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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kinerja lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Kinerja lingkungan yang baik akan 

menyebabkan perusahaan banyak mengungkapkan kegiatan sosial yang 

dilakukan perusahaan (Rakhiemah dan Agustia, 2007). Jika perusahaan 

memperhatikan lingkungannya dalam jangka panjang, maka akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan nilai perusahaan yang menjadikan nilai perusahaan 

tumbuh dan berkembang secara cepat. Oleh karena itu perusahaan memiliki 

tanggung jawab kepada para stakeholder untuk memperhatikan kinerja 

lingkungan perusahaan yang nantinya akan berdampak pada naiknya harga 

saham perusahan yang berarti naiknya nilai perusahaan tersebut. 

Pada tahun 2002 Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan 

keputusan NO:127/MENLH/2002 tentang Program Penilaian Kinerja 

Perusahan (PROPER) yang mencakup pengendalian pencemaran air, udara, 

serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.  Program Penilaian 

Kinerja Lingkungan merupakan salah satu upaya Kementerian Lingkungan 

Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan 

hidup melalui instrumen informasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif, 

sebagaimana diatur dalam UU 23/1997 (UUPLH) tentang pemenuhan hak-hak 

masyarakat  dalam menuntut transparansi oleh kalangan penanggung jawab 

kegiatan usaha dalam memberikan informasi lingkungan hidup yang benar serta 
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mudah untuk dipahami masyarakat. Hasil PROPER periode 2016-2017, 

perusahaan yang dinilai kinerja lingkungannya berjumlah 1.819 perusahaan, 

dengan hasil 1.786 perusahaan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai 

peserta, 22 perusahaan tidak dapat ditetapkan sebagai peserta karena sedang 

dalam proses penegakan hukum, dan 11 perusahaan tidak dapat ditetapkan 

sebagai peserta karena sudah tidak beroperasi. Selanjutnya distribusi peringkat 

PROPER periode 2016-2017 ada 19 perusahaan mendapat peringkat emas, 150 

perusahaan mendapat peringkat hijau, 1.486 perusahaan mendapat peringkat 

biru, 130 perusahaan peringkat merah dan 1 perusahaan peringkat hitam. 

Tabel 1.1 Peringkat PROPER dari Tahun 2015-2017 

No. Peringkat PROPER Jumlah Perusahaan 

1 Emas 19 

2 Hijau 150 

3 Biru 1.486 

4 Merah 130 

5 Hitam 1 

Sumber: http//www.sitinurbaya.com diakses pada 09 april 2019 

Masih adanya perusahaan yang masuk kategori hitam yang menunjukan 

perusahaan mengabaikan lingkungan sosial dan memberikan andil dalam 

pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, masih diperlukan pengaturan secara 

khusus tentang masalah pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan seharusnya 

menyajikan suatu laporan yang menunjukkan kontribusinya terhadap berbagai 

masalah lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Perusahaan juga memiliki 

tanggung jawab terhadap para stakeholder dan kepada para pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan dengan perusahaan, seperti pelanggan, pemilik atau 



3 
 

 
 

investor, supplier, komunitas dan juga pesaing untuk mengungkapkan kinerja 

lingkungannya yang baik (Rika dan Islahuddin, 2008). Kinerja lingkungan yang 

baik akan mendorong perusahaan untuk lebih banyak mengungkapkan kegiatan 

sosial yang dilakukan perusahaan tidak hanya mengenai informasi keuangan 

(Sudaryanto, 2011). 

Perusahaan di Indonesia sering mendapat kritik dari masyarakat karena 

kurangnya kesadaran sosial dan lingkungannya. Kritik dari masyarakat 

menunjukan bahwa terdapat konflik sosial yang dihadapi oleh perusahaan di 

Indonesia. Hal ini terbukti bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang 

mengabaikan lingkungan sosial. Hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan 

perusahaan itu sendiri. Salah satu contohnya fenomena yang terjadi dikarenakan 

perusahaan mengabaikan lingkungan sosial seperti pencemaran limbah udara 

yang dilakukan PT. Rayon Utama Makmur di Sukoharjo, Jawa Tengah yang di 

demo oleh masyarakat karena merasa terganggu dengan limbah perusahaan 

(www.newsdetik.com). 

