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Abstrak— Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis 

ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan 

jumlah rapat dewan komisaris terhadap environmental 

disclosure pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2016. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 

2014-2016. Jumlah sampel sebanyak 35 perusahaan 

manufaktur, yang dipilih menggunakan metode purposive 

sampling. Penelitian ini menggunakan data  yang dikumpulkan 

dari Indonesian Stock Exchange (IDX) tahun 2014-2016 dan 

juga dari masing-masing website perusahaan. Dengan 

menggunakan analisis regresi berganda sebagai metode 

penelitian dan hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa 

ditemukan pengaruh positif signifikan antara ukuran dewan 

komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap 

environmental disclosure, namun ditemukan juga pengaruh 

negatif antara proporsi komisaris independen terhadap 

environmental disclosure. 

 

 
Kata kunci— ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris 

independen, jumlah rapat dewan komisaris, environmental 

disclosure. 

 

I. PENDAHULUAN 

Permasalahan pencemaran lingkungan masih sering 

terjadi di Indonesia, sebagai contoh PT. Power Steel Mandiri 

(PT. PSM) Tangerang yang mengoperasikan empat dari 

sepuluh tungku pembakaran baja yang belum mendapatkan 

izin Amdal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten 

Tangerang telah mencemari udara dengan bahan B3 yaitu 

Bahan Beracun dan Berbahaya [18] (WALHI, 2016). 

Selanjutnya pada bulan April 2017, WALHI mencatat 

sekitar 30 pabrik yang berada dikawasan Dayeuhkolot, 

Kabupaten Bandung, membuang limbah sembarangan ke 

aliran sungai Citepus selama lebih dari lima tahun yang lalu. 

Akibatnya, salah satu anak sungai citarum yang memiliki 

panjang sekitar 10 kilometer saat ini kondisinya 

memprihatinkan. Bahkan, kini karena tingginya 

pencemaran sungai di lokasi itu menimbulkan bau yang 

tidak sedap serta mengakibatkan polusi air di pemukiman 

warga dan mengakibatkan gatal-gatal [19] (WALHI, 2017). 

Berdasarkan kasus di atas pada kenyataannya 

perusahaan-perusahaan di Indonesia masih memiliki 

perhatian yang rendah terhadap masalah tanggung jawab 
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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 [7] 

(Kurniawati, 2011). Berpijak dari penelitian sebelumnya, 

dan mengembangkan model penelitian [14] (Uwuigbe et al., 

2011) maka penelitian ini mencoba untuk mengkonfirmasi 

kembali pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi 

komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris 

terhadap environmental disclosure. 

II. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

Penelitian ini menggunakan teori agensi yang 

dikembangkan oleh Michael Johnson (seorang profesor dari 

Harvard) yang memandang bahwa konsep corporate 

governance berkaitan dengan bagaimana para pemilik 

(pemegang saham) yakin bahwa manajer akan memberikan 

keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan 

melakukan kecurangan-kecurangan yang akan merugikan 

para pemegang saham. Dengan kata lain dengan penerapan 

corporate governance melalui peran dewan komisaris 

diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau 

menurunkan biaya keagenan (agency cost) terkait dengan 

praktik environmental disclosure.  

A. Keterkaitan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap 

Environmental Disclosure 

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan 

antara ukuran dewan komisaris terhadap environmental 

disclosure. Hasil penelitian [5] (Frendy et al., 2011) dan [13] 

(Sun  et al., 2010) menemukan adanya pengaruh positif yang 

signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan 

environmental disclosure. Lain halnya dalam penelitian [4] 

(Febrina et al., 2011) dan [14] (Uwuigbe et al., 2011) yang 

menemukan pengaruh negatif antara ukuran dewan 

komisaris dengan environmental disclosure. Berdasarkan 

uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis: 

 

H1:  Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure. 

