
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masalah Lingkungan di Indonesia merupakan masalah penting yang perlu 

diperhatikan, mengingat adanya dampak buruk yang disebabkan oleh pencemaran 

lingkungan yang kurang baik. Pada pemberitaan online tanggal 09 Februari 2018, 

belasan industri di kota Bandung, Jawa Barat diduga masih melakukan pencemaran 

lingkungan dengan membuang limbah tanpa melalui Instalasi Pengelolaan Air 

Limbah (IPAL) (sindonews, 2018). Tim survei gabungan dari Dinas Lingkungan 

Jawa Barat, Kodam III/Siliwangi, dan Polda Jawa Barat  menemukan 39 industri di 

kawasan cekungan Bandung yang terindentifikasi mencemari lingkungan sungai 

dengan limbah padat dan cair (sindonews, 06 Februari 2018). 

Pemberitaan online lainnya pada tanggal 14 November 2014, mengenai 

Badan Lingkungan Hidup (BLH) memberikan sanksi administrasi kepada PT CS2 

Pola Sehat (Orang Tua (OT). Perusahaan Tersebut diduga telah mencemari sungai 

wangi, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Sanksi tersebut tertuang dalam surat 

Kepala BLH Kabupaten Pasuruan nomor 660.3/1787/424.078/2014 tentang 

penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT CS2 Pola Sehat. 

Perusahaan minuman kemasan tersebut diharapkan dapat menanggulangi dan 

memulihkan ekosistem sungai dengan peningkatan teknik pengolahan limbah 

dengan menambah kapasitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) (sindonews, 

2014). Oleh karena itu, kurangnya perhatian dan kepekaan dari lingkungan 
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perusahaan akan mengakibatkan aktivitas dan kesehatan masyarakat serta 

keseimbangan ekosistem sungai terganggu. 

Permasalahan lingkungan tersebut menimbulkan perhatian yang khusus 

baik dari investor, konsumen, dan pemerintah. Pada umumnya, para investor lebih 

tertarik pada perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan hidup yang baik 

dan tidak mengabaikan masalah pencemaran lingkungan (Ja’far, 2006). 

Pencemaran lingkungan yang semakin marak mengakibatkan stakeholder lebih 

ingin mengetahui usaha apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk 

mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta apakah usaha yang dilakukan 

oleh perusahaan terhadap lingkungan sudah secara maksimal. Oleh karena itu, 

perusahaan yang rawan terhadap lingkungan hidup dapat memberikan informasi  

secara lengkap kepada stakeholder yang dilaporkan di laporan tahunan. 

Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan 

untuk mengungkapkan informasi lingkungan hidup (Djoko, 2009). Sehingga 

pengungkapan lingkungan masih bersifat voluntary (sukarela). Semakin banyak 

informasi yang diungkapkan suatu perusahaan dalam laporan keuangan tahunan 

dapat meningkatkan kepercayaan investor dan para pengguna laporan lainnya. 

Environmental Disclosure merupakan informasi lingkungan hidup yang dimiliki 

perusahaan dengan mengungkapkan lingkungan perusahaan pada laporan tahunan 

yang bersifat voluntary (sukarela). Hal ini mengakibatkan ada atau tidaknya 

informasi lingkungan pada laporan tahunan bergantung pada kebijakan masing-

masing perusahaan. 
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Teori stakeholder berpendapat perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingan sendiri, melainkan harus memberikan manfaat bagi 

stakeholder (Faris dan Agus, 2016). Dengan demikian stakeholder berperan penting 

untuk mengawasi usaha yang dilakukan perusahaan dalam pelestarian lingkungan 

hidup. Ketika suatu perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang baik, maka 

perusahaan akan mengungkapkan lingkungan dalam laporan tahunannya. Kinerja 

lingkungan atau environmental performance merupakan suatu kinerja atas 

kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Kinerja 

lingkungan diukur menggunkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 

dalam pengelolaan lingkungan (PROPER). Penelitian yang dilakukan oleh Dedi 

dan Indah (2017), Ida Ayu dan Gerianta (2017) menyatakan bahwa environmental 

performance berpengaruh terhadap environmental disclosure. Sedangkan menurut 

Rochman Effendi dkk (2012) menyatakan environmental performance tidak 

berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap environmental disclosure 

adalah board size. Board size atau dewan komisaris merupakan suatu mekanisme 

untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelolaan 

perusahaan atau pihak manajemen (Badjuri, 2011), sehingga dewan direksi 

bertanggungjawab untuk memonitoring perusahaan agar lebih peduli terhadap 

lingkungan. Semakin besar ukuran dewan komisaris maka keahlian dan 

pengalaman yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris semakin meningkat 

sehingga dewan komisaris dapat melakukan aktivitas pengawasan yang lebih baik 

untuk perusahaan. Hasil yang diperoleh Edfan dkk (2009) menyatakan ukuran 
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dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan informasi lingkungan. 

Namun lain hal dengan Supatminingsih dan Monot (2016), dan Bahtiar dkk (2016) 

menyatakan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap environmental 

disclosure. 

