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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan potensi kekayaan alam 

yang begitu luar biasa. Baik sumber daya alam hayati maupun non hayati, mulai 

dari kekayaan laut, darat, dan yang terkandung didalamnya. Indonesia merupakan 

negara kepulauan terbesar dengan 17.504 pulau yang mengisi wilayahnya. 

(Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Indonesia juga 

memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Namun dibalik kekayaan 

alam yang sangat melimpah ini, Indonesia mengalami berbagai permasalahan 

lingkungan. Mulai dari bencana alam, perubahan iklim hingga kerusakan 

lingkungan. Menurut kementerian kehutanan, permasalahan kebakaran hutan di 

Indonesia mencapai 1,08 juta hektar per tahun, hal ini dapat berakibat pada 

rusaknya ekosistem hingga terjadi berbagai bencana alam seperti banjir, tanah 

longsor, dan pemanasan global. 

Perubahan kondisi lingkungan tersebut dapat diakibatkan karena 

perubahan sikap dan perilaku manusia mulai dari perilaku konsumsi, pola 

produksi hingga distribusi sumber daya alam dimana kualitas dan kuantitas 

lingkungan sebagai penyangga kehidupan malah cenderung menurun. Eksistensi 

industri di tengah-tengah masyarakat berdampak pada kehidupan masyarakat itu 

sendiri. Secara ekonomi, keberadaan industri meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pemberian kesempatan kerja. Secara sosial, adanya industri 

berdampak pada perubahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Secara ekologis, 
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industri dapat merubah infrastruktur masyarakat hingga menyebabkan terjadinya 

pencemaran lingkungan. 

Untuk menekan permasalahan lingkungan agar tidak semakin kompleks, 

pada tanggal 15 Juni 1972 diselenggarakan Konferensi PBB tentang Lingkungan 

Hidup di Stockholm, Swedia. Sejak diadakan konferensi tersebut, permasalahan 

mengenai lingkungan mulai ramai dibicarakan. Di Indonesia sendiri, pemerintah 

sebenarnya telah berupaya dengan menerbitkan payung hukum, yaitu Undang-

undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 tahun 2007. Pasal tersebut 

menjelaskan ”Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan”. 

IAI dalam PSAK No. 1 (revisi 1998) paragraf 09 secara implisit 

menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan 

dan sosial, yaitu “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, seperti 

laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah, khususnya bagi 

industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi 

industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang 

memegang peranan penting”. 

Pemerintah melalui Kementerian lingkungan hidup juga merilis Program 

Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disebut 

PROPER. PROPER ini sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mendorong 

ketaatan dan kepedulian perusahaan dalam lingkungan hidup. Selain itu, PROPER 

merupakan wujud transparansi dan perlibatan masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan, dimana hasil pengawasan melalui PROPER ini akan disampaikan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL..... DIANA OKTAFIANTI



3 
 

  

secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, peringkat yang ditunjukkan 

oleh PROPER merupakan rating kinerja perusahaan atas ketaatan, kepedulian 

serta pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan hidup. Dengan 

adanya peringkat PROPER ini, perusahaan yang aktivitasnya sedikit banyak 

memiliki dampak terhadap lingkungan diharapkan dapat lebih transparan dalam 

pengungkapan dan pelaporan informasi lingkungan. 

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dibagi menjadi 2, 

yaitu Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) dan Pengungkapan Sukarela 

(Voluntary Disclosure).  Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang 

diharuskan oleh peraturan yang berlaku, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh 

lembaga yang berwenang. Pengungkapan Wajib dalam laporan tahunan bagi 

perusahaan yang go publik dalam pasar modal Indonesia diatur dalam Kep-

38/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah 

pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. Menurut Zubaidah dan 

Zulkifar (2005), pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan butir-butir yang 

dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang 

berlaku. Dua jenis pengungkapan ini dapat ditemui dalam laporan keuangan dan 

laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

Pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary disclosure) memang tidak 

disyaratkan oleh standar akuntansi keuangan, tetapi dianjurkan dan akan 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang melakukannya karena selain 

dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di mata publik juga dapat 

mempengaruhi keputusan investasi. Pengungkapan sukarela yang sifatnya tidak 
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wajib ini membuat manajemen perusahaan mempertimbangkan cost dan benefit 

terlebih dahulu sebelum melakukan pengungkapan. Ketika benefit yang didapat 

lebih besar dibandingkan dengan cost-nya, maka perusahaan akan memilih untuk 

melakukan pengungkapan. Sedangkan apabila cost yang didapat lebih tinggi 

dibanding benefit-nya, manajemen perusahaan akan lebih memilih untuk tidak 

melakukan pengungkapan. 

