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PERANAN CORPORATE RESPONSIBILITY AND SOCIAL
ACCOUNTING TERHADAP IMPLEMENTASI PENGUNGKAPAN

LINGKUNGAN HIDUP
(Studi kasus pada Industri Pertambangan di Indonesia)

J. E. Sutanto
(Jniversitas Ciputra Surabaya

ABSTRACT

Social responsibility has companied in globalization era has been demand

more increase. So that company not only demanded to increase the owner
wefore but also responsible according to social, Belonging environment.
This research uses six company registered mining at Indonesia effect
excltange. The research result shows that company inclined use quantitative
narration in unfolds environment activiQ, In this case environment
information at most found at management mail and CSR's report that made

by company.
Data analysis result has been found that company do various activity in
order to preserve the environment.

Kelnuord: cotporate responsibility and social accounting, environment,
mining industrial, ctnnual report.

PENDAHULUAN

Tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholder dan

lingkungannya semakin meningkat beberapa tahun ini. Gonzales dan

Martinez (2004) menyatakan bahwa tekanan masyarakat terhadap kinerja
sosial perusahaan semakin meningkat karena beberapa alasan. Pertama,
perusahaan semakin memiliki kekuatan dalam banyak aspek, bahkan
terkadang melebihi kekuatan pemerintahan dimana mereka beroperasi.
Dampaknya yaitu perusahaan seringkali dianggap sebagai penyebab

rusaknya lingkungan hidup, merugikan karyawan, dan membawa dampak
negatif bagi masyarakat sekitarnya. Kedua, perubahan perilaku dari
perusahaan telah berdampak pada aspek sosial. Perusahaan besar, terutama
perusahaan multinasional, telah membuktikan bahwa mereka memiliki
pengaruh yang sangat kuat untuk merubah kondisi sosial suatu

negara/wilayah. Ketiga, perusahaan besar seringkali merupakan partner dari
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pemerintah untuk memproduksi jasa atau barang yang sangat penting bagi
perkembangan negara bersangkutan.

Studi yang dilakukan oleh Price WaterhouseCoopers dalam
Gonzales & Martinez (2004) menunjukkan bahwa kinerja non keuangan
dari perusahaan temyata lebih penting dari hasil keuangan perusahaan
dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Walaupun
demikian sampai sejauh ini ternyata tidak semua studi empiris yang dapat
menunjukkan hubungan yang positif arfiata laba dengan kinerja
sosial/lingkungan perusahaan. Kinerja sosial atau lingkungan suatu
perusahaan merupakan bagian dari akuntansi perlanggungjawaban sosial.

Perluasan pengungkapan laporan tahunan menjadi sangat penting
bagi perusahaan. Perusahaan sudah mulai menyadari bahwa ada saling
keterganfungan ar/:ara perusahaan dengan para stakeholder. Perusahaan
sudah mulai memasuki era laporan perlanggungjawaban sosial. Laporan
pertanggungjawaban sosial merupakan produk dari akuntansi
peftanggungjawaban sosial yang merupakan perluasan dari
peftanggungjawaban organisasi di luar batas-batas akuntansi keuangan
tradisional. Akuntansi pertanggungjawaban sosial menyediakan laporan
keuangan tidak hanya kepada pemilik modal khususnya pemegang saham
(Zuhroh & Sukmawati, 2003).

Perluasan pelaporan ini dimotivasi karena perusahaan dianggap
tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keunhrngan pemegang saham,
tetapi juga memiliki tanggungjawab yarg lebih luas. Hal tersebut tentunya
sesuai dengan penjelasan yang ditulis dalam Pemyataan Standar Akuntansi
Keuangan no.1 (revisi 1998) yang menjelaskan bahwa laporan tahunan juga
harus dapat mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan.
Laporan keuangan jugu digunakan sebagai alat untuk menilai
pefianggungjawaban manajemen (akuntabilitas manajemen) dalam
mengelola sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. Menurut
Schneeweiss (2005) saat ini banyak investor yang mulai menanamkan
modalnya kepada perusahaan yang sangat peduli kepada aspek sosial dan
lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa investor mulai memasukkan aspek
sustainability dalam proses keputusan investasinya. Namun demikian
nampaknya perusahaan sudah mulai menyadari bahwa mereka disamping
mengejar laba tetapi juga memiliki tanggungjawab pada lingkungan dan
masyarakat di mana mereka beroperasi.

