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Abstract 

The purpose of this study is to examine the effect of corporate 

governance on environmental disclosure on manufacturing companies listed on 

the Indonesia Stock Exchange. This study also examines firm size as a control 

variable. The company's environmental disclosure was measured using the 

Indonesian Environmental Reporting Index developed by Suhardjanto (2008). 

The population of this study is a manufacturing company listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2010 to 2013. The sample in this study are 

16 manufacturing companies, selected by purposive sampling method. 

The data used in this research is annual report from 2010 to 2013 by 

using data analysis in the form of multiple regression as research method and 

the result of this research indicates that the proportion of independent 

commissioner member significantly influence the environmental disclosure and 

audit committee size has no significant effect on the disclosure environment. 

Meanwhile, company size has significant effect on environmental disclosure. 

 

Keywords: Proportion of Independent Board of Commissioners, Size of Audit  

          Committee, Company Size, Environmental Disclosure 

 

1. Pendahuluan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance 

terhadap environmental disclosure. Corporate Governance diukur dengan 

menggunakan proksi proporsi anggota komisaris independen dan ukuran komite 

audit. Environmental disclosure diukur dengan menggunakan skor pengungkapan 

environmental disclosure pada annual  report perusahaan sampel. Skor yang 

digunakan adalah Indonesian Environmental Reporting (IER) index yang 

merupakan hasil penelitian Suhardjanto (2008).  

Permasalahan pencemaran lingkungan masih sering terjadi di Indonesia, 

PT. Indah Kiat Pulp and Paper (PT.IKPP) Serang Banten yang tidak memiliki 

sistem pengolahan limbah yang baik dengan membuang limbah yang dihasilkan 
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ke Sungai Ciujung yang mengakibatkan pencemaran dan berdampak pada 

menurunnya kualitas sungai (WALHI, 2011). PT. Power Steel Mandiri (PT. PSM) 

Tangerang mengoperasikan empat dari sepuluh tungku pembakaran baja yang 

belum mendapatkan izin Amdal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten 

Tangerang sehingga mencemari udara dengan Bahan Beracun dan Berbahaya 

(WALHI, 2011). Berdasarkan kasus di atas pada kenyataannya perusahaan-

perusahaan di Indonesia masih memiliki perhatian yang rendah terhadap masalah 

tanggung jawab sosial terutama mengenai dampak lingkungan dari aktivitas 

industrinya. Hal ini dapat dilihat dari adanya perusahaan-perusahaan Indonesia 

yang mendapat sorotan negatif atas terbengkalainya pengelolaan lingkungan, 

kerusakan lingkungan yang diakibatkan dan rendahnya minat perusahaan terhadap 

konversi lingkungan (Kurniawati, 2011). 

Suhardjanto dan Permatasari (2010) dan Suhardjanto dan Choiriyah (2010) 

menemukan bahwa corporate governance dengan proksi proporsi anggota 

komisaris independen berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. 

Berbeda dengan hasil penelitian (Suhardjanto, 2010), (Setyawan dan 

Zulaikha,2012), (Effendi, Uzliawati, dan Yulianto, 2012) dan (Effendi, 2018) 

yang menemukan bahwa proksi proporsi anggota komisaris independen 

berpengaruh negatif terhadap environmental disclosure. 

Ariningtika dan Kiswara (2013) menemukan bahwa corporate governance 

dengan proksi ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

lingkungan perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Pratama 

dan Raharja, 2013) dan (Setyawan dan Zulaikha, 2012) menemukan bahwa 

corporate governance dengan proksi ukuran komite audit sama-sama berpengaruh 

negatif terhadap pengungkapan lingkungan. 

