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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Kerusakan lingkungan saat ini sudah banyak dirasakan oleh masyarakat di 

dunia seiring berkembangnya perusahaan di sektor industri. Dengan berkembangnya 

perusahaan di sektor industri tersebut maka menimbulkan dampak negatif bagi 

kelestarian lingkungan terutama  masyarakat dan makhluk hidup lainnya yang 

bertempat tinggal tak jauh dari lokasi industri.  

Misalnya, kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Riau yaitu bencana 

kabut asap yang terjadi pada tahun 2013 (terparah) hingga tahun 2016. Pada tahun 

2015 terdapat 11 perusahaan yang diselidiki diduga melakukan pembakaran hutan 

dan lahan. Kabut asap yang terjadi di Riau, ternyata sampai ke negara tetangga seperti 

Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Ini tentu saja sangat merugikan bagi 

perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan tanpa izin dari pemerintah 

setempat (sumber : http://www.liputan6.com/tag/kabut-asap-riau, 2016).  

Kasus kerusakan lingkungan juga terjadi di Porong Sidoarjo, Jawa Timur 

pada tahun 2006 yang diakibatkan semburan lumpur dari perusahaan pertambangan 

gas PT Lapindo Brantas. Akibat dari kerusakan lingkungan ini  merugikan 

masyarakat dengan kerugian langsungnya (direct cost)  sekitar Rp 50 miliar per hari 

nya dan dengan kerugian tidak langsungnya sekitar Rp 500 miliar per hari (sumber: 

Tempo.co Surabaya, 2012). Dan pencemaran sungai dan laut oleh limbah tailing 

http://www.liputan6.com/tag/kabut-asap-riau
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perusahaan pertambangan emas PT Newmont Minahasa Raya. Pencemaran ini 

menyebabkan produksi ikan merosot 70 persen dan penghasilan nelayan turun (terjadi 

pada bulan Juli 1996, hanya empat bulan setelah PT Newmont beroperasi), sering 

ditemukan ikan mati secara massal akibat keracunan limbah pabrik, perubahan kontur 

perairan serta terjadi pendangkalan akibat limbah yang terus-menerus dibuang ke 

laut, kualitas air bersih masyarakat yang menurun, dan yang paling parah timbulnya 

penyakit-penyakit aneh yang sebelum pabrik ini beroperasi tidak ditemukan sehingga 

menimbulkan korban jiwa.  

Tabel 1.1  

Contoh Permasalahan Lingkungan dan Sosial pada Dunia Bisnis di Indonesia 

No. 
Contoh 

Kasus 
Lokasi Permasalahan Lingkungan dan Sosial 

1. PT Inti 

Indrayon 

Utama  

Porsea, Prov. 

Sumatera 

Utara  

Dihentikan operasinya karena masalah 

lingkungan dan masalah kemasyarakatan di 

sekitar industri. 

2. Beberapa 

perusahaan 

kertas di 

Riau 

Provinsi Riau Mendapatkan protes dari masyarakat 

setempat sehubungan dengan masalah limbah 

industri dan pencemaran lingkungan 

3. PT Lapindo 

Brantas Inc. 

Sidoarjo, 

Jawa Timur 

Bocornya pipa pertambangan gas, sehingga 

mengakibatkan semburan lumpur panas. 

Sampai saat ini belum ada tindakan serius 

dari pemerintah setempat maupun dari 

pemerintah pusat.  

4. PT Freeport 

McMoran 

Indonesia  

Tembagapura, 

Kabupaten 

Mimika, 

Papua Barat 

Penambangan yang dilakukan Freeport 

menggusur ruang penghidupan suku-suku di 

Pegunungan Tengah Papua. Tanah-tanah adat 

tujuh suku,diantaranya Suku Amungme dan 

Nduga, telah dirampas sejak awal masuknya 

Freeport.  
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Limbah tailing yang dihasilkan PT Freeport 

telah menimbun 110 km
2 
di Estuari dan 

mengalami pencemaran lingkungan. Sekitar 

20-40 km bentang sungai Ajkwa beracun dan 

133 km
2 

 lahan subur terkubur akibat 

pembuangan limbah tailing tersebut.  

5. PT 

Newmont 

Nusa 

Tenggara 

(NNT) 

Nusa 

Tenggara 

Pembuangan limbah PT NNT yang dibuang 

kelaut setiap harinya  sedikitnya 110 ribu ton.  