Di Indonesia temyata praktek negatif yang terjadi tidak hanya
dilakukan oleh perusahaan multinasional, bahkan perusahaan lokalpun
melakukan hal tersebut. Mereka melakukan banyak kegiatan unethical
yang berdampak negatif pada masyarakat. Sebagai akibatnya, misalnya
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terjadi pemogokan buruh, banjir, kebakaran hutan, polusi yang cenderung
meningkat, bahkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal pada
masyarakat. Banyak contoh di Indonesia misalnya pencemaran sungai yang
dilakukan oleh PT Newmont, penarikan obat nyamuk HIT karena
mengandung zat yang bersifat karsinogen sehingga menyebabkan kanker,
kasus limbah dan kalu ilegal oleh PT Indah Kiat Pulp dan Paper, kasus
pencemaran lumpur oleh PT Surya Indoglass, kasus pencemaran limbah
padat pembuangan minyak oleh PT Sari Mas Permai, kasus pencemaran
lingkungan yang dilakukan oleh PT Prima Japfa Jaya di Malang, kasus
pelanggaran lingkungan hidup oleh PT Freepofi, PT Casuarina Harnessindo
yang menimbulkan pencemaran gas, pembakaran hutan dan lahan yang
dilakukan oleh 10 perusahaan di Riau, Pencemaran udara oleh pabrik motor
cina (PT JRD) yang menyebabkan aksi anarkis, dan masih banyak kasus-
kasus lain.

Beberapa tahun tetakhir ini, di lnd,onesia proBram Corporate
Social Responsibility (CSR) sudah mulai meningkat aktivitasnya. Namun
demikian belum banyak perusahaan yang berparlisipasi. Beberapa faktor
yang melandasinya yaitu misalnya tanggungjawab perusahaan dalam bidang
sosial, tetapi program inipun tidak sepenuhnya direspon dengan baik oleh
berbagai kalangan. Hal demikian terjadi karena banyak kalangan masih
berpendapat bahwa program ini hanyalah untuk meningkatkan citra
perusahaan bahkan menutupi kasus negatif yang telah dilakukan oleh
perusahaan.

PENELITIAN SEBELUMNYA

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan
oleh Utomo (2000) secara khusus pada aspek lingkungan hidup dengan
menambahkan beberapa item pengungkapan lingkungan hidup. Beberapa
penelitian mengenai Corporate Responsibilie and Social Accounting
(CRSA) yang dilakukan di Indonesia yaitu:

Sembiring (2005) menyatakan bahwa usuran perusahaan, profil
dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan
perlanggungjawaban sosial. Implikasinya yaitu bahwa dewan komisaris
rnemiliki pengaruh kuat terhadap manajemen dalam pengelolaan
perusahaan dan otomatis dalam penyampaian informasi-informasi
perusahaan.

Maksum dan Kholis (2003) meneliti tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi pentingnya CRSA dilihat dari persepsi manajemen. Studi ini
:renginvestigasi CRSA pada praktek bisnis di kota Medan. Hasil penelitian
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ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah, tekanan komunitas, tekanan
LSM lingkungan dan tekanan media merupakan faktor-faktor yang

signifikan mempengaruhi CRSA. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa
CRSA merupakan isu yang penting untuk didiskusikan di Indonesia.