 Penelitian Suhardjanto (2010), Suhardjanto dan Permatasari (2010), 

Ariningtika dan Kiswara (2013), Pratama dan Raharja (2013), Setyawan dan 

Zulaikha (2012), Suhardjanto dan Choiriyah (2010) dan Effendi, Uzliawati, dan 

Yulianto (2012) menemukan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini menguji 

kembali pada variabel proporsi anggota komisaris independen dan ukuran komite 

audit terhadap environmental disclosure. 
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Suhardjanto dan Permatasari (2010) menyatakan bahwa di indonesia 

belum banyak dilakukan penelitian tentang environmental disclosure oleh karena 

itu penelitian tentang akuntansi lingkungan hidup khususnya environmental 

disclosure menjadi penting dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode 

pengukuran Indonesian Environmental Reporting (IER) index. Penggunaan skor 

ini dipilih karena bobot yang diberikan sesuai dengan pengungkapan informasi 

lingkungan hidup pada perusahaan di Indonesia sehingga hasilnya akan lebih tepat 

dan akurat (Suhardjanto, Tower, dan Brown 2010).  

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah proporsi anggota 

Komisaris Independen akan berpengaruh terhadap Environmental Disclosure?, (2) 

apakah ukuran Komite Audit akan berpengaruh terhadap Environmental 

Disclosure? 

 

2. Tinjauan Pustaka  

Teori legitimasi dilandasi oleh adanya suatu kontrak sosial yang terjadi 

antara perusahaan dengan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori 

legitimasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya harus menunjukan perilaku yang konsisten dengan nilai sosial 

(Guthrie dan Parker, 1989).  

Teori legitimasi menyebutkan bahwa organisasi secara terus menerus 

mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatannya sesuai dengan 

batasan dan norma-norma masyarakat dimana organisasi tersebut berada. Norma 

masyarakat selalu berubah seiring dengan perubahan waktu sehingga perusahaan 

harus mengikuti perkembangannya. Proses untuk mendapatkan legitimasi 

berkaitan dengan kontrak sosial yang dibuat oleh perusahaan dengan berbagai 

pihak dalam masyarakat (Harsanti, 2011). 

Teori legitimasi memberikan dampak peningkatan citra positif bagi 

perusahaan. Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan yang 

penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan. Kebanyakan inisiatif 

utama pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi 
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legitimasi. Sebagai misal kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial 

perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi 

dibandingkan dengan elemen yang negative (Lindblom, 1994) 

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat 

sekitar dan selanjutnya akan mengamankan perusahaan dari hal-hal yang tidak 

diinginkan. Lebih jauh lagi, legitimasi ini akan meningkatkan reputasi perusahaan 

di mata masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan 

tersebut (Harsanti, 2011 

Komisaris 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 Komisaris Independen, maka semakin mengurangi 

kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun pengungkapan 

lingkungan perusahaan (Chtourou, 2001).  

Komite Audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan 

tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) karena merupakan 

bagian dari Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Komite 

Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada 

Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh 

Direksi kepada Dewan Komisaris, serta untuk mengindentifikasikan hal-hal yang 

memerlukan perhatian dewan komisaris (Effendi, 2009). 

Corporate environmental disclosure dipandang perlu untuk menunjukkan 

kepada stakeholders mengenai kesadaran perusahaan terhadap kepentingan yang 

lebih luas dan akuntabilitas dengan cara berperilaku tanggung jawab sosial. 

Semakin banyak bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan 

terhadap lingkungannya, maka image perusahaan menurut pandangan masyarakat 

menjadi meningkat atau citra perusahaan menjadi baik (Sun, 2010) 

Dengan demikian semakin baik tata kelola perusahaan, maka citra positif 

perusahaan akan semakin baik, mengurangi konflik antara perusahaan dan 

masyarakat. Dalam menjaga kepercayaan terhadap masyarakat perlu adanya 
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pengawasan yang baik terhadap kinerja manajemen, melalui tata kelola yang baik 

dan mengungkapkan informasi lingkungan sehingga terciptanya legitimasi berupa 

pengakuan dari masyarakat bahwa perusahaan beroperasi dengan baik dan 

bertanggung jawab.  