 Banyak penelitian yang mencoba meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian dari Tjahjono (2013), menunjukkan 

bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh secara langsung terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian dari Weni dan Setyoningsih (2011) menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif antara variabel kinerja lingkungan dan nilai perusahaan 

apabila kinerja lingkungan diungkapkan dengan CSR Disclosure dalam laporan 

tahunan perusahaan. 
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Kemudian penelitian dari Ghaesani (2015) yang mengatakan bahwa 

pengungkapan Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang diakibatkan oleh kecenderungan investor dalam membeli 

saham, rendahnya pengungkapan CSR dan variabel pengungkapan CSR yang 

tidak dapat diukur secara langsung. Investor cenderung lebih memilih untuk 

membeli dan menjual saham dengan melihat ekonomi pasar dan berita yang 

beredar. Sedangkan CSR merupakan strategi jangka panjang perusahaan dalam 

rangka menjaga lingkungan sekitar yang tidak dapat dirasakan dalam jangka 

pendek. Kemudian kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan dikarenakan tidak semua investor melihat kinerja lingkungan 

sebagai kriteria dalam berinvestasi karena kinerja lingkungan yang baik belum 

tentu menunjukan suatu perusahaan dapat memberikan feedback atau 

keuntungan bagi para investor. Namun kinerja lingkungan akan membuat 

citra/image sebuah perusahaan akan baik yang nantinya akan membuat investor 

dan konsumen loyal terhadap perusahaan. Loyalitas tersebut akan meningkatkan 

penjualan sehingga profitabilitas perusahaan akan meningkat dalam jangka 

panjang. Namun lain halnya dengan penjualan dalam jangka pendek belum tentu 

dapat meningkatkan profitabilitas yang merupakan satu indikator menambahnya 

nilai perusahaan. 

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, ditemukan perbedaan 

hasil penelitian mengenai pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai 

perusahaan. Sebagian peneliti menyimpulkan bahwa kinerja lingkungan 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan dan sebagian yang lain 
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menyimpulkan kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Maka perlu dilakukan penelitian dengan variabel tersebut untuk 

mengetahui pengaruhnya saat ini. Penelitian ini menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur karena industri manufaktur merupakan industri yang 

banyak melakukan ekspolarasi tentang lingkungan hidup, dalam hal ini 

perusahaan manufaktur memiliki kontribusi yang cukup besar dalam masalah-

masalah seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang banyak 

berinteraksi dengan masyarakat. Dilihat dari produksinya, perusahaan 

manufaktur mau tidak mau akan menghasilkan limbah produksi dan hal ini 

berhubungan erat dengan pencemaran lingkungan. Proses produksi yang 

dilakukan perusahaan manufaktur juga mengharuskan mereka untuk memiliki 

tenaga kerja dan ini erat kaitannya dengan keselamatan kerja. Hal-hal inilah yang 

membedakan perusahaan manufaktur dari perusahaan lainnya misalnya 

perbankan (Permana, 2012). Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik mencatat 

pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) sebesar 5,51 

persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III 2017. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penilitian ini penting 

bagi pihak eksternal sebagai penilaian perusahaan dengan mempertimbangkan 

kinerja lingkungannya. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis dapat 

merumuskan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 

peringkat PROPER sebagai variabel kontrol? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

2. Untuk membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dengan peringkat PROPER sebagai variabel kontrol 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan mengikuti program penilaian 

peringkat kinerja perusahaan (PROPER) pada tahun 2015-2017. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

kalangan sebagai berikut: 
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a. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 

sebagai bahan informasi untuk penelitian dan penulisan selanjutnya di 

bidang yang relevan. 

b. Bagi dunia usaha, hasil penelitian ini merupakan salah satu sumbang 

pikir bagi manajemen perusahaan manufaktur dalam mengelola kinerja 

lingkungan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang terdaftar di 

BEI dan mengikuti program penilaian peringkat kinerja perusahaan 

PROPER pada tahun 2015-2017. 