 

Sentra pemukiman di Desa Tongo Sejorong 

di lingkar tambang sekarang sudah tidak 

dapat menjalankan kegiatan pertanian secara 

normal, karena praktek pertambangan yang 

boros air yang mengakibatkan kekeringan di 

lingkungan sekitar. 

 

Para nelayan di pantai Sumbawa Barat 

seperti Pantai Banete, Labu Lalar, dan Poto 

Tano, sekarang tidak lagi dapat memperoleh 

ikan di perairan mereka dikarenakan tercemar 

limbah tailing. Hal ini menyebabkan para 

nelayan di Kabupaten Lombok Timur 

kehilangan sejumlah besar hasil tangkapan 

ikan.  

6. PT 

Newmont 

Minahasa 

Raya 

Minahasa, 

Sulawesi 

Utara 

Akibat penambangan PT Newmont tersebut, 

kini 80% dari 266 warga Teluk Buyat 

mengalami gangguan kesehatan, mulai dari 

kesehatan kulit hingga reproduksi. Logam 

berat Arsen telah mencemari sumur-sumur 

warga di Kampung Ratatotok dan Buyat 

sejak Newmont menambang.  

7. CNOOC 

SES Ltd., 

dan BP Java 

West Ltd.  

Kepulauan 

Seribu 

Tumpahan minyak di kawasan Taman 

Nasional Laut Kepulauan Seribu yang terjadi 

sejak Desember 2003 dan meluas hingga 

awal Mei 2004. Sehingga mencemari 

kawasan Taman Nasional Laut di Pulau 

Seribu.  

8. PT Nusa 

Halmahera 

Minerals 

Ltd. (PT 

NHM)  

Pulau 

Halmahera.  

Lubang bekas pertambangan seperti lubang 

tambang (pit) Gosowong dibiarkan begitu 

saja. Padahal masih menyisakan bahan 

galian/ bijih emas dan perak, serta longsoran 

yang dapat menimbulkan air asam tambang 
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dan berpotensi mencemari badan sunga 

Tobobo.  

9. PT Kaltim 

Prima Coal 

(KPC) 

Kalimantan 

Timur 

Perusahaan ini menggusur tanah milik 

kelompok tani Bersatu Desa Sepaso, Kutai 

Timur. Ada 60 hektar lahan kelompok tani 

dirusak dan di bor oleh KPC.  

 

Aktivitas penambangan  KPC mengakibatkan 

air sungai Sengata menjadi tak bisa diminum 

karena limbah barubara. Selain itu, 

penambangan batu bara juga mencemari 

udara.  

12.  PT INCO  Sulawesi 

Selatan 

Kawasan tambang PT INCO berada di hutan 

lindung dan menyerobot hutan damar dan 

rotan milik masyarakat adat. Menurut 

informasi, ketika membangun Kota Kecil di 

Soroako, PT INCO menghargai tanah petani 

dengan sangat murah.  

 

Sawah warga Dongi diubah menjadi 

lapangan golf. Warga terpaksa membangun 

rumah diatas limbah batuan. Sebagian warga 

Soroako dipaksa meninggalkan Danau 

Towuti yang bercampur dengan kadar E-Coli 

menjadi 2.400 ppm yang normalnya hanya 

200 ppm.  

 

Tidak ada layanan kesehatan, pendidikan, 

listrik, ataupun air bersih. Asap hitam coklat 

dari pabrik membuat Soroako dan sekitarnya 

dipenuhi debu.  

(Sumber: www.theglobalreview.com/content_detail.php ?lang=id&id=367 &type=0# 

WP7Y20BoDC, Tim Riset Global Future Institute,  2009)  

Kasus pencemaran lingkungan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. 

Pencemaran lingkungan juga terjadi di dunia, misalnya Negara Jepang. Negara 

Jepang yang terkenal dengan perusahaan raksasa industri elektronik, otomotif dan 

teknologinya serta termasuk salah satu negara maju pun pernah mengalami 
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pencemaran lingkungan parah, yaitu penyakit Minamata akibat pencemaran di Teluk 

Minamata, Jepang. 

Penyakit ini ditemukan pertama kali di Kota Kumamoto pada tahun 1956 dan 

mulai mewabah pada tahun 1958. Pada tahun 1968, pemerintah Jepang menyatakan 

bahwa penyakit ini disebabkan pencemaran pabrik batu baterai Chisso Co., Ltd. oleh 

pembuangan limbah metal merkuri. Limbah Merkuri di Perairan Minamata berasal 

dari perusahaan Nippon Mitrogen Vertilaser yang merupakan cikal bakal Cisso Go., 

Ltd dengan produksi utama pupuk urea. Penyakit Minamata tidak hanya menyerang 

manusia. Tetapi juga binatang yang mengkonsumsi bahan makanan yang tercemar 

merkuri atau menghirup udara yang mengandung merkuri. 