Komisaris Independen merupakan alat untuk mengawasi perilaku 

manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi sukarela dalam laporan 

tahunan perusahaan (Rosenstein dan Wyatt, 1990). Komisaris Independen 

merupakan pihak yang tidak terafiliasi degan pihak yang mempunyai hubungan 

bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi 

dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). 

Keberadaan Komisaris Independen dalam perusahaan minimal 30% dari seluruh 

anggota Dewan Komisaris (FCGI, 2002). 

Komisaris Independen diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

independensi anggota Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham 

(mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas 

kepentingan lainnya (Muntoro, 2006). Penelitian Chen dan Jaggi (1998), 

menyatakan bahwa proporsi anggota Komisaris Independen berpengaruh positif 

terhadap environmental disclosure. Hasil yang sama juga diperoleh dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Leftwich, Watt dan Zimmerman (1981), 

Suhardjanto dan Permatasari (2010) dan Suhardjanto dan Choiriyah (2010). 

Dengan demikian, semakin besar proporsi Komisaris Independen yang dimiliki 

perusahaan diharapkan kinerja Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan 

semakin objektif dan mampu melindungi kepentingan perusahaan dalam hal ini 

mendorong peningkatan pengungkapan lingkungan perusahaan. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

   : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure. 

Dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang 

Komite Audit menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki 

Komite Audit. Komite Audit adalah suatu komite yang berfungsi memberikan 
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suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, 

sistem pengawasan internal serta auditor independen (Egon Zehnder International, 

2000 dalam FCGI, 2002). Lebih lanjut, FCGI (2002) menyatakan bahwa Komite 

Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan 

manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, dan harus memiliki 

pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Jumlah 

anggota Komite Audit disesuaikan dengan besar-kecilnya organisasi dan tanggung 

jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup 

ideal.  

Hasil penelitian Ariningtika dan Kiswara (2013) menemukan bahwa 

ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap environmental disclosure.        

Jumlah Komite Audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian 

perusahaan, sehingga dengan adanya Komite Audit pada suatu perusahaan, maka 

mampu menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik pengungkapan 

lingkungan perusahaan. Dengan demikian, ukuran komite audit yang lebih besar 

diharapkan dapat menjaga kinerja dengan lebih baik.  Berdasarkan uraian tersebut, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

   : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure. 

 

3. Metode Penelitian 

Populasi adalah seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal lain yang 

akan diinvestigasi oleh peneliti. Penentuan populasi harus dilakukan dengan 

memperhitungkan element, geographical boundaries, dan waktu (Sekaran dan 

Bougie, 2010). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2013.  

Sample frame adalah representasi fisik seluruh elemen dalam populasi 

yang digunakan sebagai sumber sampel (Sekaran dan Bougie 2010). Dalam 

penelitian ini sample frame yang digunakan adalah berupa direktori yang berisi 

identitas perusahaan yang terdaftar di BEI mulai tahun 2010. 
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Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling (judgment 

sampling) dalam menentukan sampel penelitian. Pertimbangan dalam memilih 

metode tersebut adalah tidak semua data dalam sample frame memiliki atribut 

atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Hal ini sesuai dengan kriteria 

penggunaan metode judgment sampling yang dikemukakan oleh sekaran dan 

Bougie (2010: 277) sebagai berikut: 

“Judgment sampling involves the choice of subjects who are most   

advantageously placed or in the best position to provide information 

required……The judgment sampling design is used when a limited 

number or category of people have the information that is sought.” 

 

Kriteria sampel pertama adalah perusahaan publik manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. 