Corporate Environmental Disclosure merupakan faktor penting dalam 

transparansi pengelolaan lingkungan. Hal ini karena perusahaan merupakan salah 

satu pihak penyumbang utama pertumbuhan ekonomi suatu negara, sekaligus 

sebagai penyumbang dominan terhadap persoalan lingkungan akibat proses 

produksinya yang menggunakan sumber daya alam. Sehingga sudah selayaknya 

entitas bisnis bersedia untuk menyajikan suatu laporan yang dapat 

mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai permasalahan 

sosial dan lingkungan yang terjadi di sekitarnya (Ghozali dan Chariri (2007). 

Pemahaman tersebut menjelaskan bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas 

yang hanya sekedar mencari laba melainkan harus memiliki tanggung jawab 

terhadap lingkungan. 

Berbagai institusi akuntansi utama di dunia menyatakan bahwa 

pengungkapan lingkungan dapat dilaporkan secara terpisah atau menjadi satu 

kesatuan dalam pengungkapan sosial (AAA, 1971-1975, 1976, 1978; NAA, 1974, 

1976, 1977; AICPA, 1972, 1976). Namun pada kenyataannya, pengungkapan 

informasi mengenai lingkungan lebih sedikit bila dibandingkan dengan 

pengungkapan mengenai informasi sosial (Gray, 2001). Sebelumnya Gray et al 

juga telah melakukan penelitian selama 10 tahun (1985-1995) mengenai tipe-tipe 
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pengungkapan dan karakteristik perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa 

pengungkapan informasi mengenai pengelolaan lingkungan lebih sedikit 

dibandingkan dengan tipe pengungkapan masalah sosial termasuk konsumen dan 

masyarakat serta pegawai. 

Corporate Environmental Disclosure saat ini masih bersifat sukarela, hal 

ini menyebabkan adanya saling tuding dan lempar tanggungjawab antara 

pemerintah, perusahaan dan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang 

terjadi. Corporate Environmental Disclosure juga menuai banyak kritik, tidak 

hanya di Indonesia saja bahkan di dunia. Pengungkapan tersebut dianggap self-

serving dan tidak teliti dalam melaporkan kinerja lingkungan perusahaan. Karena 

hingga detik ini, belum ada sistem dan format yang disepakati secara universal 

dalam pengungkapan lingkungan (Wiseman, 1982). Didukung dengan aturan 

bahwa pelaporan tersebut hanya sebatas sukarela sehingga memungkinkan 

perusahaan untuk tidak melakukan pengungkapan dan pelaporan terkait 

permasalahan lingkungan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyono (2002) menunjukkan 

bahwa 66,7% perusahaan responden tidak berperan aktif dalam pembentukan 

Undang-undang/peraturan mengenai lingkungan. Selain itu, 66,7% responden 

tersebut belum pernah mengikuti penyuluhan tentang Analisis mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) dan tindakan proaktif perusahan-perusahaan masih 

tergolong rendah dalam menciptakan kepedulian terhadap lingkungan. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan dan 

pelaporan informasi lingkungan telah banyak dilakukan. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya adalah tipe industri, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, 
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eksposur media, manajemen laba, kepemilikan saham, profitabilitas, leverage, 

likuiditas dan sebagainya. Penelitian kali ini lebih berfokus pada faktor-faktor 

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan kinerja keuangan terhadap 

pengungkapan dan pelaporan informasi lingkungan. Penelitian ini menekankan 

pada pengungkapan dan pelaporan informasi lingkungan karena apabila sebuah 

perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan 

tersebut harus memperhatikan 3P (profit, people, planet) sesuai dengan konsep 

triple bottom line. 

