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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepedulian pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dan 

perlindungan terhadap kesehatan manusia telah menyebabkan organisasi atau 

perusahaan lebih memperhatikan potensi dampak lingkungan yang ada akibat 

aktivitas, produk dan jasa yang mereka miliki. Kinerja perusahaan dalam bidang 

lingkungan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pihak internal dan ekstemal 

yang berkepentingan terhadap perusahaan.  

Oleh karena semakin tingginya tuntutan masyarakat, maka beberapa 

perusahaan industri terutama yang rawan lingkungan (industri yang berdampak 

atau berpengaruh penting terhadap lingkungan, sehingga industri ini sangat erat 

kaitannya dengan faktor-faktor lingkungan hidup). Perusahaan telah mencoba 

membuat kebijakan menyangkut akuntabilitas perusahaan terhadap stakeholder, 

khususnya masyarakat dan lingkungan hidup. Salah satu cara perusahaan 

menunjukkan akuntabilitas kepada stakeholdernya itu dengan memanfaatkan 

laporan tahunan perusahaan sebagai media untuk mengungkapkan aktivitas 

lingkungannya.  

Saat ini keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari tingkat laba 

yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, namun juga dari tanggungjawab atas 

aktivitas yang dilakukan perusahaan baik dalam bidang sosial, kesehatan maupun 

lingkungan. Pentingnya aktivitas dan pengungkapan Corporate Social 



2 
 

Responsibility (CSR) juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal tersebut 

dapat dilihat dari Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan tentang 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (pertanggungjawaban sosial 

perusahaan) bagi Perseroan Terbatas. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas Pasal 66 dan 74, pada pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa selain 

laporan keuangan, dalam laporan tahunan perusahaan juga diwajibkan melaporkan 

pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Dalam pasal 74 menyatakan 

bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di  bidang dan atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial 

dan Lingkungan. 

Menurut Suratno et al (2006) dalam Effendi et al (2012) Environmental 

Disclosure merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan 

lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Menurut (Wilmshurst dan 

Frost, 2000, dalam Fatayaningrum, 2011), Environmental Disclosure adalah 

pengungkapan perusahaan terhadap dampak dari aktivitas perusahaan pada 

lingkungan fisik atau alam, di mana perusahaan tersebut beroperasi. Lebih lanjut 

menurut (Suratno, dkk, 2006), Environmental Disclosure merupakan 

pengungkapan informasi terkait  dengan lingkungan di dalam laporan tahunan 

(Annual Report) perusahaan. Untuk pengukuran Environmental Disclosure dapat 

dilihat pada pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) di laporan 

tahunan perusahaan maupun laporan keberlanjutan (sustainability report) secara 

terpisah. Sedangkan (Brown dan Deegan, 1998, dalam Effendi et al, 2012) 

mengatakan Environmental Disclosure penting untuk dilakukan karena melalui 
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pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat 

dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 

memenuhi tanggungjawab sosialnya. Dengan cara demikian, perusahaan akan 

memperoleh manfaat positif yakni perhatian, kepercayaan dan dukungan dari 

masyarakat.   

Pada beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mengalami peningkatan 

permasalahan pencemaran lingkungan hidup (Suratno, Darsono, dan Mutmainah, 

2006, dalam Effendi et al, 2012). Pencemaran lingkungan hidup ini dapat dilihat 

dari berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir bandang di 

beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tanah longsor di Desa Sijeruk 

Jawa Tengah dan daerah lainnya di Jawa dan Sumatera, serta kebakaran hutan di 

beberapa hutan lindung Kalimantan. Bahkan munculnya banjir lumpur bercampur 

gas sulfur di daerah Sidoarjo Jawa Timur merupakan bukti rendahnya perhatian 

perusahaan terhadap dampak lingkungan hidup (Ja’far, 2006). 

Permasalahan lingkungan hidup menjadi perhatian yang serius, baik oleh 

konsumen, investor, maupun pemerintah. Pada umumnya, para investor lebih 

tertarik pada perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan hidup yang 

baik dan tidak mengabaikan masalah pencemaran lingkungan (Ja`far, 2006). 

Kepentingan bisnis yang menunjukkan reputasi, kredibilitas, dan value added bagi 

perusahaan di mata stakeholder menjadi dorongan perusahaan untuk 

mengungkapkan tanggungjawab sosialnya terhadap lingkungan hidup di Annual 

Report (Eipstein dan Freedman, 1994, dalam Djoko Suhardjanto, 2010).  
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Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan 

untuk mengungkapkan informasi lingkungan hidup (Suhardjanto, 2008, dalam 

Djoko Suhardjanto, 2010), akibatnya banyak perusahaan yang tidak 

mengungkapkan aktivitas lingkungan hidupnya (Anggraini, 2006, dalam Djoko 

Suhardjanto, 2010). Tata kelola perusahaan (Corporate Governance) yang baik 

menjadi salah satu faktor pendorong yang memunculkan akuntansi 

pertanggungjawaban lingkungan hidup (Eng dan Mak, 2003). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) berhasil mendukung teori 