Kriteria kedua mengungkapkan informasi environmental disclosure didalam 

annual report selama tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. Kriteria ketiga 

perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah, agar kriteria pengukuran nilai 

mata uangnya sama, dan kriteria keempat perusahaan memiliki data lengkap 

terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Sample size adalah jumlah subyek sesungguhnya yang dipilih sebagai 

sebuah sampel yang merepresentasikan karakteristik populasi. Menurut Sekaran 

dan Bougie (2010), jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian pada 

dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) tujuan penelitian; (2) 

tingkat presisi yang diinginkan (confidence interval); (3) risiko yang dapat 

diterima dalam memprediksi tingkat presisi (confidence level); (4) variabilitas 

dalam populasi itu sendiri; (5) kendala waktu dan biaya; dan (6) ukuran populasi 

itu sendiri. Dalam penelitian ini, faktor –faktor tersebut dipertimbangkan dalam 

menentukan jumlah sampel terpilih. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 16 

perusahaan yang mencakup 4 tahun data, sehingga secara keseluruhan jumlah 

observasi adalah 64 buah. Jumlah sampel ini sudah sesuai dengan rule of thumb 

dalam penentuan sample size yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran dan 

Bougie (2010: 296), yang menyatakan bahwa: 
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“sample size larger than 30 and less than 500 are appropriate for most 

research..... In multivariate research (including multiple regression 

analyses), the sample size should be several times (preferable ten times or 

more) as large as the number of variables in the study”. 

 

Dengan rule of thumb tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sudah cukup, baik sisi range (antara 30 sampai 500) maupun dari 

sisi perkalian dengan jumlah variabel yang diteliti yaitu 4 variabel. 

       Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa regresi berganda. 

Penggunaan regresi berganda mensyaratkan dilakukannya uji asumsi klasik. 

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya pelanggaran asumsi klasik, 

analisis data dilakukan dengan melakukan regresi untuk menguji hipotesis. 

Berikut ini adalah bentuk persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini: 

 

 

Keterangan :  

ED         : Environmental Disclosure 

a  : Konstanta 

PAKI : Proporsi Anggota Komisaris Independen 

UKI : Ukuran Komite Audit 

Size : Ukuran Perusahaan 

  ,        : Beta untuk variabel independen dan kontrol 

          : Tingkat Kesalahan 

 

4.  Hasil Penelitian 

Peneliti melakukan analisis regresi berganda untuk menguji apakah 

proporsi Komisaris Independen dan ukuran Komite Audit berpengaruh positif 

terhadap environmental disclosure. Hasil analisis regresi disajikan pada Tabel 4.1. 

 

 

 

 

ED = a + 𝛽  PAKI + 𝛽  UKI + 𝛽  SIZE + e 
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Tabel. 4.1 

Analisis Regresi – Environmental Disclosure 

 

ED = a +    PDKI +    UKA+    SIZE + e 

Variabel Coefficient t-Statistic P-Value 

(Constant)          -0,314 -3,720 

                                

             0,000 

PAKI           0,357 2,906 0,005* 

UKA          -0,190 -2,245 0,028* 

Size            0,055 4,569 0,000* 

Adj.               0,313 

  F- statistic           10,572   0,000* 

Definisi variabel : 

PAKI     =  Proporsi Komisaris Independen 

UKA      =  Ukuran Komite Audit  

Size       =  Log nilai aset 

          a. Dependent Variable: ED 

          * Secara signifikan pada tingkat 5% 

 

Dari hasil pengujian hipotesi    variabel proporsi Komisaris Independen 

diatas dapat disimpulkan bahwa proporsi Komisaris Independen signifikan dan 

berpengaruh positif terhadap environmental disclosure, terbukti dari tanda 

signifikansi koefisien    bernilai 0,357 dengan signifikansi sebesar 0,005, angka 

ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian 

tersebut maka    dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa peran dan 

tanggung jawab Komisaris Independen pada perusahaan telah berfungsi 

sebagaimana mestinya dan peran Komisaris Independen mempunyai peran 

penting dalam pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini konsisten 

dengan penelitian Suhardjanto dan Permatasari (2010) dan Suhardjanto dan 

Choiriyah (2010) bahwa proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif 

terhadap environmental disclosure.  Dengan demikian environmental disclosure 

mendukung teori legitimasi. Semakin baik proporsi Komisaris Independen 

semakin baik citra positif bagi perusahaan. 