Zuhroh dan Sukmawati (2003) meneliti mengenai pengaruh
praktek pengungkapan sosial perusahaan yang listing di BEJ terhadap reaksi
investor. Penelitian ini menggunakan empat tema yaitu lingkungan,
sumberdaya manusia, produk, dan kemasyarakatan. Penelitian ini
menghasilkan kesimpulan bahwa investor telah mulai merespon dengan

baik informasi-informasi sosial yang disajikan perusahaan dalam laporan

tahunan. Semakin luas pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan

dalam laporan tahunan temyata memberikan pengaruh terhadap volume
perdagangan saham perusahaan.

Utomo (2000) melakukan penelitian ntuk melihat pengungkapan

sosial pada laporan keuangan tahunan di perusahaan-perusahaan high
profile dan low profile. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa ada

perbedaan pengungkapan di anlara dua tipe kelompok industri tersebut.
Perusahaan yang tergolorg high profile temyata melakukan pengungkapan
sosial yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tergolong low profile.

Sayekti (2004) melakukan telaah literatur yang membahas
mengenai konsep akuntabilitas yang mendasari CRSA, dan membahas
mengenai konsep CRSA itu sendiri. Hasil dari telaah Sayekti menunjukkan
bahwa perdebatan berkenaan dengan CRSA masih terur berlanjut, namun
walaupun demikian ditemukan bukti bahwa ada sejumlah perusahaan yang

sudah mengakomodasi informasi CRSA dalam laporan keuangan mereka.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel
Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan pertambangan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian ini adalah
seluruh perusahan pertambangan yang terdaftar di BEI. Sedangkan teknik
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan

sampel dipilih perusahaan pefiambangan yang memiliki laporan tahunan di
situs perusahaan bersangkutan (website).
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Instrumen Penelitian
Penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa suatu daftar

pengungkapan lingkungan hidup yang distandarisasi menjadi 6 bagian,

yaiJtr: Overview, Surat dari Dewan Komisaris, Surat dari Dewan Direksi,

Lain-lain, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Diskusi dan Analisis

Manajemen. Sedangkan bentuk pengungkapan yang diungkap adalah

kualitatif naratif, kuantitatif non-moneter, dan kuantitatif moneter.

Berdasarkan kegiatan perusahaannya maka meliputi pengendalian polusi,

pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan, Sertifikasi lingkungan,

inalisis mengenai dampak lingkungan, dukungan pada konservasi satwa,

dukungan pada konvervasi lingkungan, rating (termasuk penghargaan di

bidang lingkungan), energi (termasuk energi saving, total energi yang

digunakan), dan kebijakan lingkungan.

Teknik Analisis Data
Penelitian ini dilakukan dengan metode content analysis (Weber, 1992)

yaitu metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk
pendugaan atas suatu teks. Teks yang ada akan dikodifrkasi ke dalam

beberapa kelompok berdasarkan kriteria tertentu.

Dalam penelitian ini beberapa tahapan dilakukan sebagai berikut:

pertama, peneliti melakukan penelusuran mengenai kelengkapan laporan

iahunan perusahaan pertembangan yang dijadikan sampel' Kedua, peneliti

melakukan penelusuran laporan tahunan perusahaan pefiambangan untuk
mencari item-item yang diungkapkan oleh perusahaan tersebut dengan

menggunakan instrumen penelitian yaitu daftar pengungkapan sosial.

Ketiga, peneliti memilah informasi yang didasarkan atas standar yang

dibuat dan tipe item yang diungkap. Setelah itu menghitung masing-masing

variabel. Penghitungan dilakukan dengan cara mencari presentasi bobot

masing-masing variabel dengan cara membagi jumlah perusahaan yang

melakukan pengungkapan dibagi dengan total perusahaan. Jumlah

perusahaan yang melakukan pengungkapan merupakan besarnya

pengungkapan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah

dilakukan pembobotan kemudian hasil penghitungan dianalisis secara

deskriptif dan kemudian ditarik kesimpulan.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yaitu:

1. Penyusunan daftar pengungkapan sosial cenderung subyektif,

sehingga memungkinkan terlewatinya item-item tertentu demikian
juga dalam penggunaan check list pengungkapan.
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2. Sampel perusahaan hanya yang memiliki situs internet, hal ini
membawa beberapa keterbatasan misalnya ada laporan keuangan
yang tidak dapat didownload, tidak semua perusahaan memiliki
situs internet, perusahaan memiliki situs intemet tetapi tidak
menyefiakan laporan tahr.rnan.