B. Keterkaitan Proporsi Komisaris Independen Terhadap 

Environmental Disclosure 

Komisaris Independen merupakan alat untuk mengawasi 

perilaku manajemen untuk meningkatkan pengungkapan 

Dapatkah Dewan Komisaris Melejitkan Praktik 

Environmental Disclosure di Indonesia? 

Bahtiar Effendi 
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informasi sukarela dalam laporan tahunan perusahaan [9] 

(Rosenstein dan Wyatt, 1990). Lebih jauh lagi [2] 

(Choiriyah, 2010) dan [14] (Uwuigbe et al., 2011) 

menyatakan bahwa proporsi Komisaris Independen 

berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. Lain 

halnya dengan hasil penelitian [12] (Suhardjanto dan 

Miranti, 2008), [10] (Suhardjanto dan Afni, 2009), [17] 

(Yusnita, 2010) dan [3] (Fatayaningrum, 2011) yang 

menyatakan bahwa proporsi Komisaris Independen 

memiliki pengaruh negatif terhadap environmental 

disclosure. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 

dikembangkan hipotesis: 

 

H2: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap environmental disclosure. 

C. Keterkaitan Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap 

Environmental Disclosure 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh [16] (Xie et al., 

2003) bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan 

rapat, maka fungsi pengawasan semakin efektif sehingga 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan semakin luas. 

Begitupun dengan [1] (Brick dan Chidambaran, 2007), 

berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

semakin banyak rapat yang diselenggarakan dewan 

komisaris akan meningkatkan kinerjanya Berdasarkan 

uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:  

H3: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap environmental disclosure. 

Gambar 1. menjelaskan hubungan empiris antara ukuran 

dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan jumlah 

rapat dewan komisaris terhadap environmental disclosure.  

  
Gambar 1. Model Empiris 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah 144 perusahaan 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2014-2016 [20] (IDX, 2017). Berdasarkan 

teknik purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 35 

perusahaan manufaktur. Alasan mengapa peneliti memilih 

perusahaan manufaktur adalah karena berdasarkan UU No. 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan 

setiap perseroan yang berkaitan dengan dan/atau sumber 

daya alam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan. Selanjutnya berdasarkan UU No. 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap 

penanam modal melaksanakan tanggungjawab sosial 

perusahaan (pasal 15 b). Selain itu berdasarkan UU No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, mewajibkan setiap usaha dan atau 

kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan 

hidup untuk memiliki Amdal (pasal 22 ayat 1). Maka, 

penelitian ini berargumen bahwa perusahaan manufaktur 

merupakan satu diantara perusahaan yang dimaksudkan 

dalam UU tersebut. Tidak semua anggota populasi ini akan 

menjadi obyek penelitian sehingga perlu dilakukan 

pengambilan sampel. 

Uji hipotesis dilakukan dengan cara uji signifikansi 

(pengaruh nyata) variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y). Dalam penelitian ini digunakan analisis 

regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan oleh 

peneliti apabila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan 

(naik-turunnya) variabel dependen, dan apabila dua atau 

lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi 

atau dinaik turunkan nilainya. Untuk pengujian hipotesis 

yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda, 

berikut model regresi tersebut:  

EDIit= α0 + α1UDKOMit+α2PRODKOMit+ α3JRPTDKit 

+α4PROFit + Eit 

Keterangan Persamaan Regresi Berganda disampaikan pada 

table 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 

Penjelasan Persamaan Regresi Berganda 

Simbol Keterangan 

EDI 

α0 

α1, α2, α3, α4 

UDKOM 

PRODKOM 

JRPTDK 

PROF 

 

E 

Environmental Disclosure Index 

Konstanta 

Koefisien 

Ukuran Dewan Komisaris 

Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Jumlah Rapat Dewan Komisaris 

Profitabilitas yang diukur dengan rumus 

ROA 

Standar error 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 merupakan hasil analisis statistik deskriptif. 

