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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

   Perusahaan didirikan secara umum memiliki tujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan atau profit oriented. Tujuan utama setiap 

perusahaan adalah untuk memaksimalkan aset atau nilai perusahaan. 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi perusahaan karena itu 

berarti meningkatkan kekayaan pemegang saham (Sucuahi & Cambarihan, 

2016). Tujuan utama dari perusahaan sudah go public atau yang sudah 

terdaftar yang di BEI yaitu untuk menghasilkan laba guna meningkatkan 

kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai 

perusahaan yang mana dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Dengan 

semakin baiknya nilai perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dipandang 

semakin bernilai oleh para calon investor. Nilai perusahaan yang meningkat 

akan mempengaruhi nilai pemegang saham apabila peningkatan ditandai 

dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham. 

Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek. Salah 

satunya adalah dengan harga pasar saham perusahaan karena harga pasar 

saham perusahaan mencerminkan penilaian investor secara keseluruhan atas 

setiap ekuitas yang dimiliki. Harga pasar saham menunjukkan penilaian 

sentral dari seluruh pelaku pasar. Harga pasar saham bertindak sebagai 

barometer kinerja manajemen perusahaan (Gultom & Wijaya, 2014). 
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  Perusahaan yang berorientasi pada perolehan keuntungan, umumnya 

akan memfokuskan kegiatannya untuk meningkatkan nilai perusahaan hingga 

mencapai maksimum. Dalam hal ini, nilai perusahaan merupakan harga jual 

perusahaan yang dianggap layak oleh calon investor apabila perusahaan itu 

dijual. Bagi perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat (go public), 

indikator nilai perusahaan adalah harga saham yang diperjualbelikan di bursa 

efek (Purnaya, 2016). 

   Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan 

bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan 

meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan 

pemegang saham (Nurlela dan Islahudin, 2008). Nilai perusahaan yang tinggi 

menjadi keinginan pemilik perusahaan, sebab dengan nilai perusahaan yang 

tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham juga tinggi (Fau, 2015). 

  Berpijak pada konsep bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang 

akan dibayar investor atas suatu perusahaan, nilai dari suatu perusahaan yang 

terbentuk akan memberikan sinyal bagi investor mengenai harga dari suatu 

perusahaan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan juga merupakan sinyal bagi investor yang harus diperhatikan 

dalam kegiatan investasinya (Purwono, 2014). 

  Pada kondisi perekonomian yang memiliki persaingan semakin ketat 

ini, perusahaan dituntut untuk memerhatikan hal–hal yang bisa dibilang jauh 

dari aktivitas operasional utama perusahaan khususnya aspek-aspek yang 

berkaitan dengan lingkungan eksternal perusahaan (stakeholders) yang 
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sedikit banyak turut memiliki pengaruh terhadap reputasi nama baik 

perusahaan (Suka, 2016). 

  Akuntansi konvensional hanya memerhatikan kegiatan operasional 

perusahaan yang berfokus pada kepentingan stockholders dan bondholders, 

sedangkan pihak yang lain seperti karyawan, konsumen, serta masyarakat 

tidak jarang diabaikan. Perusahaan terkadang mengabaikan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan dengan alasan tidak memengaruhi kegiatan operasional 

perusahaan karena hubungannya hanya bersifat non reciprocal, yaitu 

transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik secara 

langsung. Pada era perusahaan kearah green company, akuntan memiliki 

faktor penting dalam merubah pandangan perusahaan dikarenakan akuntan 

memiliki tugas untuk menyajikan informasi kegiatan operasional perusahaan 

kedalam bentuk laporan keuangan, termasuk jika terdapat kegiatan 

lingkungan yang dilakukan perusahaan. Maka dari itu pelaporan yang 

dilakukan harus mendasarkan pada environmental accounting (Carolina & 

Martusa, 2012). 

   Banyak faktor yang dapat mendorong meningkatnya nilai 

perusahaan. Salah satunya berupa kemampuan perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja lingkungan. PROPER dalam menilai kinerja 

lingkungan perusahaan menggunakan peringkat dalam pemeringkatannya. 

Pemeringkatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 6 tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peringkat biru, merah dan 

hitam digunakan untuk kriteria ketaatan perusahaan terhadap peraturan 
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lingkungan hidup. Sedangkan peringkat emas dan hijau digunakan untuk 

kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance). 