Menurut teori agensi, terdapat konflik kepentingan yang terjadi dalam 

proses bisnis, antara principal (pemegang saham) dan agen (manajemen) 

sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan. Agen akan memiliki informasi 

yang lebih banyak dari pada prinsipal. Hal ini dapat mendorong agen untuk 

menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika 

informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Konflik 

kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika 

kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen & Meckling, 

1976). Seorang manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya 

dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan 

manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan. Sehingga manajemen dapat mempengaruhi 

luasnya pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) dan Tarmizi (2012) 

menyatakan terdapat pengaruh positif dalam kepemilikan manajerial terhadap 

pengungkapan informasi lingkungan. Manajemen yang memiliki saham 
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perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingan 

sebagai pemegang saham sehingga semakin besar kepemilikan manajer di dalam 

perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi 

sosial. Namun penelitian oleh Suaryana (2012) memberikan hasil berbeda dimana 

tidak ada pengaruh secara signifikan antara kepemilikan manajerial dengan 

pengungkapan informasi lingkungan, dimana “ada atau tidaknya kepemilikan 

manajerial tidak mempengaruhi pengungkapan informasi lingkungan. 

Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan tanggung jawabnya 

atau informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil (Tarmizi, 2012). 

Perusahaan besar memiliki aset besar sehingga lebih luas aktivitas yang 

dilakukannya, termasuk aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan sehingga 

memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih tinggi. Dengan 

demikian ukuran perusahaan (size) juga diprediksi dapat mempengaruhi luasnya 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Dimana 

perusahaan besar dengan jumlah aset yang besar menghasilkan penjualan yang 

besar, membutuhkan skill tenaga kerja yang baik, menggunakan sistem informasi 

yang canggih dan menghasilkan jenis produk yang banyak, sehingga 

memungkinkan tingkat pengungkapan yang lebih luas. 

Namun penelitian-penelitian terdahulu memberikan hasil yang tidak 

konsisten. Penelitian yang dilakukan Robert (1992) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan dan 

pelaporan informasi lingkungan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Patten 

(1991), Gray (2001), Suaryana (2012), Bowrin (2013) memberikan hasil bahwa 
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ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan dan 

pelaporan informasi lingkungan. 

Kinerja keuangan Menurut IAI (2007) adalah kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam 

penelitian ini, kinerja keuangan akan diukur melalui rasio profitabilitas, dimana 

profitabilitas merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari penjualan aktiva dan modal sendiri. Menurut Elijido-Ten 

(2014) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah akan 

lebih berfokus terhadap perbaikan kinerja ekonomi mereka dan memberikan 

perhatian yang rendah terhadap lingkungan (Elijido-Ten, 2004). Sedangkan 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki sumber daya yang 

lebih banyak untuk melakukan pengungkapan lingkungan (Meek et al., 1995) 

Penelitian terdahulu oleh Yahya (2007) memberikan hasil bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi lingkungan. 

Perusahaan cenderung lebih berorientasi pada keuntungan, dimana pada saat 

perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi maka perusahaan merasa tidak 

perlu untuk mengungkapkan pengungkapan sosial dan lingkungan karena 

perusahaan sudah memperoleh kesuksesan finansial. Hasil tersebut bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Patten (1991), Alikhani dan Maranjory 

(2013) yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara profitabilitas dengan 

pengungkapan informasi lingkungan. Sedangkan penelitian dari Robert (1992), 

Tarmizi (2012), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan informasi lingkungan. 
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Ketidakkonsistenan dari hasil-hasil penelitian diatas mendorong penulis 

untuk menguji kembali pengaruh dari kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan 

dan kinerja keuangan terhadap tingkat pengungkapan dan pelaporan informasi 

lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan rawan lingkungan 

(environmentally sensitive) yang terdaftar dalam PROPER pada tahun 2011-2013. 

Judul yang diberikan dalam penelitian ini adalah: Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Corporate 

Environmental Disclosure Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dalam 

Laporan Tahunan (Studi pada Perusahaan Peserta Proper 2011-2013). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Corporate 

Environmental Disclosure pada perusahaan-perusahaan peserta PROPER 

tahun 2011-2013? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Corporate   

Environmental Disclosure pada perusahaan-perusahaan peserta PROPER 

tahun 2011-2013? 

