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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pada era bisnis global saat ini, timbul berbagai isu-isu menarik berkaitan 

dengan lingkungan seperti menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, terbatasnya 

pasokan oksigen di bumi akibat polusi dan penebangan hutan secara liar dan tak 

terkendali. Sebenarnya ini bukan isu baru di Indonesia maupun di dunia namun selalu 

menarik untuk ungkap atau diteliti, ditambah dengan revolusi perubahan teknologi 

kearah yang lebih modern, perlahan merubah pola hidup manusia untuk 

bermasyarakat yang secara langsung atau tidak, mampu memberi dampak terhadap 

lingkungan. 

 Kebutuhan konsumen merupakan tujuan perusahaan mampu mengorbankan 

apapun demi memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen salah satu pihak beranggapan bahwa perusahaan harus bisa menggunakan 

teknologi seefisien mungkin namun anggapan itu pula yang terkadang mengabaikan 

kondisi lingkungan yang terkena dampak setidaknya lingkungan sekitar perusahaan 

beroperasi. Paradigma tersebut adalah modal dasar untuk membenahi efek samping 

yang ditimbulkan akibat proses manufaktur atau industrialisasi terhadap lingkungan 
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dapat diminimalisasi. Aktualisasi kesadaran ini mulai terlihat dengan gencarnya 

reaksi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi dari suatu sistem (Ikhsan, 2008). 

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang : Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya Dan Beracun. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 

dengan : (1). Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan; (2). Limbah bahan 

berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat 

dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat 

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta 

makhluk hidup lain; (3). Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang 

mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, 

pengolahan, dan penimbunan limbah B3;. 

Kinerja lingkungan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posisi 

keuangan perusahaan. Pada awal 2000an banyak perusahaan atau industry yang 

beranggapan bahwa dengan memproduksi dan menjual sebanyak-banyaknya, maka 

perusahaan akan mendapat profit banyak dan berhasil mencapai tujuannya tapi pada 

kenyataannya perusahaan tidak bisa mengelola kinerja ekonomi dan ekologinya 

secara simultan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitarnya yang 

sebenarnya adalah Stakeholder perusahaan. Dalam kenyataannya, pada era sekarang 

ini, bagi banyak organisasi, pengelolaan biaya lingkungan menjadi prioritas utama 
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dan minat yang intens. Menurut (Hansen & Mowen, 2005) Ekoefisiensi pada intinya 

mempertahankan bahwa organisasi dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih 

bermanfaat sedangkan secara simultan mengurangi dampak lingkungan negative, 

konsumsi sumber daya, dan biaya.  

Ekoefisiensi mengimplikasikan bahwa peningkatan efisiensi berasal dari 

perbaikan kinerja lingkungan. Beberapa penyebab-penyebab dan insentif-insentif 

untuk peningkatan ekoefisiensi antara lain : 

Gambar 1.1 

 

Sumber : Hansen and Mowen, 2005 

Eko-efisiensi sebagai salah satu indikator kinerja lingkungan bukan 

merupakan istilah yang baru diperkenalkan. Stephan Schmidheiny (1992) telah 
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memperkenalkan istilah eko-efisiensi dalam bukunya yang berjudul “Changing 

Course” sejak tahun 1992, yaitu sejak adanya Earth Summit di Rio de Janeiro pada 

tahun 1992. World Business Council for Sustainable Development  (WBCSD) 

mengungkapkan bahwa eko-efisiensi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan 

harga bersaing yang memuaskan kebutuhan dan meningkatkan 3 kualitas hidup 

manusia, serta secara progresif mengurangi dampak terhadap lingkungan dan 

mengurangi intensitas penggunaan sumber daya sampai seminimal mungkin 

(WBCSD, 2000). 

Beberapa penelitian telah mengungkapkan konsep eko-efisensi serta 

pengaruhnya. Guenster (2006) menemukan bahwa eko-efisiensi berpengaruh positif 

terhadap kinerja ekonomi dan nilai perusahaan di Amerika Serikat. Lisa Alviani 

(2014)“Analisis Pengaruh Eko-efisiensi terhadap Cost of Equity Capital, Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

Penelitian terdahulu ada yang sudah meneliti namun penelitian ini berbeda karena 

dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia. Ada juga yang meneliti pengaruh 

ekoefisiensi terhadap cost of capital yang sebenarnya juga sudah diteliti di Amerika 

dan Inggris. Peneliti terdahulu juga sudah meneliti mengenai nilai perusahaan seperti, 

Lihan Rini Puspo Wijaya (2014) Pengaruh keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.  

Greenpeace Indonesia (2012) menyebutkan bahwa penyebab utama 

rendahnya kualitas lingkungan Indonesia adalah adanya pencemaran yang dilakukan 
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oleh industri di Indonesia. Data Greenpeace Indonesia menyebutkan bahwa limbah 

industri, terutama industri manfaktur, saat ini sudah berada di luar kendali, sehingga 

menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 

Pencemaran yang dilakukan manufaktur atau industry yang memiliki pabrik-pabrik 

besar yang dikelilingi pemukiman warga sangat banyak di Indonesia maka dari itu 

bisa dikatakan objek tersebut penyebab utama atau terbesar rendahnya kualitas 

lingkungan di Indonesia. Alasan lain yaitu industry manufaktur mampu menyumbang 

kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 40% atau sekitar  Rp 8.241,9 triliun. 

