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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh tanggung jawab 

lingkungan perusahaan (CER) terhadap kinerja keuangan perusahaan (CFP) dan 

pengaruh moderasi dari peraturan pemerintah dan slack organisasi. Penelitian ini 

berdasarkan pada teori agensi dan teori kelembagaan. Populasi dalam penelitian ini 

terdiri atas perusahaan intensif energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, 

sebanyak 145 perusahaan sebagai jumlah sampling akhir. Tanggung jawab 

lingkungan perusahaan diukur dengan indeks GRI yang tersusun atas 8 poin yang 

memuat 38 item, sedangkan kinerja keuangan perusahaan menggunakan nilai ROA 

satu tahun selanjutnya yaitu tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan model 

analisis regresi berganda dalam pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa peraturan pemerintah memoderasi positif hubungan antara tanggung jawab 

lingkungan perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan. Terakhir, hasil 

penelitian ini yaitu slack organisasi memoderasi negatif hubungan antara tanggung 

jawab lingkungan perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. 

Kata kunci : tanggung jawab lingkungan perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, 

peraturan pemerintah, slack organisasi, pengungkapan informasi lingkungan. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to empirically examine the effect of corporate environmental 

responsibility (CER) on corporate financial performance (CFP) and the 

moderating influence of government regulations and organizational slack. This 

research is based on agency theory and institutional theory. The population in this 

study consisted of energy-intensive companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2014-2016. This study used a purposive sampling method, as many as 

145 companies as the final sampling number. The company's environmental 

responsibility is measured by the GRI index which is composed of 8 points 

containing 38 items, while the company's financial performance uses the value of 

ROA one year later, namely 2015-2017. This study uses a multiple regression 

analysis model in testing hypotheses. The results of this study indicate that 

corporate environmental responsibility has a positive effect on the corporate 

financial performance. In addition, this study also shows that government 

regulations positively moderate the relationship between corporate environmental 

responsibility and corporate financial performance. Finally, the results of this study 

are organizational slack moderating the relationship between corporate 

environmental responsibility and corporate financial performance. 

Keywords: corporate environmental responsibility, corporate financial 

performance, government regulations, organizational slack, disclosure of 

environmental information. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab pertama berisikan pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai 

latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitiaan, serta sistematika penelitian. Latar belakang masalah akan membahas 

dasar dan alasan yang mendorong dilakukannya penelitian mengenai pengaruh 

tanggung jawab lingkungan perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

dengan peraturan pemerintah dan slack organisasi sebagai variabel moderasi. 

Rumusan masalah menjadi fokus utama dalam penelitian. Tujuan dan kegunaan 

penelitian untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sistematika penulisan 

memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian yang dilakukan dari awal 

sampai akhir bab.  

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Beberapa tahun ini, keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan 

pembangunan ekonomi telah menarik perhatian dunia (Li et al., 2017). Hal ini 

disebabkan banyaknya pencemaran lingkungan yang terjadi secara terus menerus 

dan semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir.(Kock & Diestre, 2011; Xu, 

Zeng, Zou, & Shi, 2014). Masalah lingkungan terus berkembang sedemikian 

cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional) 

sehingga tidak ada satu negara pun yang dapat terhindar termasuk di Indonesia  

(Daud,2001).
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Indonesia ditetapkan sebagai penghasil gas rumah kaca (GRK) tertinggi 

kedua di antara negara berkembang lainnya di kawasan. Indonesia telah 

menghasilkan hampir sepersepuluh gas rumah kaca di dunia (Word Bank, 2009). 

Berbagai dampak kerusakan lingkungan telah banyak dirasakan oleh masyarakat 

seiring berkembangnya berbagai sektor industri. Di satu sisi pertumbuhan industri 

memang menguntungkan bagi perekonomian, namun disisi lain hal ini juga 

menyebabkan berbagai dampak negatif yang menyebabkan polusi, pencemaran, 

dan kerusakan lingkungan. Polusi merupakan ancaman global yang telah 

menantang para pembuat kebijakan dalam perusahaan untuk mengurangi dampak 

lingkungan dari kegiatan ekonomi (Sarkis, n.d.; Shrivastava & Hart, 1995). The 

World Bank Group (2009) menjelaskan dampak kesehatan akibat pencemaran 

udara di luar maupun dalam ruang di Indonesia mencapai $4.6 miliar per tahun atau 

sekitar 1.6 persen dari pendapatan nasional bruto (PNB). 

 Indonesia saat ini menjadi salah satu negara besar dan mengalami 

pertubumbuhan ekonomi yang pesat di dunia. Namun, pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi ini juga menyebabkan kerusakan ekologi yang berdampak pada masyarakat. 

Pembangunan perekonomian di Indonesia secara umum akan menyebabkan 

masalah eksternalitas yaitu berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang 

berakibat pada kerugian lingkungan hidup dan kerugian masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia, 2014). Kerusakan lingkungan Indonesia semakin diperparah 

dengan penggunaan bahan kimia serta kurangnya kepedulian terhadap dampak 

lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri. Oleh karena itu, perusahaan 
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dalam industri harus tunduk pada peraturan pemerintah untuk lebih bertanggung 

jawab terhadap lingkungan.  

 Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan atau Corporate Environmental 

Responsibility yang biasa disebut CER merupakan salah satu dari beberapa 

komponen Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut Holtbrügge & Dögl 

(2012), CER merupakan suatu komitmen dan praktek perusahaan dalam 

mengadopsi tindakan yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki 

lingkungan atau alam sekitar. CER memainkan peranan penting dalam 

meningkatkan kualitas lingkungan melalui beberapa hal, seperti desain lingkungan 

perusahaan, demand side management (DSM), pengolahan sampah, pengawasan 

produk, akuntansi biaya penuh, dan lain-lain. ( Holtbrügge & Dögl, 2012; Flammer, 

2013; Shah, Arjoon, & Rambocas, 2016; Wong, Miao, Cui, & Tang, 2016).  

Namun, hingga saat ini, masih banyak perusahaan yang masih ragu 

mengeluarkan biaya untuk mulai menjalankan tanggung jawab lingkungan. Hal ini 

karena pelaksanaan CER memerlukan investasi lingkungan yang dapat mengurangi 

laba dan keuntungan perusahaan (Li et al., 2017). Sehingga secara langsung 

maupun tidak langsung, tanggung jawab lingkungan perusahaan akan 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dalam industri di Indonesia.  

Teori kelembagaan menganggap bahwa dengan adanya peraturan pihak 

eksternal yang ketat akan mendorong perusahaan untuk melakukan partisipasi aktif 

dalam praktik lingkungan dan lebih fokus menjalankan tanggung jawab lingkungan 

perusahaan. (Berrone, Fosfuri, Gelabert, & Gomez‐Mejia, 2013). Sedangkan teori 
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agensi menemukan bahwa slack organisasi sebenarnya dapat memberikan peran 

penting dalam tanggung jawab sosial perusahaan. (Shahzad, Mousa, & Sharfman, 

2016). Dari situlah muncul pendapat bahwa peraturan pemerintah dan slack 

organisasi memoderasi hubungan tanggung jawab lingkungan perusahaan dan 

kinerja keuangan perusahaan. 

Selama ini, tidak ada kesepakatan dalam literatur terdahulu bahkan banyak 

penelitian yang memberikan berbagai hasil bervariasi mulai dari berpengaruh 

positif, berpengaruh negatif ataupun tidak signifikan (P. M. Clarkson & 

Richardson, 2011; Meng, Zeng, Shi, Qi, & Zhang, 2014; Wong et al., 2016). Hasil 

penelitian P. M. Clarkson & Richardson (2011) yang melakukan studi selama 

periode 1999-2003 tentang pengaruh CER terhadap CFP pada 242 perusahaan yang 

berada di sektor industri kimia, logam, dan pertambangan menemukan adanya 

hubungan positif dan kausalitas dua arah antara CER dan CFP.  

Wong et al. (2016) menemukan bahwa CER memiliki dampak positif pada 

CFP. Sementara itu, perbedaan regional mempengaruhi hubungan antara CER dan 

CFP dimana secara khusus, CER dan CFP berhubungan positif di Cina Timur; 

sebaliknya, perbedaan regional berhubungan negatif di Cina Barat. Li, Xin, Sun, 

Huang, & Ren (2016) juga menemukan bahwa CER memiliki hubungan positif 

dengan CFP. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya pengaruh dua variabel 

moderasi yaitu moderasi positif dari peraturan pemerintah, dan moderasi negatif 

dari slack organisasi pada hubungan CER dan CFP.  
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Sementara itu, hasil sebaliknya ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan 

Testa, M., D’Amato (2017) yang menemukan bahwa  tanggung jawab lingkungan 

perusahaan (CER) tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan (CFP) di 

masa depan. Tetapi hasil keuangan sebelumnya dapat menjelaskan penerapan CER 

pada tahun berikutnya. Pendapat Testa juga didukung oleh (Vincent, 2012) yang 

menggunakan 101 perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan sektor 

ekstraktif dalam S&P 500 memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh 

tanggung jawab lingkungan perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal 

ini didukung juga oleh Zhao & Murrell (2016) dalam penelitiannya yang 

menjelaskan tidak adanya hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan pada 

kinerja keuangan perusahaan. 

Alasan berbagai hasil penelitian yang bervariasi mungkin karena sebagian 

besar penelitian tidak mempertimbangkan kondisi batas hubungan (Li et al., 2016). 

Sebenarnya, pelaksanaan CER dipengaruhi oleh serangkaian faktor, seperti 

pengaruh peraturan pemerintah tentang lingkungan eksternal dan slack organisasi 

internal (Zhang, 2017). 

