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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Problem lingkungan di Indonesia sekarang ini semakin komplek, hal 

ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam bencana alam, perubahan 

iklim hingga kerusakan ekosistem. penyebab bencana bisa saja bersumber 

dari berbagai faktor, namun pengaruh faktor buruknya perilaku manusia 

terhadap kelestarian alam nampaknya merupakan penyebab utama terjadinya 

kerusakan lingkungan. 

Di Indonesia, tingkat kerusakan hutan juga sudah berada jauh di atas 

batas normal. Sekitar 1,2% per-tahun hutan Indonesia rusak akibat 

penebangan liar dan kurangnya keseriusan pemerintah menangani hutan. 

Implikasi dari kenyataan ini adalah rusaknya ekosistem dan berbagai sumber 

daya alam akibat banjir, tanah longsor dan pemanasan global   

Terlepas dari persoalan apakah bencana sekarang ini merupakan 

warisan buruknya pengelolaan lingkungan di masa lalu, yang jelas 

manajemen lingkungan di Indonesia mengalami keterpurukan. Law 

enforcement perlindungan lingkunganpun mengalami kemandulan dengan 

semakin meningkatnya illegal logging di berbagai daerah. Transaparansi 

publik penanganan bencana lingkungan seperti kasus Lapindo juga tertutup 

rapat, dan manajemen lingkungan yang dilakukan pemerintah terkesan tambal 
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sulam, sekedar menumbuhkan emphaty masyarakat yang sudah mulai 

menipis  

Dampak kerusakan lingkungan ini secara global mempengaruhi 

kehidupan dan keselamatan seluruh penduduk yang ada di dunia ini, dimulai 

dari isu global warming, banjir, polusi, dan munculnya berbagai jenis 

penyakit yang diduga muncul akibat dari kerusakan lingkungan saat ini. 

Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh adanya 

pengerusakan hutan dan penambangan liar saja, tapi adanya industrialisasi 

secara besar-besaran menjadi penyumbang terbesar terjadinya kerusakan 

lingkungan di bumi ini. 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan kesadaran manusia 

akan pentingnya lingkungan hidup, kondisi lingkungan hidup mulai 

diperhatikan kembali. Beberapa usaha yang telah dilakukan diantaranya 

melakukan gerakan penghijauan dan membuat peraturan-peraturan mengenai 

pengolahan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Salah satu upaya dalam 

meminimalisasi kondisi lingkungan saat ini yaitu telah dilakukan Konvensi 

perubahan Iklim (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) 

yang diadakan di Bali pada 3-14 Desember 2007 lalu. Konvensi tersebut 

membahas tentang kesepakatan bersama untuk aturan perilaku kehidupan 

yang lebih ramah kepada lingkungan, dan dihadiri oleh  beberapa negara 

maju dan negara berkembang. 

Sebenarnya upaya pengelolaan lingkungan hidup sudah diperhatikan 

oleh pemerintah Indonesia. Hal ini bisa ditinjau dari adanya peraturan bagi 
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setiap perusahaan untuk melakukan analisa mengenai dampak lingkungan 

(AMDAL) sebelum memulai operasionalnya. Peraturan ini tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan. 

AMDAL dalam PP No.27 tahun 1999 didefinisikan sebagai kajian 

mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu 

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 

usaha dan/atau kegiatan. AMDAL dilaksanakan sebelum perusahaan 

melakukan operasionalnya dan merupakan syarat utama bagi perusahaan 

untuk mendapatkan ijin usaha dari pemerintah. Dengan adanya peraturan ini, 

diharapkan dapan meminimalisasi dampak negatif operasional (Dyah dan 

Prastiwi, 2008). 

Meskipun telah terdapat Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, namun masih ada saja 

kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di 

Indonesia. Contoh nyata yaitu munculnya kasus lapindo brantas yang sudah 

berlangsung hampir dua tahun ini, adanya pencemaran perairan di teluk Buyat 

oleh PT. Newmont Minahasa, kerusakan di pulau seribu, dan masih banyak 

lagi kerusakan akibat operasional perusahaan. 

 Usaha-usaha pelestarian lingkungan oleh perusahaan akan 

mendatangkan sejumlah keuntungan, diantaranya adalah ketertarikan 

pemegang saham dan stakeholder terhadap keuntungan perusahaan akibat 
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pengelolaan lingkungan yang bertanggungjawab dimata masyarakat. Hasil 

penelitian Pfleiger et al (2005) juga mengindikasikan bahwa pengelolaan 

lingkungan yang baik dapat menghindari klaim masyarakat dan pemerintah 

serta meningkatkan kualitas produk yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan keuntungan ekonomi. 

 Persoalan konservasi lingkungan merupakan tugas setiap individu, 

pemerintah dan perusahaan. Sebagai bagian dari tatanan sosial, perusahaan 

seharusnya melaporkan pengelolaan lingkungan perusahannya dalam annual 

report. Hal ini karena terkait dengan tiga aspek keberlanjutan, yaitu: aspek 

keberlanjutan ekonomi, ekologi dan sosial. 