Ditambah dengan pencemaran lingkungan polusi udara yang menyelimuti 

Kota Tokyo dan Kota Fukuoka. Pemerintah kota setempat mengumumkan bahwa 

jumlah rata-rata polutan beracun diudara berada di atas standar resmi nasional dalam 

dua hari berturut-turut teritung sejak tanggal 15 Februari 2013 yang menyebabkan 

jarak pandang di beberapa kotra di Jepang menjadi terbatas. Kota-kota dibagian 

selatan Jepang juga melaporkan kondisi serupa, dengan jarak pandang berkurang 

hingga 5 kilometer di Matsue, pesisir utara Pulau Honshu, dan jarak pandang 8 

kilometer di Osaka, Kyoto dan Nagoya. (sumber : http://www.dw.com/id/jepang-

terselubung-polusi-udara-cina/a-16666360). 

Dengan adanya kasus-kasus masalah lingkungan tersebut, dunia bisnis mau 

tidak mau harus memberikan tanggapan proaktif terhadap peraturan-peraturan 
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lingkungan dan “gerakan hijau” agar mampu bertahan dalam jangka panjang. 

Kompleksitas dunia bisnis berakibat meluasnya tanggung jawab suatu perusahaan. 

Perusahaan tak lagi bertanggung jawab atas maksimalisasi laba dan 

bertanggung jawab kepada pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain-lain 

tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan lingkungan sosial ekonomis 

sekitarnya. Selain karakteristik 3E (Economy, Efficiency, dan Effectivity) perusahaan 

perlu menambahkan karakteristik baru, yaitu Environment untuk melengkapi tujuan 

sosial kepada masyarakat dan lingkungan. 

Industri manufaktur dan pertambangan merupakan industri yang sering 

menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Namun, di satu lain perusahaan 

sektor industri dan pertambangan ini menyumbangkan kepada pembangunan negara 

sumber energi yang besar dan perusahaan sektor industri ini juga merupakan sumber 

pendapatan yang signifikan bagi negara (Ermina Miranti, 2008). Kerusakan 

lingkungan di khususnya di Indonesia  semakin parah sebagai dampak pemanasan 

global dan perilaku manusia yang tidak memperdulikan alam sekitarnya. Namun 

demikian, seiring dengan semakin besarnya dampak negatif dari segala aktivitas 

bisnis maka banyak komunitas yang melakukan upaya penyadaran untuk kelestarian 

lingkungan, seperti Mahasiswa Pecinta Lingkungan (MAPALA), aktivis pecinta 

lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan sebagainya. 

Dimana hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh belahan dunia.  

Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia, bahwa sekitar 196 negara selama ini telah beberapa kali mengikuti 
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pertemuan untuk membatasi pemanfaatan bahan kimia atau senyawa kimia yang 

dapat mengakibatkan lubangnya atau menipisnya lapisan ozon (Menteri Kambuaya 

Buka Konferensi Perlindungan Ozon, Antara News, Rabu 23 November 2011). 

Berkaitan dengan eksistensi perusahaan Indonesia, maka banyak pihak yang 

mengharapkan agar perusahaan-perusahaan di Indonesia bahkan di seluruh dunia 

harus mulai mengembangkan usaha berkelanjutan dan ramah lingkungan. Karena jika 

hal ini diabaikan maka tahun 2040-2050 kerusakan alam akan semakin parah. 

Sebagai negara dengan kondisi dan luas hutan yang relatif besar dibanding negara-

negara Eropa, Indonesia perlu mengimbangi pembangunan ekonomi dengan 

kelestarian lingkungan (”Diprediksi, Tahun 2040 Kerusakan Alam Makin Parah”, 

Suara Pembaharuan, Kamis, 28 April 2011).  

Dalam bidang akuntansi, ikut berperan dalam upaya pelestarian lingkungan, 

yaitu dengan pengungkapan dalam laporan keuangan terkait dengan biaya lingkungan 

atau environmental costs. Sistem akuntansi yang ada didalamnya terdapat akun-akun 

terkait dengan biaya lingkungan atau yang disebut dengan green accounting atau 

environmental accounting (Aniela, 2012). Secara internal, peran dari green 

accounting dapat memberikan sebuah motivasi bagi manajer untuk mengurangi biaya 

lingkungan yang ditimbulkan, yang akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan 

menjadi eksistensi perusahaan di masa mendatang (Sahasrakirana, n.d).   

