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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi lingkungan semakin hari semakin memprihatinkan. Lahan hijau

berkurang, dan polusi baik dalam bentuk cair, udara, maupun bentuk lainnya

meningkat. Salah satu penyebab kerusakaan lingkungan berasal dari limbah yang

dihasilkan oleh aktivitas produksi perusahaan serta kegiatan eksplorasi dan

eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan perusahaan. Limbah perusahaan

tersebut tak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan dari

warga yang tinggal di sekitar lokasi tempat perusahaan. Warga yang terkena

limbah tersebut akhirnya melaporkan keluhannya kepada perusahaan atas

gangguan terkait limbah tersebut dengan berbagai cara salah satunya adalah

dengan melakukan demo.

Perusahaan tidak hanya berorientasi kepada pihak stakeholder internal saja

tetapi juga pada stakeholder eksternal, salah satunya adalah masyarakat. Sudah

sepatutnya perusahaan menanggapi permintaan dari masyarakat, dalam hal ini

terkait dengan kondisi lingkungan sekitar. Jika dikaitkan dengan teori legitimasi,

perusahaan akan dapat beroperasi dengan baik jika masyarakat dapat menerima

keberadaan perusahaan termasuk kegiatan-kegiatan operasi di dalamnya.

O’Donovan (2002) menjelaskan bahwa teori legitimasi merupakan gagasan yang

ditujukan bagi organisasi untuk dapat terus beroperasi dengan baik, dimana

organisasi tersebut harus berperilaku sesuai dengan cara yang diterima masyarakat.
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Salah satu contoh penerapan teori legitimasi dapat dilihat dari apa yang

dilakukan PT Bukit Asam (Persero) Tbk untuk mencegah pencemaran limbah

agar tidak menyebabkan keluhan dari warga sekitar dan juga agar tidak merusak

lingkungan. Salah satu limbah yang dihasilkan dari produksi PT Bukit Asam

(Persero) Tbk adalah air asam tambang yang mana agar tidak mencemari

lingkungan, air asam tambang tersebut dinetralkan terlebih dahulu dengan kapur

tohor untuk menurunkan keasaman air pada saat dibuang ke lingkungan. Fakta

lain menunjukkan masih banyak perusahaan yang belum menerapkan prinsip dari

teori legitimasi tersebut. Salah satu contoh adalah pencemaran lingkungan yang

berujung kepada kerusakaan yang terjadi pada PT Lapindo Brantas Incorporation.

Aktivitas eksplorasi yang dilakukan PT Lapindo Brantas Incorporation berujung

dengan munculnya semburan gas bercampur lumpur panas secara terus menerus

ke permukaan yang berdampak besar hingga menenggelamkan dan merusak

permukiman warga bahkan sebagian warga ada juga yang meninggal dunia.

Dengan adanya kerusakan lingkungan, perusahaan diharuskan untuk

mengeluarkan biaya lebih terkait dengan perusakan yang dilakukan perusahaan.

Hansen dan Mowen (2007:797) menyebutkan istilah biaya lingkungan, yaitu

biaya yang muncul karena kondisi lingkungan yang buruk. Biaya lingkungan ini

masuk dalam biaya operasional perusahaan dan untuk beberapa perusahaan

persentase biaya lingkungan dalam total biaya operasionalnya bisa sangat

signifikan. Berdasarkan istilah ecoefficiency, biaya lingkungan tersebut bisa

dikurangi dengan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan.
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Isu terkait lingkungan ini diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

Salah satunya adalah undang-undang tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan yang diatur pada UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 74, dan juga dalam

UU PT No. 40 tahun 2007 Pasal 1 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial

dan lingkungan merupakan komitmen dari perseroan untuk meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas,

maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan pembahasan mengenai pelaporan

kinerja lingkungan yang termasuk dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan,

ada dalam UU PT No. 40 tahun 2007, pasal 66 (2) yang berisi peraturan tentang

laporan tahunan, serta pada bagian (3) tertulis bahwa direksi harus menyampaikan

laporan tahunan yang memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan

lingkungan.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengembangkan Program

