
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejarah perkembangan akuntansi yang berkembang pesat setelah revolusi 

industri, menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat 

pertanggungjawaban terhadap pemilik modal sehingga perusahaan cenderung 

berpihak kepada pemilik modal. Keberpihakan ini mengakibatkan perusahaan akan 

melakukan apapun, seperti melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan 

manusia secara besar-besaran yang dapat mengakibatkan kerusakan alam dan 

mengganggu kehidupan manusia. 

Dulu, fokus utama perusahaan hanyalah keuntungan finansial semata. Para 

pengusaha belum dituntut untuk memperhatikan dampak dari aktivitas usahanya 

terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, baik yang secara langsung 

maupun yang tidak langsung. Pembuangan limbah medis, penumpahan minyak, dan 

aktivitas lain yang menyebabkan polusi tidak hanya memerlukan biaya pemulihan 

yang tinggi tetapi juga mengancam kesehatan dan kehidupan manusia. 

Namun pada perekonomian saat ini, kinerja keuangan yang hanya berfokus 

pada keuntungan perusahaan saja tidaklah cukup. Perusahaan dituntut juga untuk 

memperhatikan kebutuhan stakeholders, bukan hanya shareholders saja. 

Stakeholders ialah pihak yang memiliki kepentingan ini berhubungan baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan operasional perusahaan. 



Dewasa ini tuntutan terhadap perusahaan semakin besar. Perusahaan 

diharapkan untuk memperhatikan kepentingan pihak lain, seperti konsumen, 

masyarakat, pekerja, dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan 

dituntut untuk mengungkapkan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial yang 

telah dilakukan terhadap lingkungan dan masyarakat tempat dimana perusahaan 

tersebut beroperasi. Tuntutan ini juga diungkapkan dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No.1 paragrap ke-9 : 

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), 

khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang 

peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai 

kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting” 

 

Oleh karena itu, semua kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu perusahaan 

akan menjadi bahan penilaian bagi stakeholders. Perusahaan diharapkan mampu 

menjalankan kegiatan perusahaannya secara etis, yaitu dengan mewujudkan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat berupa pemberian 

bantuan kepada masyarakat di sekitar perusahaan, mendukung program-program 

yang dicanangkan pemerintah serta melestarikan lingkungan. 

Kegiatan operasi perusahaan tidak lepas dari teori legitimasi. Teori legitimasi 

menyatakan bahwa suatu organisasi secara kontinu akan beroperasi sesuai dengan 

batas-batas dan nilai-nilai yang dapat diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan 

tersebut dalam usaha untuk mendapatkan legitimasi. Untuk mendapatkan legitimasi, 



perusahaan memiliki insentif untuk melakukan kegiatan sosial yang diharapkan oleh 

masyarakat. 

Kegagalan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dapat 

mengakibatkan hilangnya dukungan masyarakat terhadap perusahaan. Pengungkapan 

perusahaan melalui laporan keuangan tahunan merupakan usaha perusahaan untuk 

mengkomunikasikan aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga kelangsungan hidup perusahaan 

terjamin (Degaan 2004;292 dalam Suaryana). 

Banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini 

sangat memprihatinkan, mulai dari tercemarnya Sungai Citarum dengan 

sampah,meluapnya lumpur lapindo di Sidoarjo, pencemaran minyak di perairan 

Cilacap hingga kebakaran hutan yang terjadi di Riau dan Palangka Raya yang 

mengakibatkan kabut asap belum lama ini. Bahkan kebakaran hutan yang terjadi di 

Riau mengakibatkan 12.840 warga Riau terserang penyakit ISPA 

(www.merdeka.com). Baru-baru ini berbagai permasalahan yang dialami oleh PT 

Bakrie mulai dari masalah lumpur lapindo yang tak kunjung usai  mengakibatkan 

turunnya harga saham hingga Rp 50,- per lembar. 

Banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia mencerminkan 

bahwa baik perusahaan maupun masyarakat masih memiliki kepedulian yang rendah 

terhadap lingkungan di sekitarnya. 

http://www.merdeka.com/


Mengingat semakin besarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan 

perusahaan, maka masyarakat menuntut agar dampak negatif tersebut dikendalikan. 

Tuntutan ini juga mengakibatkan ilmu akuntansi ikut berkembang. Ilmu akuntansi 

yang selama ini hanya memberikan informasi tentang kegiatan perusahaan kepada 

pihak ketiga yang berhubungan langsung dengan perusahaan (stockholders dan 

bondholders), sekarang tidak hanya merangkum informasi mengenai  hubungan 

perusahaan dengan pihak ketiga tetapi dengan lingkungan yang ikut dalam proses 

berjalannya perusahaan. Ilmu akuntansi ini dikenal dengan istilah akuntansi 

lingkungan. 

Akuntansi lingkungan dapat digunakan sebagai alat manajemen lingkungan 

dan alat komunikasi dengan masyarakat. Sebagai alat manajemen lingkungan, 

akuntansi lingkungan dapat digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi 

dan menjamin perbaikan kinerja lingkungan secara terus-menerus. 

Sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, akuntansi lingkungan digunakan 

untuk menyampaikan kegiatan konservasi yang dilakukan perusahaan, dampak 

negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan produksi dan informasi-informasi lain. 

Tanggapan dari masyarakat dan pihak-pihak lain mengenai akuntansi lingkungan 

dapat digunakan sebagai umpan balik untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan. 