   Berdasarkan hasil penilaian PROPER terakhir yaitu tahun 2016 dan 

2017 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor SK. 696/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 12/2017 menunjukkan dari 

1.786 perusahaan yang menjadi  sebagai peserta penilaian peringkat kinerja 

perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup hanya 169 perusahaan yang 

mendapatkan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond 

compliance) dan 1.617 perusahaan yang memenuhi kriteria ketaatan 

perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup. 

   Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti berpendapat bahwa 

sebenarnya kegiatan pengelolaan lingkungan turut memiliki andil dalam 

kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dengan dasar, selain tujuan 

perusahaan berupa profit oriented dari kegiatan operasionalnya, perusahaan 

juga memperhatikan investasi yang merepresentasikan nilai perusahaan. 

   Kinerja lingkungan dijadikan variabel penelitian karena perusahaan 

sekarang ini berpandangan bahwa ukuran kinerja perusahaan tidak hanya 

dilihat dari seberapa besar laba yang dihasilkan saja, namun juga bagaimana 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan. 

   Berikutnya yaitu reputasi perusahaan. Reputasi dicirikan sebagai 

hasil dari branding perusahaan, di bidang akuntansi dilihat sebagai goodwill, 

di bidang teori organisasi dipandang sebagai manifestasi identitas 

perusahaan, dan di teori agensi dan teori sinyal dilihat sebagai tindakan dan 
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perilaku di masa depan, janji yang membenarkan dan mempromosikan 

harapan prinsipal tentang tindakan agen, dan sebagainya (Schwaiger, 2004). 

   Penelitian (Taghian, 2012) mengenai reputasi perusahaan dan 

performa bisnis menyimpulkan telah ditetapkan bahwa persepsi stakeholder 

dapat digunakan untuk keefektifan reputasi manajemen perusahaan. 

Implikasi utama dari penelitian ini adalah bahwa penilaian subjektif 

konsumen merupakan persepsi konsumen tentang reputasi perusahaan terkait 

dengan penilaian mereka terhadap kinerja organisasi. Selain itu, reputasi saja 

tidak cukup untuk mendorong kinerja organisasi dan peningkatan reputasi 

tidak selalu mengarah pada peningkatan profitabilitas. 

   Masalah yang dihadapi perusahaan terkait dengan reputasi atau citra 

perusahaan yang buruk seperti yang diberitakan dalam Warta Ekonomi.co.id. 

Reputasi seorang motivator, konsultan, dan sebagai pimpinan perusahaan 

yang jatuh disebabkan karena tidak mengakui anak dengan istri 

pertamanya. Hal itu dapat menghancurkan reputasinya sebagai pribadi 

“super” yang telah dibangunnya sejak lama. Dalam jangka waktu yang 

pendek, dia menghentikan acara televisinya, menjadi bahan pembicaraan 

miring, dan sekarang tidak terdengar lagi beritanya 

(https://www.wartaekonomi.co.id/read169899/corporate-reputation-survey-

2017.html yang diakses pada 25 Maret 2019). Contoh lainnya seperti yang 

diberitakan di Merdeka.com yaitu reputasi maskapai Lion Air di kancah 

industri penerbangan yang dikenal buruk. Penyebabnya adalah terkait 

keterlambatan penerbangan atau delay. Meskipun tidak dipungkiri Lion Air 

merupakan maskapai paling banyak dalam mengangkut penumpang setiap 

https://www.wartaekonomi.co.id/read169899/corporate-reputation-survey-2017.html
https://www.wartaekonomi.co.id/read169899/corporate-reputation-survey-2017.html
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harinya (http://riaugreen.com/view/Ekonomi/7635/Raport-Merah-

Maskapai-Lion-Air-Dalam-Bisnis-Penerbangan.html#.XJhtq8n7TIV  

diakses 25 Maret 2019). Purwono (2014) ini berarti bahwa reputasi 

perusahaan atau nama baik perusahaan merupakan sesuatu yang sangat 

berharga dan dapat dikatakan sebagai intangible asset yang berharga. Nama 

baik perusahaan akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan 

loyalitas konsumen dan stakeholder lainnya terhadap perusahaan. 