Penelitian tidak dilakukan dalam beberapa periode sehingga tidak
dapat dilihat perkembangan pengungkapan lingkungan hidup yang
dapat mencerminkan bagaimata perhatian perusahaan terhadap
lingkungan hidupnya.

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

P e\aksanaan ! ene\itian
Pemsahaan pefiambangan yang terdaftar di BEI berjumlah 10

perusahaan dan yang memiliki situs intemet berjumlah 8 perusahaan,
namun yang memiliki laporan lengkap yaitu 6 perusahaan. Perusahaan
tersebut yaitu PT Aneka Tambang, Tbk, PT Inco, Tbk., PT. Medco, Tbk,
PT. Pertambangan Bukit Asam, Tbk, PT. Bumi Resources, Tbk., dan PT.
Apexindo, Tbk.

Pengungkapan Berdasarkan Bentuk Pengungkapan

Tabel 1

Persentase Perusahaan Melakukan Pengungkapan
Berdasarkan Bentuk Pengungkapan

Bentuk Pengungkapan Persentase

Narasi kualitatif
Kuantitatif moneter

Kuantitatif nonmoneter

100.00%

8333%
66.67%

Tabel 1 menunjukkan pengungkapan dalam bentuk narasi kualitatif
mendominasi bentuk pengungkapan yang paling banyak dilakukan yaitu
sebesar 100% dibandingkan dua pengungkapan yang lain yaitu kuantitatif
nonmeneter dan kuantitatif meneter yang masing-masing 66,610/o dan
83,33yo. Hal ini sangat dimengerti karena informasi lingkungan hidup yang
diberikan perusahaan menggambarkan peristiwa/kejadian yang
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berhubungan dengan lingkungan hidup dan informasi mengenai perlakuan
perusahaan terhadap lingkungan hidup dimana penrsahaan beroperasi.
Informasi kuantitatif nonmoneter lebih banyak mencakup informasi yang
diberikan perusahaan mengenai jumlah lahan yang berhubungan dengan
konservasi lingkungan. Sedangkan informasi kuantitatif moneter lebih
banyak mengungkapkan mengenai berapa besar jumlah rupiah yang
dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengelola lingkungan hidupnya.

Bagian narasi kualitatif memiliki bagian terbesar karena pihak
manajemen lebih dapat mengungkapkan dengan lebih leluasa dan bebas

mengenai bagaimana peran perusahaan dalam pengelolaan dan pencegahan

kerusakan lingkungan hidup di mana perusahaan beroperasi. Bagian ini juga
memberikan kesempatan kepada pihak manajemen untuk dapat
menguraikan secara rinci informasi berkenaan dengan kebijakan perusahaan

dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidupnya. Bagian ini juga
menjadi penting karena pihak manajemen sudah sangat memahami bahwa
informasi pelestarian lingkungan hidup merupakan informasi yang penting
bagi s take ho I der terutama investor.

Banyak kasus yang melibatkan faktor sumberdaya alam misalnya
bagaimana perusahaan mereklamasi lahan yang digunakan untuk
pertambangan, perusahaan mencegah polusi, dan kebijakan-kebijakan
perusahaan berkenaan dengan lingkungan hidup serta bagaimana peran
perusahaan bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk melestarikan
lingkungan hidup sekitarnya. Hal ini akan mempengaruhi kiner.la
perusahaan yangpada akhirnya mempengaruhi performa keuangan dan ci1.ra

perusahaan. Karena itu manajer berusaha mengungkapkan semaksimal
mungkin informasi lingkungan hidup dalam bentuk narasi kualitatif
dibandingkan dengan kuantitatif.