Kinerja lingkungan perusahaan adalah mekanisme bagi perusahaan untuk 

secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke dalam operasinya 



dan interaksinya dengan stakeholders (Wibisono, 2011). Di Indonesia, kinerja 

lingkungan perusahaan dinilai dan dievaluasi melalui program yang dibuat oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup yang disebut PROPER (Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup). 

Pada tahun 2013, tercatat ada 1792 perusahaan yang mengikuti PROPER. 

Jumlah peserta yang mengikuti PROPER terus meningkat seperti yang digambarkan 

berikut ini 

Grafik 1.1  

Perkembangan Peserta PROPER sejak 2008 – 2013 

 

Sumber :Press Release PROPER 2013 
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Berdasarkan grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran 

perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi terhadap lingkungan semakin meningkat. 

Perusahaan tidak hanya berkontribusi terhadap lingkungan dengan mengikuti 

program yang diadakan pemerintah, tetapi juga dengan melaporkan tanggung jawab 

lingkungannya dalam laporan tahunan perusahaan (environmental disclosure) sesuai 

dengan ketentuan yang telah diatur Bapepam. 

Dewasa ini, di tengah era industrialisasi yang semakin maju, perusahaan 

dianggap sebagai pihak yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. 

Keuntungan tersebut dapat berupa ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan barang 

untuk dikonsumsi, pemberian bantuan kepada masyarakat dan pembayaran pajak 

kepada pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan mendapatkan legitimasi untuk 

menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki tiga tujuan 

utama. Tujuan yang pertama yaitu mencapai keuntungan yang maksimal. Tujuan 

yang kedua adalah untuk memakmurkan para pemegang saham. Tujuan yang ketiga 

adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Terkait dengan tujuannya tersebut, 

perusahaan harus memiliki rencana kerja yang akurat dan realistis. Rencana kerja ini 

disusun agar kegiatan operasional perusahaan terjaga dan prediksi kinerja keuangan 

yang diharapkan perusahaan dapat tercapai. 



Kinerja keuangan yang baik dapat memberikan penjelasan mengenai 

keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan 

dapat digunakan berbagai teknik pengukuran, salah satunya dengan menganalisa 

kinerja pasar maupun kinerja operasional perusahaan tersebut. 

Kinerja pasar perusahaan dapat dilihat melalui harga saham maupun return 

saham perusahaan. Harga saham maupun return saham suatu perusahaan merupakan 

hal yang krusial bagi seorang investor. Bagi investor yang melakukan analisis 

perusahaan, informasi yang ada dalam laporan keuangan sudah cukup untuk 

menggambarkan kondisi perusahaan. Seorang investor akan melakukan analisa harga 

saham terlebih dahulu untuk selanjutnya menentukan apakah saham tersebut 

memberikan tingkat return sesuai dengan yang diharapkannya (Magdalena, 2003). 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pasar yang baik 

merupakan sinyal positif bagi para pemilik investor untuk menanamkan modalnya di 

dalam perusahaan. Apabila harga saham perusahaan meningkat, maka investor juga 

akan tertarik untuk menanamkan modalnya. Sebaliknya, apabila harga saham 

menurun, maka investor tidak akan menanamkan modalnya. Hal ini dikarenakan naik 

turunnya harga saham (fluktuasi) mencerminkan kinerja perusahaan dan seluruh 

informasi yang dipublikasikan mengenai perusahaan tersebut. 

Kinerja operasional perusahaan dapat dilihat melalui analisa berbagai rasio 

keuangan. Salah satu rasio keuangan yang dapat dipakai untuk menganalisa kondisi 



perusahaan adalah Net Profit Margin (NPM). Net profit margin (NPM) digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. 

Semakin besar net profit margin berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam 

mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya. 

Penelitian empiris mengenai hubungan antara kinerja lingkungan, dan kinerja 

keuangan telah banyak diteliti. Susi Sarumpaet (2005) menemukan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan. Al 

Tuwaijri dalam Almilia (2007) menemukan adanya hubungan yang positif antara 

kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan. 

Dengan adanya hasil yang tidak konsisten antara penelitian yang satu dan 

yang lainnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai 

kinerja lingkungan, dan kinerja keuangan dengan judul :“Pengaruh Kinerja 

Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan(studi empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2013)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pasar perusahaaan? 

2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

operasional perusahaan? 



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi baik 

informasi keuangan maupun non keuangan mengenai kinerja lingkungan dan 

kinerja keuangan melalui kinerja pasar dan kinerja operasional perusahaan. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh positif signifikan kinerja 

lingkungan terhadap kinerja pasar perusahaan 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh positif signifikan kinerja 

lingkungan terhadap kinerja operasional perusahaan 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kinerja 

lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu juga 

memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang 

diperoleh selama penulis berada di bangku kuliah. 

 

 



2. Bagi Instansi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan sumber referensi bagi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama, khususnya mengenai pengaruh kinerja lingkungan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

1.4.2 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pengetahuan 

dan sumbangan yang positif terhadap ilmu pengetahuan, terutama sebagai 

referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai 

pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, penulis 

mengadakan penelitian dengan mengambil data mengenai perusahaan di sektor 

manufaktur melalui situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs keuangan 

yahoo (www.finance.yahoo.co.id) serta melalui website Kementerian Lingkungan 

Hidup (www.menlh.co.id). Adapun waktu penelitian dilakukan pada September 

2014 sampai dengan April 2015. 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.co.id/
http://www.menlh.co.id/