   Dalam membentuk nilai idealnya perusahaan memperhatikan aspek 

finansial dan nonfinansial. Hal ini sesuai dengan teori balanced scorecard 

bahwa tujuan dan ukuran dalam balanced scorecard lebih dari sekedar ukuran 

kinerja finansial dan nonfinansial. Dengan kata lain, evaluasi terhadap kinerja 

perusahaan tidak hanya mengandalkan aspek finansial saja tetapi juga aspek 

nonfinasial. Pada penelitian ini bertujuan mengukur kinerja perusahaan dalam 

perspektif nonfinansial yaitu dengan kinerja lingkungan dan reputasi 

perusahaan (Probowati, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://riaugreen.com/view/Ekonomi/7635/Raport-Merah-Maskapai-Lion-Air-Dalam-Bisnis-Penerbangan.html#.XJhtq8n7TIV
http://riaugreen.com/view/Ekonomi/7635/Raport-Merah-Maskapai-Lion-Air-Dalam-Bisnis-Penerbangan.html#.XJhtq8n7TIV
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Tabel 1.1 

Jumlah Penghargaan dan Nilai Perusahaan  

Sektor Industri Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2015-2018 

No Kode Tahun 
Jumlah 

Penghargaan 

Nilai Perusahaan 

(Tobin’s Q) 

1 ADRO 

2015 11 0.63769 

2016 14 1.03822 

2017 46 1.04398 

2018 10 0.76203 

2 GEMS 

2015 1 1.94547 

2016 1 3.42846 

2017 7 2.52725 

2018 8 1.93679 

3 BYAN 

2015 7 2.84554 

2016 11 2.57683 

2017 7 3.35416 

2018 24 4.3462 

Sumber: (Diolah dari www.idx.co.id, 2019) 

   Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penghargaan dan nilai perusahaan 

sektor industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

4 periode yaitu tahun 2015-2018. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

jumlah penghargaan dan nilai perusahaan yang mengalami naik turun 

(fluktuatif). Semakin besar jumlah penghargaan dan nilai perusahaan 

menunjukkan bahwa pasar percaya tehadap prospek perusahaan. Dalam 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penghargaan yang diperoleh 

perusahaan dari berbagai pihak berdampak pada meningkatnya kepercayaan 

stakeholder terhadap perusahaan dan nilai perusahaan yang lebih dari satu 

dibanding dengan nilai perusahaan kurang dari satu lebih banyak. Itu artinya 

pasar percaya akan prospek dari perusahaan sektor industri pertambangan.  

http://www.idx.co.id/
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   Perusahaan sektor industri pertambangan dipilih karena pada 

perusahaan sektor industri pertambangan memiliki resiko tingkat kerusakan 

lingkungan yang tinggi dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Sektor 

industri pertambangan memanfaatkan nilai ekonomis dari sumber daya alam 

yang terdapat di bumi. Kegiatan pertambangan akan berdampak pada 

konversi lahan, perubahan-perubahan pada struktur vegetasi, gangguan 

habitat hutan, keanekaragaman hayati, dan proses-proses ekologi, serta 

topografi alam dimana industri tersebut dilakukan. Oleh sebab itu, pemilihan 

sektor industri pertambangan dalam penelitian ini diharapakan dapat 

memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan di dalam pengambilan 

keputusan khususnya yang berkaitan dengan nilai perusahaan dan keputusan 

investasi khusunya investasi di perusahaan sektor industri pertambangan. 

   Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai “Analisis Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Reputasi Perusahaan sebagai Variabel Mediasi 

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

   Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap reputasi 

perusahaan pada perusahaan sektor industri pertambangan? 

2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sektor industri pertambangan? 

3. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

dimediasi reputasi perusahaan pada perusahaan sektor industri 

pertambangan? 

1.3 Tujuan 

   Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap reputasi perusahaan 

pada perusahaan sektor industri pertambangan 

2. Mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sektor industri pertambangan 

3. Mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan 

dengan dimediasi reputasi perusahaan pada perusahaan sektor industri 

pertambangan 

1.4 Manfaat 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

dan teknis bagi pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh kinerja lingkungan 
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terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan 

dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan nilai 

perusahaan. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 

sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi 

khususnya investasi di perusahaan sektor industri pertambangan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

   Sistematika penulisan berfungsi untuk meyampaikan gambaran 

mengenai penelitian ini yang berisi informasi dan hal-hal yang dibahas pada 

setiap bab penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi landasan mengapa 

dilakukan penelitian, rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk 

pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang 

menjelaskan sistematika penyajian hasil penelitian dari awal hingga 

penyajian kesimpulan dari hasil penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang 

melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu 
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maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal 

yang akan diuji. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaraan cara atau teknik yang digunakan dalam 

penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang variabel penelitian dan 

definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan  

metode analisis yang digunakan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian serta menguraikan 

mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan 

mengenai hasil analisis dari objek penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran sebagai 

masukan untuk penelitian selanjutnya.  

 