3. Apakah  kinerja  keuangan  berpengaruh terhadap  Corporate  

Environmental  Disclosure pada perusahaan-perusahaan peserta PROPER 

tahun 2011-2013? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap Corporate 

Environmental Disclosure pada perusahaan-perusahaan peserta PROPER 

tahun 2011-2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap Corporate 

Environmental Disclosure pada perusahaan-perusahaan peserta proper tahun 

2011-2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari kinerja keuangan terhadap Corporate 

Environmental Disclosure pada perusahaan-perusahaan peserta proper tahun 

2011-2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, 

terutama bagi: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pengetahuan tentang pentingnya melaksanakan dan mengungkapkan 

tanggung jawab terhadap lingkungan. 

2. Bagi stakeholder, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pengetahuan dalam menilai aktivitas yang dilakukan oleh 

organisasi/perusahaan. 

3. Bagi pembuat regulasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

menjadi bahan pertimbangan dalam membuat berbagai kebijakan mengenai 

pengungkapan informasi lingkungan (Corporate Environmental Disclosure) 
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4. Bagi penulis, sebagai dasar pemahaman lebih lanjut yang penulis dapatkan 

selama masa perkuliahan dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang 

membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada mengenai 

pengungkapan informasi lingkungan (Corporate Environmental Disclosure) 

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat khususnya materi yang terkait pengungkapan 

informasi lingkungan (Corporate Environmental Disclosure). 

 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang 

penulisan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi 

menjadi lima bagian. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk memudahkan 

pembaca dalam mengikuti aliran berfikir peneliti, mulai dari hal-hal yang 

melatarbelakangi penelitian ini hingga mekanisme penarikan kesimpulan. Adapun 

kelima bagian tersebut adalah pendahuluan, tinjuaan pustaka, metodologi 

penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pertama, penulis akan memberikan penjelasan mengenai latar 

belakang yang mendasari penelitian ini. Dalam bab ini, penulis menunjukkan 

berbagai dampak yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan terhadap 

lingkungan dan juga hasil penelitian terdahulu yang memberikan hasil kontradiktif 

sehingga hal ini menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan kinerja 

keuangan terhadap pengungkapan dan pelaporan informasi lingkungan. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori dan pendapat dari para ahli tentang kepemilikan 

manajerial, ukuran perusahaan, kinerja keuangan beserta indikator-indikator yang 

digunakan dalam pengukurannya juga hubungan ketiga variabel independen 

tersebut dengan pengungkapan informasi lingkungan. Dalam bab ini juga 

dijelaskan teori-teori pendukung  dalam penelitian yaitu teori agensi dan teori 

legitimasi. Selain itu, hipotesis serta kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian 

juga dijelaskan dalam penelitian ini. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian. Penelitian dilakukan 

dengan melalui pendekatan kuantitaif yang mengarahkan masalah menjadi suatu 

hubungan kausalitas, sehingga rumusan masalah dapat dijelaskan dalam bentuk 

hubungan berbagai variabel dimana data yang digunakan dalam penelitian adalah 

data panel yaitu merupakan gabungan antara cross section dan time series 

sehingga menggunakan eViews dalam pengolahan datanya. Pada bab ketiga ini 

juga berisi tentang pengidentifikasian variabel yang terdapat dalam model 

analisis, sumber data yang dijelaskan secara rinci bagaimana skala pengukrannya 

serta berasal dari data primer ataupun sekunder, prosedur pengumpulan data 

hingga teknik analisis yang dilakukan dengan pendekatan statistic untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum mengenai subjek dan objek penelitian, 

deskripsi hasil penelitian, analisis model atau pembuktian hipotesis dan 

pembahasan. Gambaran umum mengenai subjek dan objek penelitian harus 
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relevan dengan rumusan masalah. Pendeskripsian mengenai hasil penelitian 

dijelaskan secara singkat untuk menggambarkan pelaksanaan penelitian. Analisis 

yang dilakukan dalam bagian pembahasan bertujuan untuk mengemukakan data 

dan teknik analisis serta penjelasan tentang proses analisis dan interpretasi. 

Kemudian hasil dan pembahasan akan dikemukakan yang berisikan hasil 

pengumpulan data serta pengolahan data penelitian dengan menggunakan eViews. 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima merupakan simpulan dan saran. Simpulan yang dicantumkan 

oleh penulis merupakan jawaban dari rumusan masalah atau hipotesis yang 

diajukan, serta berisi simpulan lain yang berasal dari bahasan dalam bab hasil dan 

pembahasan. Sedangkan saran yang diberikan dalam bab ini, diupayakan selaras 

dengan pembahasan dan kesimpulan. 
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