Berdasarkan tabel tersebut UDKOM memiliki rata-rata 

relatif sedang dengan nilai 5,01, selanjutnya PRODKOM 

memiliki rata-rata rendah dengan nilai 0,40 dan JRPTDK 

memiliki rata-rata yang cukup tinggi yakni 6,81. Hasil uji 

multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance 

menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai 

tolerance kurang dari 0,10 (10%) dan tidak ada satu variabel 

bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar 

variabel dalam model regresi tersebut. Hasil uji 

heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y dalam grafik scatterplot. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

antar variabel dalam model regresi. Hasil uji autokolerasi 

menunjukkan bahwa nilai DW pada model regresi sebesar 

1,939, hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak 

terjadi autokolerasi, karena nilai DW berada diantara -2 

sampai +2. Hasil uji Goodness of Fit model menunjukkan 

bahwa model dinyatakan Fit sebagaimana dapat dilihat dari 

uji diterminasi menunjukkan nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,265. 
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B. Pengujian Hipotesis 

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap 

Environmental Disclosure 

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran dewan 

komisaris (UDKOM) terhadap tingkat environmental 

disclosure (EDI) diperoleh hasil bahwa nilai β1 sebesar 

0,039 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih 

kecil pada α = 0,05, hal ini berarti ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. 

Dalam kerangka teori agensi bahwa konflik kepentingan 

antara agen dan principal dapat dikurangi melalui 

mekanisme pengawasan oleh dewan komisaris guna 

menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam 

perusahaan [15] (Ibrahim, 2007 dalam Waryanto, 2010). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian [5] (Frendy 

et al., 2011) dan [13] (Sun et al., 2010) yang menemukan 

adanya pengaruh positif signifikan antara ukuran dewan 

komisaris dengan environmental disclosure. Namun, hasil 

penelitian ini tidak selaras dengan penelitian [4] (Febrina 

et.al., 2011) dan [14] (Uwuigbe et al., 2011). 

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap 

Environmental Disclosure 

Dalam penelitian ini, proporsi komisaris independen 

diukur dari perbandingan antara total komisaris independen 

dengan total dewan komisaris. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai β2 sebesar -0,151 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,271 berada lebih besar pada α = 0,05, 

dengan demikian proporsi komisaris independen tidak 

berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian [12] 

(Suhardjanto dan Miranti, 2008), [10] (Suhardjanto dan 

Afni, 2009), [17] (Yusnita, 2010), dan [3] (Fatayaningrum, 

2011), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara 

proporsi komisaris independen dengan environmental 

disclosure. Dengan demikian, keberadaan atau proporsi 

komisaris independen tidak dapat mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan dikarenakan mereka tidak 

mempunyai hubungan dengan aktivitas atau operasi 

sehari-hari perusahaan [6] (Hashim dan Devi, 2007). 

Selanjutnya, hasil penelitian ini tidak selaras dengan 

penelitian [2] (Choiriyah, 2010) dan [14] (Uwuigbe et al., 

2011) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris 

independen berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure. 

Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap 

Environmental Disclosure 

Banyak penelitian yang meneliti mengenai hubungan 

pengaruh antara jumlah rapat dewan komisaris terhadap 

environmental disclosure. Berdasarkan hasil pengujian 

parsial variabel jumlah rapat dewan komisaris (JRPTDK) 

terhadap environmental disclosure, dapat diketahui bahwa 

nilai β3 sebesar 0,006 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,042 berada lebih kecil pada α = 0,05, dengan demikian 

jumlah rapat dewan komisaris dapat dibuktikan berpengaruh 

positif terhadap environmental disclosure. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan hasil penelitian [1] (Brick dan 