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan yang besar aktivitasnya 

akan lebih terlihat daripada perusahaan yang kecil sehingga berbagai tuntutan dan 

tekanan dari masyarakat akan lebih besar (Ida Ayu dan Gerianta, 2017). Perusahaan 

memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan lingkungan pada laporan tahunan 

agar masyarakat dapat mengetahui seberapa besar tanggung jawab dan seberapa 

besar perusahaan berperan terhadap lingkungan. Dengan demikian, legitmasi 

merupakan teori yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan 

masyarakat dan lingkungan (Febri dan Linda, 2015). Semakin banyak perusahaan 

berperan dalam aktivitas lingkungan, maka semakin banyak pula informasi yang 

harus diungkapkan mengenai kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan dalam 

annual report. Teori legitimasi erat kaintannya terhadap profitabilitas dan umur 

perusahaan. 

Profitabilitas merupakan tujuan utama sebuah perusahaan. Perusahaan yang 

tingkat profitabilitas konsisten akan dapat bertahan untuk memperoleh return, 

sehingga para investor lebih tertarik dengan perusahaan yang profitabilitas tinggi 

daripada profitabilitas rendah. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan akan 

memperoleh tekanan dan tuntutan dari masyarakat untuk lebih memeperhatikan 

masalah lingkungan. Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi akan lebih mudah 

mengungkapkan pengungkapan lingkungan dibandingkan perusahaan yang 
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profitabilitasnya rendah. Hal ini perusahaan akan lebih mudah mendapatkan 

legitimasi dari masyarakat. Hasil penelitian dari Febri dan Linda (2015), Edfan dkk 

(2009), dan Djoko dan Laras (2009) mengemukakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap environmental disclosure, sementara menurut Ida Ayu dan 

Gerianta (2017) dan Ni Ketut dan I made (2016) menyatakan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Perusahaan yang berdiri lebih lama merupakan perusahaan yang dapat 

bertahan dan bersaing dalam usaha bisnisnya. Keberlangsungan hidup perusahaan 

dapat terus berlanjut karena adanya sebuah pengakuan dari masyarakat yaitu 

legitimasi (Ni Ketut dan I made, 2016). Hasil dari penelitian Ni Ketut dan I made 

(2016) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap environmental 

disclosure, sedangkan menurut Faris dan Agus (2016) menyatakan bahwa umur 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Penelitian ini menggunakan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), karena perusahaan di sektor industri manufaktur rentan terhadap 

masalah sosial terutama pada aspek lingkungan hidup. Perusahaan industri 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mengelolah bahan 

mentah menjadi barang jadi, Sehingga dari proses produksi yang dilakukan 

perusahaan akan menghasilkan limbah produksi. Penelitian ini dilakukan pada 

periode 2014-2016 dengan menggunakan Global Reporting Initiative (GRI-G4) 

untuk mengukur kualitas pengungkapan lingkungan perusahaan.  

Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

environmental disclosure terdapat research gap atau ketidakkonsistenan hasil dari 
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beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan  oleh Dedi dan Indah 

(2017), Ida Ayu dan Gerianta (2017) dalam penelitiannya menunjukkan hasil 

bahwa environmental performance berpengaruh terhadap environmental 

disclosure. Sedangkan menurut Rohman dkk (2012) menyatakan bahwa 

environmental performance tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Dalam penelitian Edfan dkk (2009) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris 

(board size) berpengaruh terhadap environmental disclosure. Namun berbeda 

dengan Supatminingsih dan Monot (2016) menyatakan bahwa board size tidak 

berpengaruh terhadap environmental disclosure. Menurut Edfan dkk (2009), Djoko 

dan Laras (2009) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

environmental disclosure. Sedangkan menurut Ni Ketut dan I Made (2016) 

menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap environmental 

disclosure. Menurut Ni Ketut dan I Made (2016) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. Sebaliknya, 

menurut Faris dan Agus (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Gap research atau ketidak konsistenan hasil dari penelitian yang dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya mendorong penelitian ini untuk menguji 

kembali konsisten hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian  variabel 

independen yang ingin dikaji ulang mengenai pengaruhnya terhadap pengungkapan 

lingkungan (environmental disclosure) diantaranya adalah environmental 

performance, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan umur perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan mengambil topik 
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“Pengaruh Environmental Performance, Board size, Profitabilitas dan Umur 

Perusahaan terhadap Environmental Disclosure pada perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang 

dapat diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah environmental performance berpengaruh terhadap environmental 

disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah board size berpengaruh terhadap environmental disclosure pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap environmental disclosure pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap environmental discloasure 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perusmusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh environmental performance terhadap environmental 

disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menguji pengaruh board size terhadap environmental disclosure pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 



8 
 

 

3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap environmental disclosure pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk menguji pengaruh umur perusahaan terhadap environmental disclosure 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang ingin dicapai oleh 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Akademis 

Dapat digunakan sebagai bahan kajian dan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan pengungkapan lingkungan (environmental 

disclosure). 

2. Bagi Investor  

Dapat memberikan informasi mengenai pengungkapan lingkungan yang 

dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan investasi. 

3. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan informasi mengenai pentingnya pengungkapan 

lingkungan terhadap pengelolaan limbah agar kelestarian lingkungan hidup sekitar 

perusahaan tetap terjaga. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah 

terkait dengan judul yang diteliti dalam penelitian ini, perumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang mengenai penelitian terdahulu yang 

memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini, landasan teori yang 

mendukung penelitian, kerangka pemikiran serta hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai apa saja variabel yang digunakan 

dalam penelitian serta definis operasional, metode pengumpulan 

data dan metode analisis data apa yang di lakukan. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi gambaran subyek penelitian dan analisis data yang 

terdiri dari analisis deskriptif, analisis statistik dan pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan akhir, keterbatasan 

penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya. 