Pada saat ini sudah ada keseriusan perusahaan publik dalam 

mengelola lingkungan secara baik. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya 

perusahaan sampel yang melaporkan pengelolaan lingkungan dalam annual 

report. Beberapa perusahaan juga dilaporkan sudah melakukan manajemen 

lingkungan secara proaktif . 

Kinerja (performance) mengacu kepada sesuatu yang terkait dengan 

kegiatan melakukan pekerjaan yang meliputi hasil yang dicapai dari kerja 

tersebut. Kinerja merupakan suatu kontruk (contruct) yang bersifat 

multidimensional yang diikuti pula dengan pengukurannya yang bervariasi 

pula karena sangat tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang 

membentuk kinerja. Rogers dalam Mahmudi (2007:6) berpendapat bahwa 

“kinerja semestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (outcome of 

work), dengan pendapat bahwa hasil kerja memiliki keterkaitan yang 
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signifikan terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan 

dan kontribusi ekonomi”. Kinerja lingkungan perusahaan menurut Suratno 

adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green) 

Suratno dkk ( 2006).  

Pada tahun 1995 Penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam 

pengelolan lingkungan mulai dikembangkan Kementrian Lingkungan Hidup, 

sebagai satu alternatif instrumen sejak 1995.Program ini awalnya dikenal 

dengan nama PROPER PROKASIH. Alternatif instrumen penataan dilakukan 

melalui penyebaran informasi tingkat kinerja penataan masing-masing 

perusahaan kepada stakeholder pada skala nasional. Kemudian pada tahun 

2002 kementrian lingkungan hidup mengadakan PROPER (Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 

Hidup) di bidang pengendalian dampak lingkungan untuk meningkatkan 

peran perusahaan dalam program pelestarian lingkungan hidup.  

Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2002 telah meluncurkan 

Pogram Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan 

lingkungan (PROPER) sebagai pengembangan dari PROPER PROKASIH. 

Sejak dikembangkan, PROPER telah diadopsi menjadi instrumen penaatan di 

berbagai negara seperti China, India, Filipina, dan Ghana, serta menjadi bahan 

pengkajian di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Melalui 

PROPER, kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan menggunakan warna, 

mulai dari yang terbaik emas, hijau, merah hingga yang terburuk hitam untuk 

diumumkan secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat dapat 
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mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan 

hanya melihat warna yang ada. Harapan dari diumumkannya hasil ini adalah 

agar masyarakat pada umumnya dan khususnya kalangan‐kalangan tertentu 

dapat menggunakan informasi ini sebaik‐baiknya, demi kemajuan 

pembangunan bangsa dengan mengedepankan pembangunan yang 

berkelanjutan (www.menlh.go.id). 

Melalui PROPER inilah kinerja lingkungan sebuah perusahaan diukur 

dengan menggunakan warna, mulai dari yang terbaik emas, hijau, biru, merah 

hingga yang terburuk hitam. Hasil program ini kemudian diumumkan secara 

rutin kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tingkat penaatan 

pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat warna yang 

ada. 

Dalam proses pengambilan keputusan investasi, para investor 

cenderung menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki kepedulian 

terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup. Perusahaan-

perusahaan yang telah lebih banyak mengungkapkan informasi sosial yang 

dibutuhkan oleh investor tentunya akan mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan yang melakukan pengungkapan diharapkan menjadi pendorong 

naiknya volume perdagangan saham, dan return saham pada perusahaan yang 

dianggap sebagai pendorong adanya reaksi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi 
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Reaksi investor merupakan respon dari investor itu sendiri terhadap 

informasi yang diberikan perusahaan dan bisa bersifat positif atau negatif. 

Sedangkan Scott (2000:147) menyatakan bahwa jika suatu reaksi pasar modal 

terhadap informasi akuntansi diamati dengan menggunakan jendela peristiwa 

selama beberapa hari, melingkupi suatu pengumuman laba, dapat dikatakan 

bahwa informasi akuntansi menjadi penyebab dari reaksi pasar (investor). Jika 

pengumuman mengandung informasi (information content), maka diharapkan 

investor bereaksi pada waktu pengumuman tersebut dan informasi diterima 

oleh investor. Reaksi investor dapat dilihat dari adanya perubahan harga 

saham dari sekuritas bersangkutan dan perubahan volume perdagangan saham. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Reaksi 

Investor Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

Bagaimana pengaruh kinerja lingkungan terhadap reaksi investor pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI? 

C. Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil yang terarah maka dalam pembahasan ini 

peneliti hanya membatasi ruang lingkup pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2011. 
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D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap reaksi 

investor pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pengaruh 

kinerja lingkungan perusahaan yang diungkapkan sehingga diharapkan 

dapat menjadi strategi perusahaan dalam meningkatkan kinerja lingkungan 

dan pengambilan keputusan bagi investor. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan 

informasi atau wacana mengingat belum adanya eksplisit untuk 

menentukan kebijakan yang jelas dan pasti, mengatur pengaruh kinerja 

lingkungan khususnya bagi perusahaan pertambangan di Indonesia. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Sebagai referensi bagi peneliti lain yang hendak meneliti mengenai 

Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Reaksi Investor pada Perusahaan 

Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sekaligus 

bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 


