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1.1 Latar Belakang 

Perusahaan merupakan suatu tempat berkumpulnya sekelompok orang yang 

melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut (Astuti, 2020) 

perusahaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian di suatu negara, 

karena perusahaan dianggapi dapat memberikan dampak positif dan memberikan manfaat 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan lapangan pekerjaan sehingga 

dapat mengurangi tingkat pengangguran. Namun, selain dampak positif terdapat dampak 

negatif yang diberikan oleh perusahaan, seperti kerusakan lingkungan karena kegiatan 

operasional perusahaan. Pada dasarnya perusahaan hanya bertujuan untuk mencari laba, 

tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan terhadap 

lingkungan. Perusahaan melakukan kegiatan usaha nya dengan tujuan akhir yaitu 

memperoleh laba (Murniati dan Sovita, 2021).  

Perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar 

terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Hal ini terjadi karena banyaknya 

permintaan yang harus dipenuhi baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Hundan dkk, 

2016). Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, namun tidak banyak 

perusahaan yang memperdulikan lingkungan, Adapun dampak negatif dari perusahaan 

pertambangan yaitu limbah hasil tambang yang mengandung berbagai jenis bahan 

beracun yang sangat mengganggu lingkungan hidup (Supadi dan Sudana, 2018).  

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan pertambangan menyebabkan 

kurangnya kepercayaan dari masyarakat, sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya 



untuk lingkungan dan sosial. Namun, banyak perusahaan yang tidak dapat mengeluarkan 

biaya lingkungan, karena biaya ini dianggap dapat mengurangi laba perusahaan. Menurut 

(Tunggal dan Fachrurrozie, 2014 dalam Meiyana & Aisyah, 2019) adanya biaya 

lingkungan akan menunjukkan tanggungjawab sosial dan kepedulian perusahaan 

terhadap lingkungan. 

Apabila perusahaan mengetahui bahwa biaya lingkungan yang dikeluarkan 

merupakan investasi (aset) jangka panjang yang akan menambah manfaat sosial 

khususnya mendapatkan legitimasi dari pemerintah dan masyarakat yang dianggap 

perusahaan ramah lingkungan. Selain itu, manfaat ekonomi (profitabilitas) dengan 

mengungkapkan informasi perusahaan termasuk mengungkapan biaya lingkungan dalam 

laporan tahunan atau laporan berkelanjutan diharapkan menjadi sinyal positif bagi para 

investor dalam mengambil keputusan dengan tidak hanya menilai dari profitabilitas 

perusahan saja. 

Pencemaran lingkungan umumnya disebabkan karena kegiatan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya (www.kompas.com). Kementerian Lingkungan Hidup 

mengungkapkan bahwa ada 21 perusahaan yang masuk dalam Daftar Hitam pencemaraan 

lingkungan. Pelanggaran yang dilakukan oleh 21 perusahaan tersebut antara lain tidak 

lolosnya dokumen lingkungan, pencemaran air dan udara, serta perusakan lahan sekitar 

(www.cnnindonesia.com).  

Pencemaran lingkungan di Kalimantan Selatan yang disebabkan oleh bocornya 

kolam limbah tambang batu bara, sehingga mengakibatkan tidak sedikit tumbuhan yang 

mati dan mencemari air sungai (www.tempo.co). Selain itu, adanya pencemaran 



lingkungan di perairan Teluk Basamuk, Papua Nugini yang menyebabkan air pantai 

disekitar tambang menjadi merah karena pembuangan limbah ke laut dan rusaknya 

kilangan pompa lumpur (www.cnnindonesia.com).  

Berdasarkan peristiwa yang terjadi, akuntansi lingkungan (green accounting) 

menjadi isu penting dalam dunia pendidikan khususnya dalam bidang akuntansi. 

Akuntansi lingkungan menjadi perhatian dari banyak pihak baik secara teori maupun 

praktik karena perusahaan yang dituntut untuk peduli terhadap lingkungan dan sosial. 

Green accounting sudah ada sejak 1970 di Eropa, akibat tingkat kepedulian masyarakat 

yang semakin meningkat sehingga menuntut perusahaan tidak hanya melakukan aktivitas 

bisnis saja tapi juga memperdulikan lingkungan. Menurut (Lestari et al., 2020) Praktik 

akuntansi selama ini hanya berfokus pada transaksi-transaksi keuangan saja, sementara 

tanggungjawab sosial dan lingkungan cenderung diabaikan. Oleh karena itu, diharapkan 

perusahaan untuk dapat menerapkan green accounting dalam perusahaannya, dengan 

melaporkan laporan keberlanjutan (sustainability report).  