Chidambaran, 2007), [8] (Mizrawati, 2009) dan Xie et al., 

(2003) dalam [16] (Waryanto, 2010) yang menyatakan 

bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan 

pertemuan, maka akrual kelolaan perusahaan menjadi 

semakin kecil. Hal ini berarti semakin sering dewan 

komisaris mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan 

terhadap manajemen akan semakin efektif. Dan dengan 

begitu maka pengungkapan lingkungan juga akan menjadi 

semakin luas sebagai pertanggungjawaban terhadap dewan 

komisaris. Akan tetapi, hasil penelitian ini menentang hasil 

penelitian [11] (Suhardjanto dan Amelia, 2011) yang 

menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat dewan komisaris 

tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Alasan yang tepat untuk menjelaskan jumlah rapat dewan 

komisaris berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure karena rapat-rapat yang dilakukan oleh dewan 

komisaris telah berjalan dengan efektif, dikarenakan seluruh 

anggota dewan komisaris lebih mementingkan kepentingan 

perusahaan terkait dengan praktik pengelolaan lingkungan 

dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. 

V. KESIMPULAN 

Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure dengan tingkat signifikansi berada 

di bawah 5% atau 0,05 yaitu α = 0,000. Dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris dapat 

mempengaruhi pengungkapan environmental disclosure, 

karena dewan komisaris telah fokus dan peduli terhadap 

pengelolaan lingkungan. 

Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap environmental disclosure dengan tingkat 

signifikansi berada di atas 5% atau 0,05 yaitu α = 0,271. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak anggota dewan 

komisaris tidak memiliki kemampuan, dan tidak dapat 

menunjukkan independensinya atau sebenarnya tidak 

independen (not truly independent), sehingga fungsi 

pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik.  

Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap environmental disclosure dengan tingkat 

signifikansi berada di bawah 5% atau 0,05 yaitu α = 0,042. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa rapat dewan komisaris 

sudah berjalan efektif dimana tidak ada dominasi suara dari 

anggota dewan komisaris yang mementingkan kepentingan 

pribadi dan mengesampingkan kepentingan perusahaan. 
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INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNGAN 

Bahan Baku 

EN 1 Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan 

ukuran. 

EN 2 Persentase material bahan daur ulang yang digunakan. 

Energi 

EN 3 Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama baik secara 

langsung maupun tidak langsung 

EN 4 Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama secara tidak 
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dampak dari inisiatif ini. 

EN 7 Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung 

dan pengurangan yang berhasil dilakukan. 

Air 

EN 8 Total pemakaian air dari sumbernya. 

EN 9 Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan pada sumber 

mata air. 

EN 10 Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan 

kembali. 

Keanekaragaman Hayati 

EN 11 Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola, atau 

berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai 

keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi. 

EN 12 Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas, produk, 

dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi 

serta area dengan nilai keanekaragaman hayati di luar wilayah yang 

dilindungi. 

EN 13 Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali. 

EN 14 Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola 

dampak terhadap keanekaragaman hayati. 

EN 15 Jumlah spesies IUCN Red List dan spesies yang masuk dalam daftar 

konservasi nasional dengan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, 

berdasarkan risiko kepunahan. 

Emisi, Effluent, dan Limbah 

EN 16 Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang 

diukur berdasarkan berat. 

EN 17 Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur 

berdasarkan berat. 

EN 18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pengurangan 

yang berhasil dilakukan. 

EN 19 Emisi dari substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan 

berat. 

EN 20 NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan 

berdasarkan jenis dan berat. 

EN 21 Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan. 

EN 22 Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan 

metode pembuangan. 
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EN 23 Total biaya dan jumlah yang tumpah. 

EN 24 Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimpor, diekspor atau 

diolah yang 

EN 25 Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman 

hayati yang terkandung di dalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara 

signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan 

pemborosan air yang dilakukan oleh perusahaan. 

Produk dan Jasa 

EN 26 Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang 

diakibatkan oleh produk dan jasa, dan memperluas dampak dari inisiatif ini. 

EN 27 Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan 

berdasarkan kategori. 

Kepatuhan 

EN 28 Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya 

pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup. 

Transportasi 

EN 29 Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya 

transportasi produk, benda lain dan materi yang digunakan perusahaan dalam 

operasinya mengirim para pegawainya. 

Keseluruhan 

EN 30 Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi 

berdasarkan jenis kegiatan. 
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