 Menurut Li et al. (2017), beberapa penelitian terhadap hubungan Tanggung 

Jawab Lingkungan Perusahaan (CER) dan Kinerja Keuangan Perusahaan (CFP) 

biasanya didasarkan pada negara maju yang memiliki sistem peraturan dan 

mekanisme politik yang terorganisir dengan baik. Sementara itu, beberapa 

penelitian lain pada negara berkembang yang memiliki implementasi dan 

penegakan peraturan yang lebih lemah sangat sedikit. Sedangkan Indonesia, 
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merupakan negara berkembang yang memiliki perbedaan dalam konteks 

lingkungan dan ekonomi.  

Kondisi inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang pengaruh tanggung jawab lingkungan perusahaan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dengan peraturan pemerintah dan slack organisasi sebagai 

variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan bisnis Indonesia, yang 

merupakan salah satu negara berkembang. 

 Penelitian ini menggunakan analisis isi dan analisis empiris dalam 

mejelaskan pengaruh tanggung jawab lingkungan perusahaan (CER) dan kinerja 

keuangan perusahaan (CFP) dari industri intensif energi di Indonesia periode 2014-

2016. Penelitian ini juga mempelajari dampak moderasi dari peraturan pemerintah 

dan slack organisasi terhadap hubungan antara CER dan CFP. Penelitian ini 

bertujuan memberikan kontribusi teoritis dan referensi praktis terkait pemenuhan 

tanggung jawab lingkungan dan perumusan kebijakan pemerintah dalam 

memecahkan masalah lingkungan yang disebabkan aktivitas industri energi intensif 

di Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan 

(CER) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (CFP) : dengan Peraturan 

Pemerintah dan Slack Organisasi sebagai Moderasi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Adanya isu tentang pengaruh tanggung jawab lingkungan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang merupakan sebuah isu yang menarik untuk diteliti. Ini 

karena saat ini belum banyak penelitian sejenis yang telah dilakukan di negara 

berkembang (Li et al., 2016). Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan 

dapat menjawab pertanyaan–pertanyaan berikut : 

1. Apakah Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan (CER) berpengaruh pada 

Kinerja Keuangan Perusahaan (CFP)? 

2. Apakah peraturan pemerintah berpengaruh pada hubungan antara Tanggung 

Jawab Lingkungan Perusahaan (CER) dan Kinerja Keuangan Perusahaan 

(CFP)? 

3. Apakah slack organisasi berpengaruh pada hubungan antara Tanggung 

Jawab Lingkungan Perusahaan (CER) dan Kinerja Keuangan Perusahaan 

(CFP)? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Pada sub bab ini akan menjelaskan dua pokok pembahasan, yaitu tujuan 

penelitian dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian ini akan dijelaskan pada sub 

bab 1.3.1 dan kegunaan penelitian akan dijelaskan pada sub bab 1.3.2. Adapun 

kegunaan penelitian pada sub bab 1.3.2 akan terbagi atas dua bahasan, yaitu 

kegunaan penelitian secara umum dan kegunaan penelitian bagi penelitian 

selanjutnya. 
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1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh tanggung jawab lingkungan 

perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Berdasarkan uraian 

diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Menganalisis pengaruh Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan (CER) 

terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (CFP). 

2. Menganalisis pengaruh peraturan pemerintah terhadap hubungan antara 

Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan (CER) dan Kinerja Keuangan 

Perusahaan (CFP). 

3. Menganalisis pengaruh slack organisasi terhadap hubungan antara 

Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan (CER) dan Kinerja Keuangan 

Perusahaan (CFP). 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada berbagai 

pihak. Kegunaan penelitian secara umum akan dijelaskan pada sub bab 1.3.2.1 dan 

kegunaan penelitian bagi penelitian selanjutnya akan dijelaskan pada sub bab 

1.3.2.2. 

1.3.2.1 Kegunaan Secara Umum 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan berbagai literatur 

akuntansi yang ada, khususnya mengenai pengaruh tanggung jawab lingkungan 

perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia dengan peraturan 

pemerintah dan slack organisasi sebagai moderasi. Selain tujuan tersebut, dengan 

penelitian ini, diharapkan dapat memperdalam teori-teori yang menjelaskan 
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mengenai pengaruh tanggung jawab lingkungan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

1.3.2.2 Kegunaan Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

peneliti mengenai pengaruh tanggung jawab lingkungan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian 

selanjutnya. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan penulis dijabarkan 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan mengenai pengaruh 

tanggung jawab lingkungan perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisi landasan teori yang relevan dan akan digunakan oleh peneliti 

dalam mendukung analisis dan pemecahan masalah penelitian,  hasil dari berbagai 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian serta pengembangan hipotesis 

penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menyajikan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, 

variabel yang ada dalam penelitian, sampel dalam penelitian, metode pengumpulan 

data, serta metode pengujian dan analisis hipotesis. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan hasil penelitian dari data yang telah diolah dan dianalisis, 

interprestasi hasil uji statistik penelitian, serta penjelasan dari hasil yang telah 

diperoleh. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab penutup, berisi kesimpulan dalam penelitian, keterbatasan penelitian, 

serta saran terhadap penelitian selanjutnya mengenai pengaruh tanggung jawab 

lingkungan perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 