Dari hasil pengujian hipotesi    variabel ukuran Komite Audit diatas 

dapat disimpulkan bahwa ukuran Komite Audit signifikan dan negatif terhadap 
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environmental disclosure, terbukti dari tanda signifikansi koefisien    bernilai -

0,190 dengan signifikan sebesar 0,028, angka ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%. 

Dengan demikian penelitian tersebut bahwa    ditolak. Hal ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan (Setyawan dan Zulaikha, 2012) dan (Pratama dan 

Raharja,2013). Komite Audit tidak mendukung teori legitimasi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Komite Audit hanya membantu Komisaris Independen dalam 

pengawasan dan pengendalian perusahaan. Namun proses penunjukkan Komite 

Audit masih belum jelas dan terbuka, sehingga ke-independensiannya masih 

diragukan (Yunita, 2008).  

Variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki arah signifikan positif 

terhadap environmental disclosure, terbukti dari tanda signifikansi koefisien 

bernilai 0,055 dengan signifikan yaitu sebesar 0,000, angka ini lebih kecil dari 

0,05 atau 5%. Dengan demikian semakin besar ukuran perusahaan akan semakin 

tinggi tingkat pengungkapan informasi lingkungan dalam annual report. 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Proporsi Komisaris Independen berpengaruh signifikan positif terhadap 

environmental disclosure. Hal ini mengindikasikan bahwa peran dan 

tanggung jawab Komisaris Independen pada perusahaan telah berfungsi 

sebagaimana mestinya dan Komisaris Independen mempunyai peran penting 

dalam pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Dengan demikian hipotesis 

1 diterima. 

2. Ukuran Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap environmental 

disclosure. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penunjukan Komite Audit 

masih belum jelas dan terbuka, sehingga keindependensiannya masih patut 

diragukan. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak. 

3. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

environmental disclosure. Semakin besar ukuran perusahaan akan semakin 

tinggi tingkat pengungkapan informasi lingkungan dalam annual report. 
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6. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: 

1. Keterbatasan pada sampel penelitian yang hanya 16 perusahaan untuk tiap 

tahunnya. Hal ini terjadi dikarenakan peneliti kesulitan memperoleh data 

annual report secara lengkap. 

2. Dalam kegiatan perusahaan banyak perusahaan yang belum mengungkapkan 

tentang lingkungan dalam annual report, menyebabkan peneliti kesulitan 

dalam mengumpulkan sampel. 

3. Perusahaan masih belum menerapkan item yang sesuai dengan kriteria 

penelitian dalam pengungkapan environmental disclosure, sehingga peneliti 

kesulitan dalam mengisi item di laporan pengelolaan lingkungan yang dibuat 

perusahaan. 

4. Pada saat penelitian, mungkin saja peneliti melewatkan beberapa informasi 

pengungkapan lingkungan yang seharusnya ikut dimasukkan dalam 

perhitungan indeks pengungkapan informasi lingkungan. 

 

7. Saran 

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menambahkan variabel lainnya diluar variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan populasi di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) untuk perusahaan dagang, jasa dan perusahaan perbankan. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan jumlah sampel dan 

memperpanjang periode tahun penelitian selama 5 tahun atau lebih.  

4. Saran untuk perusahaan, diharapkan untuk tahun-tahun ke depan mempunyai 

undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi 

tentang environmental disclosure. 
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5. Pemerintah hendaknya mewajibkan peraturan secara tegas dan jelas mengenai 

praktik environmental disclosure pada perusahaan di Indonesia sehingga 

praktik tentang environmental disclosure di Indonesia semakin meningkat. 
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