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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Lingkungan merupakan suatu aspek yang sering dibahas dalam kegiatan 

ekonomi, hal ini dikarenakan dampaknya terhadap kerusakan ekosistem di sekitar 

perusahaan. Untuk menghindari hal tersebut maka seluruh kegiatan ekonomi 

harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Salah satu perilaku ekonomi yang 

sering dijadikan penyebab permasalahan lingkungan adalah perusahaan. 

Pengungkapan lingkungan (environmental disclosure) yang dicantumkan dalam 

pelaporan lingkungan (environmental reporting) merupakan bagian dari CSR 

(Corporate Social Responsibility). Laporan tersebut dapat disertakan dalam 

laporan keuangan berupa laporan yang berdiri sendiri (sustainability reporting). 

Laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari perusahaan atas kegiatan 

operasi yang dilakukan oleh prusahaan. IAI dalam PSAK (1998:1) secara implisit 

menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan 

dan sosial, yaitu perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, seperti 

laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah, khususnya bagi 

industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi 

industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang 

memegangperananpenting. Masalah  lingkungan di Indonesia merupakan  masalah 

penting yang harus diperhatikan, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan dari 

pencemaran lingkungan yang kurang baik. Permasalahan pencemaran lingkungan 
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hidup di indonesia mengalami peningkatan dilihat dari banyaknya 

perusahaan yang kurang sadar terhadap dampak dari aktivitas-aktivitas 

perusahaan seperti fenomena yang terjadi disebabkan perusahaan batu bara di 

provinsi Kalimantan timur dimana aktivitas-aktivitas perusahaan merusak bentang 

alam dan mengganggu kualitas air. Dampak lingkungan tersebut disebabkan PT 

Indominco Mandiri, anak perusahaan PT ITM. Demi meningkatkan produksi 

pertambangannya, perusahaan tersebut berusaha mengalihkan aliran sungai 

sehingga perusahaan bisa melakukan penambangan di Sungai Santan termasuk 

anak Sungai Santan, yakni Sungai Kare dan Sungai Pelakan (www.greeners.co). 

Selain itu fenomena pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Arutmin 

Indonesia di Distrik Asam-Asam adalah tempat yang pencemaran sungainya 

sangat tinggi. Banyak pepohonan mati mengering, kolam limbah warna-warni 

serta lubang-lubang tambang terabaikan di area pertambangan tersebut 

(www.news.metrotvnews.com). Fenomena lain yang disebabkan tumpahan 

minyak akibat kebocoran pipa di kawasan sumur bor Tanjung Miring Timur 

Kabupaten Ogan Ilir yang dikelola oleh Perusahaan rekanan Pertamina yaitu 

PT.Gold Wate, ini merupakan pencemaran lingkungan yang menyebabkan tanah 

terkontaminasi minyak dan merusak lingkungan serta menurunkan estetika 

(www.posmetroprabu.com). 

Banyaknya perusahaan yang masih kurang sadar atas dampak aktivitasnya 

membuat pemerintah memberlakukan aturan pelaporan lingkungan agar instansi 

perusahaan dan masyarakat mulai memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Menurut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 
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2009 yang mengatur tentang berbagai hal mengenai perlindungan terhadap 

lingkungan hidup serta pengelolaan lingkungan hidup dalam hal aktivitas yang 

berhubungan dengan lingkungan hidup maupun dalam hal pembangunan. 

Pemerintah Indonesia tidak hanya memberikan upaya dalam hal penanggulangan 

dan pencegahan dengan menggunakan undang–undang, melainkan pemerintah 

Indonesia juga memberikan apresiasi dalam bentuk PROPER (Program Penilaian 

Kinerja Lingkungan). (www.menlh.go.id). 

Perusahaan–perusahaan yang usahanya terkait langsung pada lingkungan, 

seperti perusahaan manufaktur, sudah mulai secara sukarela mengungkapkan 

informasi kinerja lingkungan mereka dalam laporan khusus (sustainability report) 

ataupun tergabung dengan bagian khusus dalam laporan tahunan yang biasanya 

perusahaan mengungkapkan informasi yang berkaitan lingkungan dalam bagian 

tanggung jawab sosial (Julianto, 2016). hasil yang diperoleh bahwa kinerja 

lingkungan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada kinerja lingkungan 

dan ukuran perusahaan memiliki dampak pada pengungkapan lingkungan 

(Julianto, 2016). 

Laporan tahunan perusahaan terdiri dari pengungkapan wajib mandatory 

disclosure dan pengungkapan sukarela voluntary disclosure. Pengungkapan 

sukarela muncul karena adanya kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar, 

keberhasilan perusahaan tidak pada laba semata tetapi juga ditentukan dengan 

kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar perusahaan (Indriastuti, 

2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (penjualan 

bersih) tidak berpengaruh pada pengungkapan lingkungan. Sedangkan jenis 
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industri berpengaruh positif signifikan, dan profitabilitas (ROA) berpengaruh 

negatif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan (Indriastuti, 2012). 