 

Dalam artikel Greenpeace dikutip oleh Malayu Putra (2015), Tri Budhi 

Soesilo, Direktur Pasca Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia menjelaskan 

mengenai kecenderungan dampak yang muncul dari kegiatan  pertambangan 

Batubara dan PLTU Batubara terhadap lingkungan. Dimana dampak yang paling 

signifikan muncul adalah dampak terhadap udara, lingkungan dan kesehatan. Dimana 

ketika partikulat-partikulat yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan dan 

pembakaran PLTU Batubara itu terhirup oleh manusia maka akan menyisakan 

penyakit, diantaranya persoalan pernafasan. 

Green Peace Indonesia (2014) Lahan gambut Indonesia mencakup kurang 

dari 0,1 persen dari total permukaan bumi tetapi melalui pengeringan dan kebakaran 

hutan dan lahan, telah mengakibatkan 4 persen emisi gas rumah kaca secara global 

tiap tahunnya. 
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Dalam bisnis, eko-efisiensi dapat dikatakan sebagai strategi bisnis yang 

mempunyai nilai lebih karena sedikit menggunakan sumber daya alam serta 

mengurangi jumlah limbah dan pencemaran lingkungan. 

Sebenarnya konsep itu memiliki tujuan yang sama dengan tujuan bisnis. 

Bisnis dapat mencapai keuntungan karena mempunyai daya saing dengan cara 

mengurangi sumber daya yang diperlukan bagi terbentuknya produk serta pelayanan 

yang lebih baik. Eko-efisiensi mampu mengurangi biaya dan tetap memiliki 

keunggulan bersaing yang berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan 

Nilai perusahaan tidak selalu merujuk pada angka atau nominal. Kondisi 

perusahaan pun ikut mempengaruhi penilaian perusahaan. Suatu perusahaan 

dikatakan memiliki nilai yang baik apabila memang kinerja perusahaan pun baik. 

Nilai perusahaan dapat tercermin dari nilai sahamnya. Jika nilai sahamnya tinggi bisa 

dikatakan bahwa nilai perusahaannya juga baik. Karena tujuan utama perusahaan 

adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau 

para pemegang saham. 

Penilaian nilai perusahaan tidak hanya mengacu pada nilai nominal. 

Menurutnya kondisi perusahaan mengalami banyak perubahan setiap waktu secara 

signifikan. Sebelum krisis nilai perusahaan dan nominalnya cukup tinggi. Tetapi 

setelah krisis kondisi perusahaan merosot sementara nilai nominalnya tetap. Suatu 

perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. 
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Karena tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham.  

Secara umum banyak metode dan teknik yang telah dikembangkan dalam 

penilaian perusahaan, di antaranya adalah : a) pendekatan laba antara lain metode 

rasio tingkat laba atau price earning ratio, metode kapitalisasi proyeksi laba; b) 

pendekatan arus kas antara lain metode diskonto arus kas; c) pendekatan dividen 

antara lain metode pertumbuhan dividen; d) pendekatan aktiva antara lain metode 

penilaian aktiva; e) pendekatan harga saham; f) pendekatan Economic Value Added 

(Suharli, 2002). 

Berdasarkan fenomena diatas eko-efisiensi merupakan perbaikan kinerja 

ekonomi dan ekologi yang secara simultan dapat saling melengkapi. Perbaikan 

kinerja lingkungan harusnya tidak lagi dipandang hanya sebagai amal atau derma, 

melainkan sebagai suatu persaingan. Nilai perusahaan selalu diukur dari seberapa 

banyak perusahaan dapat memproduksi dan seberapa banyak perusahaan dapat 

menjual. Dengan adanya konsep mengenai lingkungan ini, eko-efisiensi mampu 

mendukung suatu proses pengembangan kinerja ekonomi dan ekologi secara 

bersamaan yang berakibat pada meningkatnya nilai perusahaan.  

Fenomena yang terjadi pada lingkungan khususnya di Indonesia dapat 

disimpulkan perusahaan industry atau manufaktur yang menggunakan atau 

mengkonsumsi sumber daya dan terbukti banyak yang mengabaikan dampak 

terhadap lingkungan tetapi banyak pula yang mengimplementasikan konsep atau 
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metode tersebut sehingga mampu meningkatkan kinerja ekonomi serta di sisi lain 

pula pada kinerja lingkungannya dan berdampak pada nilai perusahaan.  

Memperhatikan betapa pentingnya eko-efisiensi dalam proses manufaktur 

sehingga mengharuskan perusahaan menggunakan konsep eko-efisiensi yang 

mungkin berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan. Peneliti menetapkan 

judul :“Pengaruh Eko-efisiensi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di IDX”  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana eko-efisiensi diterapkan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di IDX. 

2. Sejauhmana manfaat dengan melakukan eko-efisiensi pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di IDX.  

3. Apakah eko-efisiensi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di IDX. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh eko-efisiensi terhadap nilai 

perusahaan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis 

sendiri maupun bagi pihak lain. 

1. Bagi penulis  

Penelitian ini dapat berguna dalam memperluas pengetahuan dan wawasan 

serta dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang teori yang ada 

mengenai pengaruh eko-efisiensi sehingga dapat menyebarkan 

pemahamannya kepada orang-orang atau perusahaan yang belum 

mengaplikasikan teori ini. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran berupa saran dan 

informasi tambahan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk mengaplikasikan teori ini serta pembanding 

dalam menyempurnakan konsep ekonomi lingkungan yang telah ditetapkan 

perusahaan 
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3. Bagi ilmu pengetahuan  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan gambarang 

mengenai teori eko-efisiensi  

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengkaji topik-topik 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Penelitian yang penulis lakukan mengenai eko-efisiensi terhadap nilai 

perusahaan dilaksanakan dengan meneliti laporan tahunan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di IDX.   

2.   Waktu penelitian ini adalah 3 bulan yang dimulai pada bulan Februari sampai 

Mei 2016. 

 

 

 