Seperti yang disebutkan dalam Harian Kompas (April, 2011) bahwa green 

accounting merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat dunia terhadap bumi kita 

yang bersedih karena banyaknya sampah yang bertebaran dimana-mana, semakin 
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menangis karena mencairnya gunung es di kutub sebagai dampak dari kenaikan suhu 

(pemanasan global). Melalui aktivitas-aktivitas lingkungan dan pengungkapannya 

pada laporan tahunan menyebabkan pengguna laporan keuangan (investor, 

manajemen, kreditor) akan mendapatkan informasi yang membantu para pengguna 

informasi dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan atau program perusahaan 

yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan di masa yang akan datang. Program-

program perusahaan ini tentunya akan di persepsi secara positif oleh masyarakat 

sekitar dan konsumen, yang pada akhirnya masyarakat dan konsumen akan memiliki 

kepercayaan dan loyalitas tinggi terhadap perusahaan. 

Dengan ditanamkannya loyalitas tinggi tersebut tentunya akan meningkatkan 

penjualan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan dengan melalui penerapan 

green accounting diharapkan lingkunngan akan terjaga kelestariannya, karena dalam 

menerapkan green accounting  maka perusahaan akan secara sukarela mematuhi 

kebijakan pemerintah dimana perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya.  

Konsep akuntansi lingkungan mulai berkembang sejak tahun 1970-an di 

Eropa. Pada pertengahan tahun 1990-an Komite Standar Akuntansi Internasional (The 

International Standards Committee/IASC) mengembangkan konsep tentang prinsip-

prinsip akuntansi internasional, termasuk di dalamnya pengembangan akuntansi 

lingkungan dan audit hak-hak azasi manusia. Di samping itu, standar industri juga 

semakin berkembang da auditor professional seperti The American Institute of 

Certified Public Auditors (AICPA) menngeluarkan prinsip-prinsip universal tentang 

audit lingkungan (Environmental Audits / EA).  
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Badan Lingkungan Hidup Jepang (The Environmental Agency) yang 

kemudian berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup (Ministry of 

Environment) mengeluarkan panduan akuntansi lingkungan (Environmental 

Accounting Guidelines) pada Bulan Mei 2000. Panduan ini kemudian disempurnakan 

lagi pada tahun 2002 dan 2005. Semua perusahaan di Jepang diwajibkan menerapkan 

akuntansi lingkungan. Perusahaan-perusahaan besar Jepang mulai menempatkan 

posisi akuntansi lingkungan (green accounting) sederajat dengan akuntansi keuangan. 

Kini semakin banyak perusahaan di Jepang sudah menerapkan akuntansi lingkungan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup Jepang.   

Semua perusahaan di Jepang diwajibkan menerapkan akuntansi lingkungan. 

Perusahaan-perusahaan seperti Fuji Xerox mulai menempatkan posisi akuntansi 

lingkungan sederajat dengan akuntansi keuangan. Kini semakin banyaknya 

perusahaan Jepang sudah menerapkan akuntansi lingkungan sesuai dengan peraturan 

perundangan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

Jepang, seperti NEC, Fuji Xerox, Hitachi, Chugai Pharmaceutical Company, Honda, 

Canon, Seiko, Panasonic, Nikon, Komatsu, dan sebagainya.  

Djogo (2006) menjelaskan bahwa sejak tahun 1999, Kementerian Lingkungan 

Hidup Jepang telah terlibat menjadi salah satu anggota tim ahli tentang 

“Government’s role in promoting environmental management accounting” initiated 

by United Nations Division for Sustainable Development (UNDSD) Environmental 

Management Accounting Initiative.  
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Disamping itu, Jepang juga terlibat dalam jaringan akuntansi manajemen 

lingkungan asia pasifik (Environmental Management Accounting Network - Asia 

Pacific EMAN-AP) merupakan sebuah jaringan yang terdiri dari peneliti dan praktisi 

akuntansi lingkungan dari 14 negara yang tergabung di kawasan Asia Pasifik. 