Aktivitas perusahaan mempunyai dampak yang sangat luas yaitu bagi 

perekonomian, lingkungan bahkan kehidupan sosial. Dengan demikian, 

perusahaan harus memiliki  responsibility terhadap ketiga dampak tersebut (Zaini, 

2015). Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, 

kinerja lingkungan dan liputan media berpengaruh secara signifikan terhadap 

environmental disclosure. Namun, leverage tidak berpengaruh terhadap 

environmental disclosure (Zaini, 2015). 

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban mempunyai fungsi sebagai 

alat kendali utama terhadap aktivitas perusahaan. Tanggung jawab manajemen 

tidak terbatas pada pengelolaan dana ke dalam perusahaan kepada investor dan 

kreditor, tetapi juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap 

lingkungan hidup (Suhardjanto, 2010). Hasil analisis statistik yang proporsional 

dari komisaris independen, dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan lingkungan (Suhardjanto, 2010). 

Leverage adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang 

perusahaan terhadap total aktiva. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh 

perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan 

yang digambarkan oleh total aktiva (Suaryana, 2012). Pada hasil pengujian gagal 

membuktikan pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan 

kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Ukuran perusahaan sebagai satu-satunya faktor yang mempengaruhi 
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kebijakan pengungkapan sosial dan lingkungan sehingga mendukung hipotesis 

ukuran perusahaan dalam teori akuntansi positif (Suaryana, 2012). Sedangkan 

menurut Darlis, dkk (2009) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan 

komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan informasi 

lingkungan. Sedangkan tingkat leverage berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap pengungkapan informasi lingkungan dan tingkat profitabilitas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. 

Penelitian ini penting dilakukan karena peneliti ingin mengetahui seberapa 

besar pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, environmental 

performance terhadap environmental disclosure. Pada penelitian ini penulis 

menganalisis dan mengkaji profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage,  

environmental performance terhadap environmental disclosure pada perusahaan 

tambang di indonesia. Alasan peneliti memilih perusahaan tambang dalam sampel 

penelitiannya karena banyaknya perusahaan–perusahaan tambang yang 

menjalankan usaha bisnisnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Akibat aktivitas yang dilakukan industri perusahaan tersebut menyebabkan 

kerusakan dan menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan perusahaan tambang sebagai sampel dalam penelitian dapat 

dikaitkan dengan penelitian ini yang meneliti mengenai environmental disclosure. 

Pada penelitian terdahulu  Julianto (2016) menggunakan pengukurana disclosure 

scoring, penelitian Kuncoro  (2016), Suhardjanto (2010), mengacu pada 

pengukuran GRI. Beberapa penelitian terdahulu pada penelitian indriastuti (2012) 

mengacu pada pengukuran analisis isi. Beberapa penelitian terdahulu pada 
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penelitian Zaini (2015) mengacu pada pengukuran IER. Berdasarkan hasil 

penelitian diatas peneliti akan meneliti tentang enviromental disclosure yang 

berjudul “Faktor-Faktor Mempengaruhi Environmental Disclosure Pada 

Perusahaan Tambang di Indonesia”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap environmental 

disclosure? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

environmental disclosure? 

3. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap environmental 

disclosure? 

4. Apakah environmental performance berpengaruh signifikan terhadap 

environmental disclosure? 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis dan mengkaji pengaruh profitabilitas terhadap 

environmental disclosure. 

2. Menganalisis dan mengkaji pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

environmental disclosure. 

3. Menganalisis dan mengkaji pengaruh leverage terhadap environmental 

disclosure. 

4. Menganalisis dan mengkaji pengaruh environmental performance 

terhadap environmental disclosure. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hal tersebut diatas adapun manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkaitdalam penelitian ini : 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai  enviromental disclosure pada perusahaan pertambang 

di Indonesia. 

b. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

enviromental disclosure pada perusahaan pertambang di Indonesia. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi kemajuan 

akademis dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan yang peneliti gunakan pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang rumusan masalah,tujuan dan 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini mecakup penelitian yang terdahulu, landasan teori yang 
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mendukung perimusan hipotesis serta analisis hasil-hasil penelitian lainnya 

dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Menguraikan mengenai variable penelitian dan definisi operasional 

variabel, populasi dan sempel penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data metode analisis. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian dan analisis 

data yang memuat analisis deskriptif, analisis statistik dan pembahasan 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian dan saran untuk 

penelitian yang selanjutnya 

 

 

  