agensi dan sesuai dengan pendapat (Coller, P., dan A. Gregory, 1999 dalam Djoko 

Suhardjanto et al, 2012) yang menyatakan bahwa "semakin besar jumlah anggota 

dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan Chief 

Executive Officer (CEO) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif, 

dikaitkan dengan pengungkapan informasi lingkungan hidup, maka tekanan 

terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya". Hasil 

ini juga berhasil mendukung hasil penelitian (Arin, 2002, dalam Sembiring, 2005) 

yang menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan sukarela yang dibuat perusahaan di Indonesia. Dewan komisaris 

yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap 

manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan 

laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan 

komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan 

keuangan maupun pengungkapan lingkungan perusahaan (Cho, C. H. & Pattern, 

D. M., 2007). 
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Proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan 

komisaris merupakan variabel yang sering digunakan untuk menguji pengaruh 

Corporate Governance terhadap Environmental Disclosure. Penelitian (Chen dan 

Jaggi, 1998, dalam Djoko Suhardjanto, 2010) menunjukkan terdapat hubungan 

positif antara proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan 

komisaris dan Environmental Disclosure. 

Karakteristik personal komisaris utama juga mempengaruhi Environmental 

Disclosure. Hal ini dijelaskan oleh penelitian (Haniffa dan Cooke, 2005), yang 

menunjukkan adanya hubungan antara pengungkapan informasi lingkungan 

dengan faktor dominan komisaris utama pribumi yang menduduki jabatan 

tersebut. Latar belakang pendidikan komisaris utama yang mempunyai pendidikan 

bisnis (keuangan) juga menjadi variabel penentu. Komisaris utama yang 

mempunyai latar belakang pendidikan bisnis biasanya berpengaruh terhadap 

pengetahuan yang dimiliki, meskipun bukan menjadi suatu keharusan bagi pelaku 

usaha untuk punya pendidikan bisnis namun akan lebih baik jika anggota dewan 

komisaris memiliki latar belakang pendidikan bisnis (Kusumastuti, Supatmi, dan 

Sastra, 2006).  

Dari beberapa referensi tersebut, peneliti mengambil judul penelitian 
“PENGARUH DEWAN KOMISARIS TERHADAP ENVIRONMENTAL 
DISCLOSURE (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Public yang Masuk 
Peringkat Corporate Gorvenance Perception Index Tahun 2008-2012)”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,  penelitian 

ini akan menganalisa tentang pengaruh dewan komisaris terhadap Environmental 
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Disclosure pada perusahaan go public yang masuk peringkat Corporate 

Gorvenance Perception Index (CGPI) tahun 2008-2012. Sehingga dalam 

penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:  

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap Environmental 

Disclosure pada perusahaan go public yang masuk dalam peringkat CGPI ? 

2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

Environmetal Disclosure pada perusahaan go public yang masuk dalam 

peringkat CGPI? 

3. Apakah latar belakang pendidikan presiden dewan komisaris berpengaruh 

terhadap Environmental Disclosure pada perusahaan go public yang masuk 

dalam peringkat CGPI? 

4. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap Environmental 

Disclosure pada perusahaan go public yang masuk dalam peringkat CGPI? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, dapat ditentukan bahwa  tujuan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap 

Environmental Disclosure pada perusahaan go public yang masuk dalam 

peringkat CGPI. 

2. Untuk menganalisis apakah proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh terhadap Environmental Disclosure pada perusahaan go public 

yang masuk dalam peringkat CGPI. 
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3. Untuk menganalisis apakah latar belakang pendidikan presiden dewan 

komisaris berpengaruh terhadap Environmental Disclosure pada perusahaan 

go public yang masuk dalam peringkat CGPI. 

4. Untuk menganalisis apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh 

terhadap Environmental Disclosure pada perusahaan go public yang masuk 

dalam peringkat CGPI. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis 

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan teori Indonesia, khususnya mengenai masalah 

Environmental Disclosure. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pemahaman serta dapat dijadikan referensi pengetahuan, bahan 

diskusi, dan bahan kajian lebih lanjut bagi pembaca tentang masalah yang 

berkaitan dengan Environmental Disclosure.  

2. Bagi perusahaan 

Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan yang rawan lingkungan tersebut 

menunjukkan tanggungjawabnya terhadap lingkungan hidup. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan lebih mengetahui 

tentang pengaruh dewan komisaris terhadap Environmental Disclosure. 

 

 



8 
 

4. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca 

maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.  

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan akan diuraikan sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan 

gambaran permasalahan yang diangkat. Selanjutnya pada bagian ini akan 

menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang teori keagenan, stakeholder theory, signaling theory, 

legitimacy theory, dewan komisaris, Environmental Disclosure, penelitian 

sebelumnya, kerangka pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis. 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, data 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel serta metode analisis data. 

Bab IV: Analisa dan Pembahasan 

Bab ini mengemukakan tentang perusahaan sampel, statistik deskriptif, 

pengujian asumsi klasik, hasil uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 
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Bab V: Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

dan keterbatasan serta saran untuk penelitian yang akan datang. 

 