Jaringan ini didirikan pada September 2001 dengan misi untuk memperkenalkan dan 

menyebarluaskan penggunaan metode akuntansi manajemen lingkungan serta 

memberikan sumbangan atau dukungan pada pembangungan berkelanjutan di Asia 

Pasifik. Koordinasi di Jepang dipegang oleh The Institute for Global Environmental 

Strategies (IGES) the Kansai Research Center  (Ikhsan, 2009).   

Latar belakang pentingnya akuntansi lingkungan dan kegiatan CSR pada 

dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan-perusahaan maupun organisasi 

lainnya yang telah mengambil manfaat dari lingkungan. Penting bagi perusahaan-

perusahaan atau organisasi lainnya agar dapat meningkatkan usaha dalam 

mempertimbangkan konservasi lingkungan secara berkelanjutan. 

Penggunaan konsep akuntansi lingkungan dan kegiatan CSR bagi perusahaan 

akan mendorong kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan 

yang dihadapinya. Banyak perusahaan besar industri dan jasa yang kini menerapkan 

akuntansi lingkungan dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan 

dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya 

(environmental costs) dan manfaat atau efek (economic benefit). 

Beberapa riset tentang penelitian pengungkapan CSR sudah banyak 

dilakukan. Pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan 
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ditunjukkan oleh hasil penelitian Bidhari et al., (2013), Afza et al., (2015), serta 

Isanzu dan Fengju (2016). Namun, hasil sebaliknya tidak signifikan ditunjukkan oleh 

hasil penelitian Dkhili dan Ansi (2012) serta Stacia dan Juniarti (2015). 

Menurut penelitian Mobus (2005) dalam Lindrianasari (2007) yang 

menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara sanksi hukum 

pengungkapan lingkungan wajib dengan penyimpangan aturan yang dilakukan oleh 

perusahaan.  Jadi, lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor belum 

efektifnya penerapan akuntansi lingkungan.  

Pada penelitian Dewi (2016) yang melakukan penelitian di UKM Tahu 

Sidoarjo menghasilkan bahwa masih banyak industri yang tidak menyadari pada 

pelestarian lingkungan dan biaya, serta tidak ada yang benar-benar menerapkan 

konsep akuntansi hijau. Namun pemilik UKM mengatakan bahwa bersedia untuk 

mengalokasikan biaya lingkungan jika pemerintah membutuhkan itu. Padahal, jika 

pemilik UKM tersebut telah menerapkan sistem green accounting bisa menarik 

perhatian para konsumen dan dapat meningkatkan produktifitas UKM.  

Berdasarkan pernyataan diatas, banyak manfaat yang dirasakan jika 

perusahaan melakukan penerapan Akuntansi Lingkungan dan melaksanakan kegiatan 

CSR. Alasan inilah yang memotivasi penulis untuk meneliti pengaruh pengungkapan 

akuntansi lingkungan dan CSR terhadap kinerja keuangan yang dalam hal ini juga 

dengan membandingkan dengan Negara Jepang.  

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Sari, Siti dan Nila (2016) tentang 

pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan 
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dan Nilai Perusahaan (Studi Komparatif pada Perusahaan Multinasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia Tahun 2012-2015). Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan pada perusahaan multinasional di 

Indonesia serta berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan nilai 

perusahaan di Malaysia. Perbandingan pengungkapan CSR yang dilakukan dengan 

uji Mann Whitney  menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pengungkapan CSR pada perusahaan multinasional di Indonesia dengan perusahaan 

multinasional di Malaysia. Pengungkapan CSR pada perusahaan multinasional di 

Indonesia lebih tinggi daripada pengungkapan CSR multinasional di Malaysia.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel 

dan perbandingan negara yang akan diuji. Peneliti disini ingin menambahkan variabel 

X – nya yaitu akuntansi lingkungan, dan  menghilangkan salah satu variabel Y – nya 

yaitu nilai perusahaan. Karena peneliti ingin menguji bagaimana kinerja keuangan 

suatu perusahaan apabila menerapkan akuntansi lingkungan dalam laporan 

keuangannya, dan melaporkan kegiatan CSR-nya dalam sustainability report, dengan 

teori yang mengatakan bahwa kinerja keuangan akan semakin baik jika menerapkan 

akuntansi lingkungan dan melaksanakan kegiatan sosial. Perbedaan selanjutnya yaitu 

perbandingan negara yang akan diuji. Peneliti disini akan mengambil perbandingan 

antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang. Mengapa Negara Jepang? Karena 

Pemerintah Jepang telah mewajibkan seluruh perusahaan yang ada di negaranya 
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untuk menerapkan akuntansi lingkungan guna menyelamatkan makhluk hidup dan 

lingkungan. 

