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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fenomena pemanasan global dan kerusakan lingkungan mulai banyak dirasakan 

oleh masyarakat di dunia seiring dengan berkembangnya sektor industri. Di era 

industrialisasi ini pihak perusahaan menitik beratkan pada penggunaan teknologi 

seefiesen mungkin sehingga terkadang mengabaikan aspek-aspek 

lingkungan.Secara perlahan terjadi perubahan yang mendasar dalam pola hidup 

bermasyarakat yang secara langsung atau tidak memberikan pengaruh pada 

lingkungan hidup. Aktualisasi kesadaran ini mulai kelihatan dengan gencarnya 

reaksi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi dari suatu sistem. Mulai dari 

pembuangan limbah industri atau pembakaran lahan hutan yang menyimpang 

menjadi sorotan tajam. Persoalan lingkungan dengan penebangan atau pembakaran 

hutan misalnya, banyak perusahaan-perusahaan diberhentikan operasionalnya 

karena masalah lingkungan yang dicemarkan oleh perusahan tersebut. Sebagai 

contoh, pada bulan maret tahun 2016 ini perusahaan PT Sentral Sawit Sejahtera 

melakukan pembakaran hutan atau pembebasan lahan sawit yang mengakibatkan 

pencemaran udara yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat Indonesia maupun 

negara tetangga. 

Harsono (2000:6) mencatat tiga permasalahan lingkungan yang berkaitan 

dengan aktivitas bisnis. Pertama, permasalahan lingkungan hidup, terutama di 

kota-kota besar, telah dianggap berada pada tingkat yang membahayakan. 

Masyarakat sudah kesulitan memperoleh air bersih dan menghirup udara segar. 
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Penurunan kualitas atau kerusakan alam ini lebih banyak disebabkan oleh dampak 

negatif aktivitas industri. Kedua, dalam perdangangan bebas, produk disyaratkan 

harus bersahabat dengan lingkungan, memaksa perusahaan harus menyusun 

starategi bisnis yang menyeluruh. Aspek lingkungan tidak boleh dipandang sebagai 

“program sambilan” bila perusahaan ingin mempertahankan hidupnya. Ketiga, 

lemahnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat telah menumbuhkan kesadaran akan lingkungan yang bersih dan sehat. 

Di samping itu, tekanan politis terhadap perusahaan makin kuat akibat pemerintah 

mengadopsi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. 

Pengungkapan oleh perusahaan publik, pada dasarnya terdiri dari pengungkapan 

wajib dan pengungkapan sukarela. Pengunggkapan wajib adalah pengungkapan 

informasi yang diatur oleh badan pembuat standar dan regulator lainnya, aturan ini 

berupa persyaratan minimal pengunggkapan yang harus dipenuhi oleh perusahaan-

perusahaan publik. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan diluar 

yang diwajibkan, merupakan pilihan bebas manajemen perushaan publik untuk 

memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan 

sebagai  dasar pengambilan keputasan oleh para pemakai. 

 Kinerja keuangan perusahaan adalah untuk mengetahui kondisi dan kinerja 

yang  telah dicapai perusahaan yang digambarkan melalui catatan dan laporan 

keuagan perusahaan. Sesuai dengan pernyataan SAK, bahwa informasi perusahaan 

terutama profitabilitas diperlukan umtuk perubahan potensial sember daya ekonomi 

yang mungkin dikendalikan di masa yang akan datang (IAI 2009). 
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Informasi fluktuasi kinerja penting karena bermanfaat untuk mempredisikan 

kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dengan sumber daya yang ada. 

Di samping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan 

tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. 

Rahmawati dan Achmad (2012), yang meneliti tentang Pengaruh Kinerja 

Lingkungan terhadap Financial Corporate Performance dengan Corporate Social 

Responsibility Disclosure sebagai Variabel Intervening. Hasil dari penelitian ini 

adalah kinerja lingkungan perusahaan PROPER berpengaruh signifikan positif 

terhadap CSR,  sedangkan kinerja lingkungan, CSR disclosure secara simultan 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja financial. 

Wardhani dan Sugiharto (2013) yang meneliti tentang “Pengaruh Kinerja

Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Intensitas 

Pengungkapan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur”. 

Hasil dari penelitian ini bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari ROA, NPM, EPS, 

ukuran perusahaan, dan kinerja lingkungan  secara simultan berpengaruh terhadap 

intensitas pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan. Variabel 

yang secara parsial berpengaruh terhadap intensitas pengungkapan pelaksanaan 

tanggung jawab social perusahaan hanya dua, yaitu EPS dan kinerja lingkungan. 

Kinerja lingkungan merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi 

intensitas pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan. 

Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap kinerja 

keuangan. Sebagai variabel independen, yaitu pengungkapan lingkungnan 

menggunakan standar GRI. Sedangkan variabel dependen yaitu kinerja keuangan 
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diukur dengan ROA. Data penelitian ini diambil dari perusahaan perkebunan yang 

terdaftar di IDX.co.idpada tahun 2013-2015. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengungkapan lingkungan pada perusahaan perkebunan? 

2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan perkebunan ? 

3. Apakah pengungkapan lingkungan perusahaan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perkebunan? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris tentang: 

1. Bagaimana pengungkapan lingkungan pada perusahaan perkebunan. 

2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan perkebunan. 

3. Untuk menganalisis pengungkapan lingkungan perusahaan ber-pengaruh 

terhadap kinerja keuagan perusahaan perkebunan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perkembangan kajian akuntansi 

Menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh, khususnya 

di bidang akuntansi lingkungan 

2. Bagi dunia akademisi 

Menambah referensi sebagai bahan perbandingan yang berkaitan dengan 

akuntansi lingkungan mengenai pengungkapan akuntansi lingkungan 

 