Green accounting menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan 

yang diakibatkan dari aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan 

perusahaan untuk dapat mengolah sumber daya alam dengan memperhatikan dampak 

yang diakibatkan terhadap masyarakat (Wangi dan Lestari, 2020). Tujuan dari green 

accounting adalah untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasional perusahan 

terhadap sosial dan lingkungan, dengan mengeluarkan dan mengungkapkan biaya untuk 

pelestarian lingkungan (Zulhaimi, 2015 dalam Faizah, 2020). Faktor green accounting 

yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan adalah kinerja lingkungan, 

biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan (Wangi dan Lestari, 2020). Sehingga 



dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur green accounting yaitu, 

kinerja lingkungan, biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan. 

Dalam menerapkan green accounting perusahaan membutuhkan dana yang tidak 

sedikit, sehingga perusahaan harus memiliki profitabilitas yang besar agar tetap bisa 

imelaksanakan tanggungjawab sosialnya kepada lingkungan dan masyarakat (Ningtyas 

dan Triyanto, 2019). Profitabilitas merupakan hal penting bagi perusahaan maupun para 

investor, karena profitabilitas yang tinggi akan memberikan sinyal positif bagi 

perusahaan dan para investor untuk menanamkan modalnya. Profitabilitas merupakan 

kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Menurut 

(Bridgham dan Housten dalam Sulistiawati & Dirgantari, 2017) ada beberapa jenis rasio 

profitabilitas terdiri dari profit margin sales, return on assets (ROA), basic earning power 

(BEP), dan return on equity (ROE). Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk 

mengukur profitabilitas adalah rasio return on assets (ROA) karena rasio ini dapat 

menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. 

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa penerapan green accounting memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, seperti dalam penelitian (Wangi dan Lestari, 

2020) hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh penerapan green accounting yang 

diukur dengan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan 

dan penerapan green accounting yang diukur dengan biaya lingkungan dan 

pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Penelitian (Zulhaimi, 2015 dalam 

Dewi dan Narayana, 2020) menyatakan bahwa penerapan green accounting dapat 

mempengaruhi keputusan shareholder dan investor, setelah penerapan green accounting 



terdapat kenaikan profitabilitas dan harga saham namun tidak signifikan. Dalam 

penelitian (Ningtyas dan Triyanto, 2019) menunjukkan hasil bahwa kinerja lingkungan 

dan pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Penelitian diatas memiliki perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh (Faizah, 

2020) yang berjudul Penerapan Green Accounting Terhadap Kinerja Keuangan dengan 

hasil penelitian menunjukan bahwa green accounting tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan yang diukur menggunakan net profit margin. Selanjutnya pada penelitian 

(Lestari et al., 2020) dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Penerapan Green Accounting 

Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi di BEI Tahun 2015-2017, hasil penelitian menunjukan bahwa 

penerapan green accounting yang diukur dengan pengungkapan lingkungan tidak 

berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.  

Perbedaan hasil penelitian ini yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan 

penelitian kembali. Peneliti memilih perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sebagai objek penelitian karena perusahaan pertambangan merupakan 

salah satu jenis usaha yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan dan 

keberlangsungan hidup masyarakat. Menurut (Dewi dan Narayana, 2020) perusahaan 

pertambangan termasuk perusahaan yang secara langsung melakukan eksploitasi sumber 

daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga sangat berpengaruh pada 

lingkungan dan kehidupan masyarakat, dimana semakin besar skala kegiatan perusahaan 

maka semakin besar pula dampaknya bagi lingkungan sekitar. 



Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Murniati dan 

Sovita, 2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak 

berpengaruh terhadap ROA, sedangkan pengungkapan lingkungan berpengaruh negatif 

terhadap ROA. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Murniati 

dan Sovita, 2021) adalah menggunakan variabel kinerja lingkungan dan pengungkapan 

lingkungan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu menambahkan variabel biaya 

lingkungan dan sampel penelitian yang digunakan yaitu perusaahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2019.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat judul yaitu “Pengaruh 

Penerapan Green Accounting Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2019”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA)? 

2.  Apakah biaya lingkungan berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA)? 

3. Apakah pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

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

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap Return On Assets (ROA). 

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya lingkungan terhadap Return On Assets (ROA). 

3.  Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap Return On Assets 

(ROA). 



1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat 

penelitian sebelumnya dan dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya 

khususnya mengenai penerapan green accounting terhadap profitabilitas perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat 

dijadikan sebagai masukan untuk perusahaan pertambangan agar lebih meningkatkan 

kepedulian terhadap lingkungan. 

 


