil Penilaian PROPER 

2008-2009). Selain itu dibutuhkan juga partisipasi dari pihak stakeholder terhadap hasil 

pengumuman peringkat kinerja penataan PROPER dengan memberikan penghargaan kepada 

perusahaan yang berkinerja baik serta melakukan pengelolaan lingkungan secara konsisten. 

Sedangkan untuk perusahaan dengan tingkat kinerja penataan yang rendah diberikan dorongan 

bahkan jika perlu tekanan agar perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan yang terkena 

dampak dari aktivitas pertambangan. Keberhasilan yang dapat dicapai perusahaan dalam 

memberikan lingkungan kinerja yang hijau bagi semua pihak merupakan salah satu bentuk dari 

system pengendalian internal yang dilakukan oleh dewan komisaris untuk tidak bertindak dan 

mementingkan kepentingan pemegang saham serta pimpinan perusahaan saja melainkan 

memperhatikan kepentingan semua pihak (Nurkhin,2010). Selain itu juga perlu adanya 

kerjasama dari semua pihak dalam perusahaan yang bukan hanya menjadi tanggungjawab 

pihak dari dewan komisaris maupun manajer saja, melainkan bahwa setiap orang yang ada 

dalam perusahaan ikut peduli serta berupaya agar setiap aktivitas yang dilakukan dalam 

perusahaan dapat memberikan kontribusi yang sesuai dengan pencapaian kebijakan, tujuan dan 

sasaran dari kinerja lingkungan perusahaan yang sudah ditetapkan (Kemenlh, 2012). 

Media massa sendiri memberikan banyak pengaruh bagi perusahaan melalui informasi 

yang diberikan kepada publik. Sebagai pihak eksternal perusahaan, media massa dapat 

mempengaruhi dan membentuk opini konsumen dan masyarakat melalui informasi yang 

disampaikan. Oleh sebab itu, perusahaan berusaha agar informasi yang berikan dan sampaikan 

kepada publik merupakan informasi yang positif bahwa perusahaan tidak hanya mencari 

keuntungan ekonomi saja tetapi juga ikut bertanggungjawab terhadap setiap aktivitas 

operasional yang telah dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menciptakan lingkungan 
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kinerja yang hijau bagi publik. Informasi ini sangat diperlukan perusahaan karena dapat 

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan terlebih dukungan yang akan diberikan oleh 

stakeholder. Keberadaan PROPER dapat digunakan perusahaan sebagai salah satu media 

massa untuk membantu dan memudahkan publik memperoleh informasi mengenai keterlibatan 

perusahaan pertambangan dalam melakukan dan menciptakan kinerja lingkungan yang hijau. 

Sekaligus membantu perusahaan dalam menyebarkan informasi mengenai peningkatan 

kualitas lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan dari tahun ke tahun. Hasil pengumuman 

PROPER yang dipublikasikan secara terbuka dan rutin dapat membantu stakeholder untuk 

terus memantau tingkat ketaatan perusahaan serta memberikan dukungan kepada perusahaan 

dengan pengelolaan lingkungan yang terbaik dan memberikan tekanan kepada perusahaan 

dengan pengelolaan lingkungan terburuk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yesika (2013) menunjukkan adanya pengaruh positif 

antara keterlibatan dewan komisaris dalam suatu perusahaan terhadap terlaksananya kinerja 

lingkungan perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris yang terlibat maka 

fungsi pengendalian dan monitoring terhadap manajer akan berjalan dengan efektif sehingga 

dapat mencegah manajer untuk tidak bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri serta 

dapat pula mencegah dan meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan dari 

dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Patrioty (2011) menyatakan bahwa adanya tekanan dari pihak media massa dapat 

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap sosial dan 

lingkungan. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh dewan 

komisaris sebagai pihak internal perusahaan dan media massa sebagai pihak eksternal 

perusahaan terhadap tingkat pelaksanaan kinerja lingkungan dalam perusahaan khususnya 
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yang bergerak di bidang pertambangan. Maka penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Dewan Komisaris Dan Media Massa Terhadap Kinerja Lingkungan Perusahaan (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Pertambangan)”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja lingkungan perusahaan?  

b. Apakah terdapat pengaruh media massa terhadap kinerja lingkungan perusahaan?  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

a. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja lingkungan 

perusahaan. 

b. Untuk mengetahui apakah apakah media massa berpengaruh terhadap kinerja 

lingkungan perusahaan. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian kali ini diharapkan memberikan kontribusi praktik bagi perusahaan 

pertambangan bahwa dengan adanya tekanan-tekanan dari pihak internal dan eksternal dalam 

penelitian ini adalah dewan komisaris, media massa dan kinerja lingkungan mempengaruhi 

manager dalam pengambilan keputusan untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan 

pengelolaan lingkungan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Selain itu peneliti berharap 

agar riset ini dapat menambah literatur penelitian dalam bidang yang relevan. 

    

 

 