Pengungkapan Berdasarkan Bagian Pengungkapan

Tabel2
Persentase Perusahaan Melakukan Pengungkapan

Berdasarkan Bagian Pengungkapan

overvlew
surat komisaris
surat direksi
catatan laporan keuangan

=

411 

=

Basian Pensunskanan Persentase

66.67%

50.00%

83.33%
50.00%
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analisis manajemen

laporan CSR

lain-1ain

33.5)Yo

83.33%
66.67%

Dari tabel 2 terhhat bahwa informasi lingkungan hidup sudah

merata terdapat pada seluruh bagian laporan tahunan. Hal ini menunjukkan
bahwa pihak manajemen sudah memahami betapa pentingnya informasi ini
bagi stakeholder perusahaan. Pengungkapan informasi lingkungan hidup
paling banyak dilakukan pada laporan CSR dan surat direksi yang memiliki
angka yang sama yaitu 83,330 . Sebagian perusahaan sudah memiliki
laporan CSR secara khusus yang terdapat dalam laporan tahunan. Hanya

satu perusahaal yang secara khusus memiliki laporan CSR terpisah dari

laporan tahunan yaitu PT Aneka Tambang, Tbk. Tingginya informasi
mengenai lingkungan di laporan CSR karena laporan tersebut dikhususkan
dan didesain untuk mengungkapkan informasi mengenai bagaimana
pertanggungiawaban sosial dan lingkungan perusahaan. Sedangkan direksi
sudah memahami bahwa laporan pengelolaan lingkungan bagi perusahaan

pertambangan merupakan laboran yang sangat penting karena saat ini
stakeholder sudah memperhitungkan laporan tersebut dalam pengambilan
keputusan bisnisnya. Melalui surat Direksi , para stakeholder akan mendapat
informasi langsung bahwa pengelola perusahaan, dalam hal ini direksi,
sudah melakukan pengelolaan lingkungannya dalam rangka mengurangi
risiko lingkungan. Temuan ini sesuai dengan apa yang diteliti oleh Sembirin
(2005) bahwa kemungkinan besar dewan komisaris mempengaruhi dewan
direksi khususnya dalam proses pelaporan sosial. Dewan komisaris
kemungkinan besar mempengaruhi dewan direksi untuk memberikan
informasi yang besar mengenai lingkungan hidup karena perusahaan

minyak/tambang sangat rentan dengan isu-isu lingkungan hidup.
Sedangkan pengungkapan yang paling rendah terdapat pada bagian

analisis manajemen sebesar 33,33yo. Dalam analisis manajemen lebih
banyak terungkap informasi mengenai kondisi kinerja perusahaan yang

mencakup analisis kinerla keuangan, prospek masa depan, dan peran

sumberdaya manusia perusahaan dibanding dengan informasi mengenai
pengelolaan sumberdaya manusia.

Pada bagian overview sebanyak 66,67% informasi lebih mengarah
pada informasi lingkungan hidup secara umum misalnya bagaimana
perusahaan berkepentingan terhadap lingkungan hidupna. Surat Komisaris
(50%) lebih mengungkapkan pada informasi umum bagaimana perusahaan

memiliki kebijakan terhadap lingkungan hidup. Dalam catatan laporan

keuangan sebesar 50% diungkapkan bagaimana perusahaan membebankan
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biaya-biaya yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidupnya.

Informasi yafig terdapat di catatan laporan keuangan menyangkut informasi

fioneter dan non moneter. Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen sudah

menganggap bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang baik merupakan

bagian penting bagi perusahaan. Sedangkan laporan lain-lain mencakup

informasi mengenai strategi perusahaan, informasi lingkungan hidup, dan

bagian informasi lain yang tidak termasuk dalam bagian pengungkapan di

atai. Informasi dalam laporan lain-lain memiliki nilai yang cukup banyak

yaifi66,67%.