Perbedaan selanjutnya juga pada tahun pengambilan data sekunder (laporan 

keuangan) dalam annual report dan sustainability report, yang sebelumnya diambil 

pada tahun 2012-2015, sedangkan pada peneliti ini mengambil data pada tahun 2009-

2016.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH PENGUNGKAPAN AKUNTANSI 

LINGKUNGAN, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Komparatif pada Perusahaan 

Multinasional Indonesia dan Perusahaan Multinasional Jepang Tahun 2009-

2016)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar berlakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan multinasional Indonesia? 

2. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan multinasional Indonesia?  

3. Apakah pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan multinasional Jepang? 
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4. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan multinasional Jepang? 

5. Apakah terdapat perbedaan terhadap pengungkapan akuntansi lingkungan antara 

perusahaan multinasional Indonesia dan perusahaan multinasional Jepang? 

6. Apakah terdapat perbedaan terhadap pengungkapan CSR antara perusahaan 

multinasional Indonesia dan perusahaan multinasional Jepang? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan Akuntansi Lingkungan terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan multinasional Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan multinasional Indonesia.  

3. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan Akuntansi Lingkungan terhadap 

kinerja keuangan  pada perusahaan multinasional Jepang.  

4. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan multinasional Jepang.  

5. Untuk mengetahui perbedaan pengungkapan akuntansi lingkungan pada 

perusahaan multinasional Indonesia dan perusahaan multinasional Jepang.  
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6. Untuk mengetahui perbedaan pengungkapan CSR pada perusahaan multinasional  

Indonesia dan perusahaan multinasional Jepang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dipaparkan diatas, maka diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 

memberikan manfaat kepada :  

1. Penulis 

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian oral 

comprehensive strata 1, serta dapat menambah wawasan berkaitan dengan masalah 

yang ditelititi.  

2. Akademis dan peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan rujukan atau referensi 

yang terkait dengan pengukuran kinerja dengan melihat akuntansi lingkungan dan 

CSR 

3. Bagi Perusahaan  

Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya 

pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diungkapkan dalam laporan 

berkelanjutan (sustainability report) dan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya dengan 

lingkungan sekitar. Untuk akuntansi lingkungan hal ini perusahaan dapat 

memperkirakan biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan berapa jumlahnya 

yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan. Hal ini juga dapat memberikan 
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gambaran mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga 

pemerintah dapat menindaklanjuti pengesahan UU PT (Undang-undang Perseroan 

Terbatas, No. 40 Tahun 2007), dengan mewajibkan semua perusahaan di Indonesia 

untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya.  

4. Bagi Praktisi  

Akan memberikan referensi untuk pengembangan dalam penelitian di masa 

yang akan datang. 

5. Bagi Investor 

Akan memberikan bahan pertimbangan baru dalam memperkirakan aspek-

aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi, yang mana dalam hal ini tidak 

hanya memperhatikan dari segi moneter tetapi juga dari segi lainnya seperti 

lingkungan.  

6. Bagi Masyarakat  

Akan memberikan pandangan yang positif atas perilaku-perilaku perusahaan 

dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus 

diperoleh.  

 

1.4 Sistematika Penulisan  

Adapun dalam penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I  :  PENDAHULUAN  
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Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini akan membahas landasan teori yang merupakan penjabaran 

dari kerangka yang berkaitan dengan Pengungkapan Akuntansi 

Lingkungan, dan Corporate Social Responsibility (CSR), yang 

meliputi Teori Legitimasi (Legitimation Theory), Teori Stakeholders 

(Stakeholders Theory), dan Teori Sinyal (Signalling Theory), 

pengertian, sistem, ruang lingkup dan manfaat Akuntansi 

Lingkungan, dan CSR, pandangan islam terhadap pengungkapan 

Akuntansi Lingkungan dan CSR, penjabaran penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis mengenai Akuntansi Lingkungan dan CSR,  

dan gambaran model penelitian.  

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang desain penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.  

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini mencoba menganalisa dan mengevaluasi permasalahan yang 

ditemukan dengan menggunakan uji statistik.  

BAB V  : PENUTUP 
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Bab ini berisi hasil kesimpulan dan penutup yang berupa 

keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan peneliti untuk 

perkembangan peneliti selanjutnya. 