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan

lingkungan sejak tahun 2002 sebagai pengembangan dari PROPER PROKASIH

yang merupakan program Nasional pengendalian pencemaran air yang mulai

dilaksanakan pada tahun 1989. PROPER bertujuan untuk mendorong peningkatan

kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi

kinerja penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Guna mencapai

peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup tersebut akan mengurangi biaya

lingkungan (Hansen dan Mowen, 2012:797). Adanya pengurangan biaya

lingkungan tersebut akan memunculkan beberapa keuntungan yang bisa didapat.
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Keuntungan (environment benefit) tersebut antara lain: penghematan biaya dan

peningkatan produktivitas, peningkatan penjualan, menjadi lebih atraktif

dibanding perusahaan kompetitor, peningkatan respon baik dari investor, adanya

inovasi produk dan jasa (Petrovic dkk., 2012). Salah satu keuntungan yang

disebutkan adalah peningkatan produktivitas dan juga penjualan, dengan kata lain

kinerja perusahaan secara menyeluruh akan meningkat, begitu juga dengan kinerja

keuangannya. Hal ini selaras dengan salah satu penelitian yang dilakukan Ambec

dan Lanoie (2008) yang menyimpulkan bahwa kinerja lingkungan yang lebih baik

akan meningkatkan kinerja keuangan baik dalam pendapatan, dan juga efisiensi

biaya. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan terkait dengan

lingkungan.

Keuntungan lainnya adalah peningkatan respon baik dari investor. Respon

baik dari investor yang merupakan salah satu stakeholder perusahaan ini, menjadi

sangat penting bagi perusahaan karena akan mempengaruhi citra dan kinerja dari

perusahaan ke depannya. Tanpa adanya investor, maka kinerja perusahaan dapat

terhambat. Hal ini sesuai dengan Hiroki Iwata and Keisuke Okada (2010) yang

berpendapat bahwa perusahaan yang secara aktif menangani isu lingkungan

mungkin akan mendapatkan reputasi yang baik di mata stakeholder dan mungkin

akan dapat meyakinkan stakeholder bahwa perusahaan akan berhasil mengurangi

resiko lingkungan dan biaya produksi dalam jangka waktu yang lama.

Saat ini terdapat fenomena yang ramai dibahas di kalangan stakeholder

dunia yaitu masalah lingkungan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa masyarakat

di Amerika dan Eropa lebih memperhatikan kondisi lingkungan pada tiap
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perusahaan. Sebelum berinvestasi atau menjalin relasi kerja dengan suatu

perusahaan di manapun, stakeholder akan mencari tahu bagaimana kinerja

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut. Fenomena ini

dibuktikan dengan pernyataan dari Uwalomwa (2011) yang menekankan bahwa

terjadi peningkatan permintaan untuk laporan kinerja lingkungan perusahaan yang

jelas dan rinci dari para stakeholder yang menyebabkan isu pelaporan kinerja

lingkungan ini menjadi perdebatan.

Fenomena di atas juga dapat dirasakan di Indonesia karena adanya banyak

stakeholder asing di beberapa perusahaan di Indonesia. Fenomena ini

mengharuskan perusahaan membuat laporan kinerja sosial dan lingkungan mereka

secara menyeluruh untuk menjawab permintaan dari stakeholder asing tersebut

agar stakeholder merasa puas. Sesuai dengan teori stakeholder, apabila

perusahaan dapat memaksimalkan manfaat yang diterima stakeholder, maka akan

muncul kepuasan bagi para stakeholder yang dapat meningkatkan nilai

perusahaan (Astiari dkk. 2014). Salah satu pihak stakeholder asing dalam hal ini

adalah pemegang saham, khususnya pemegang saham asing. Jumlah dari saham

yang dimiliki pihak asing biasa disebut dengan kepemilikan asing dalam

perusahaan. Farooque dkk. (2007) menyatakan bahwa kepemilikan asing

merupakan porsi outstanding share yang dimiliki oleh investor atau pemodal

asing (foreign investors). Astuti dkk. (2014) mengatakan bahwa perusahaan yang

memiliki persentase kepemilikan asing tinggi diduga dapat meningkatkan kinerja

perusahaan karena dapat lebih fokus dan lebih efisien dalam mengarahkan

kegiatan operasional perusahaan, yang dapat memaksimalkan profit. Hal senada
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juga disebutkan Chibber dan Majumdar (1999) yang mengatakan bahwa

kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kinerja lingkungan dan kinerja

keuangan perusahaan, sampai saat ini ada banyak pendapat yang bermunculan

mengenai sejauh mana hubungan antara faktor-faktor tersebut yang kemudian

menyebabkan adanya research gap. Dari beberapa penelitian terdahulu, hasil

menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara kinerja lingkungan dan

kinerja keuangan (Al-Tuwaijri dkk., 2004; Clarkson dkk., 2011; Purnomo dan

Widianingsih, 2012; Fujii dkk., 2012; Tjahjono, 2013). Sedangkan dari penelitian

yang lain, hasil menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara kinerja

lingkungan dan kinerja keuangan (Rassier dan Earnhart, 2010; Rahmawati, dan

Achmad, 2012; Chang, 2015).

Diperlukan pengujian lebih lanjut dari adanya research gap tersebut, maka

dari itu penulis melakukan penelitian berkaitan dengan hubungan dari kinerja

lingkungan dengan kinerja keuangan. Berbeda dari penelitian terdahulu, penulis

mengganti variabel kinerja keuangan menjadi lebih spesifik dengan variabel

profitabilitas. Penulis juga menambahkan variabel kepemilikan asing sebagai

variabel moderasi untuk mengetahui apakah kepemilikan asing dapat memoderasi

hubungan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas, yang diproksikan dengan

Return on Assets (ROA).

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan pertambangan yang

merupakan peserta PROPER yang terdaftar di BEI. Perusahaan pertambangan

dipilih berdasarkan aktivitas utama perusahaan yaitu eksplorasi alam.
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Dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya, perusahaan pertambangan

memiliki kemungkinan lebih untuk dapat menyebabkan kerusakan atau

pencemaran lingkungan sebagai akibat dari aktivitas utama perusahaan, seperti

yang tertulis dalam prioritas PROPER. Berdasarkan prioritas PROPER,

perusahaan yang tergolong rawan pencemaran adalah sektor pertambangan,

industri dasar dan kimia, otomotif, dan tekstil.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil judul “Analisis

Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Profitabilitas Perusahaan dengan

Pemoderasi Kepemilikan Asing (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Peserta

PROPER yang Terdaftar di BEI)”. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan

kontribusi terhadap penelitian yang sudah ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas?

2. Apakah kepemilikan asing dapat memoderasi pengaruh kinerja

lingkungan terhadap profitabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:
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1. Untuk memperoleh informasi dan bukti empiris adanya

pengaruh kinerja lingkungan terhadap profitabilitas.

2. Untuk memperoleh informasi dan bukti empiris adanya

kepemilikan asing dalam memoderasi pengaruh kinerja

lingkungan terhadap profitabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Praktik

Dapat memberikan wawasan dan pengembangan untuk penelitian

selanjutnya terkait dengan hubungan antara kinerja lingkungan

terhadap profitabilitas dengan pemoderasi kepemilikan asing.

2. Manfaat Akademik

Dapat digunakan sebagai penerapan atau aplikasi teori-teori yang telah

didapat dan diharapkan penelitian ini dapat dikembangan dalam

penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Skripsi

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
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BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjuan pustaka, landasan teori dan

penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori, antara lain

yaitu teori legitimasi, teori stakeholder, kinerja lingkungan, profitabilitas, dan

kepemilikan asing. Bab ini juga menyertakan kerangka pemikiran untuk

memperjelas maksud dari penelitian dan hipotesis sebagai jawaban sementara

terhadap masalah yang diteliti.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif

dan eksplanatori. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan

pertambangan yang mengikuti PROPER tahun 2012-2014. Jenis dan sumber data

yang digunakan adalah data kuantitatif dan merupakan data sekunder yang didapat

secara tidak langsung, sehingga prosedur pengumpulan data dilakukan secara

tidak langsung. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis Moderated

Regression Analysis (MRA).

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, deskripsi statistik tiap

variabel pengukuran, pengujian hipotesis penelitian dan intepretasi hasil

penelitian.
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BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan,

keterbatasan dalam melakukan penelitian beserta saran yang berkaitan dengan

hasil penelitian.
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