Pengungkapan Berdasarkan Kegiatan Perusahaan
Tabel 3

Persentase Perusahaan Melakukan Pengungkapan
Berdasarkan Kegiatan Perusahaan

tan Perusahaan Persentase

pengendalian polusi

pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan

Sertifikasi lingkungan

analisis mengenai dampak lingkungan (AMDL)

dukungan pada konservasi satwa.

dukungan pada konvervasi lingkungan

rating (termasuk penghargaan di bidang lingkungan)

energi (termasuk energi saving, total energi yang digunakan)

Kebiiakan linskunsan

Dari tabel 3 ditemukan bahwa informasi mengenai pencegahan dan

perbaikan kerusakan lingkungan serla kebijakan lingkungan merupakan

persentase terbesar yang diungkapkan oleh perusahaan dalam kegiatannya

melestarikan lingkungan hidup yaitu sebesar 100%. Dalam

pengungkapannya perusahaan senantiasa berusaha untuk mencegah

ierjadinya kerusakan lingkungan hidup dimana mereka beroperasi dengan

cara bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Perusahaan juga senantiasa

mengungkapkan bahwa mereka memiliki kebijakan khusus dalam

melestarikan lingkungan hidupnya walaupun beberapa perusahaan tidak

mengungkapkan secara detail kegiatannya.
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66.67%

33.33%
8333%
83.33%

50.00%

100.00%



Peranan Corporate Responsibilty ..., J.E. Sutanto

Beberapa perusahaan dengan jelas mengungkapkan bagaimana
mereka berusaha untuk mengendalikan polusi dengan jumlah 66,670/0.

Perusahaan dengan berbagai cara menekan pencemaran yang mereka

lakukan, baik menggunakan teknologi tertentu atau menerapkan strategi

tertentu. Beberapa perusahaan mengungkapkan bahwa mereka memperoleh
penghargaan dalam bidang lingkungan hidup (sebesar 83,33%) dan mereka

sangat bangga memperoleh hal tersebut karena mereka bisa membuktikan
bahwa usaha mereka tidak merugikan lingkungan hidup. Hanya ada dua
perusahaan yang secara khusus memiliki kegiatan mendukung konservasi

satwa yaitu PT Inco, Tbk dan PT Apexindo, Tbk. Beberapa perusahaan,

sebanyak 33,330 , memberikan informasi bahwa dalam melakukan
pengelolaan lingkungan hidupnya mereka melakukan sertifikasi misalnya

ISO. Beberapa perusahaan juga mengungkapkan bahwa mereka berusaha

melakukan penghematan energi melalui teknologi dan manajemen

lingkungan secara khusus. Informasi ini cukup banyak diungkapkan oleh
perusahaan yaitu sebesar 500%.

Dari analisis di atas dapat ditemukan bahwa perusahaan

perlambangan sudah melakukan banyak kegiatan dalam rangka
melestarikan lingkungan hidupnya. Namun demikian informasi
pengungkapan lingkungan hidup masih lebih rendah dibandingkan dengan

informasi pertanggungi awaban sosial lainnya yaitu sumberdaya manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang

merupakan perusahaan beresiko tinggi yang dikenal dengan perusahaan

high profile. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang memiliki
situs internet dan laporan tahunan lengkap. 6 perusahaan digunakan dalam
penelitian ini dan cukup mewakili dari 10 populasi perusahaan

pertambangan yang terdaftar di BEI. Semua perusahaan sudah memiliki
laporan CSR tersendiri yang menjadi bagian dalam laporan tahunan, hanya

satu perusahaan yang memiliki laporan CSR secara terpisah dengan laporan

tahunan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan yang paling

banyak dilakukan melalui bentuk narasi kualitatif sebanyak 100%. Hal ini
disebabkan karena pihak perusahaan dapat secara rinci mengungkapkan

bagaimara mereka melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan

menerapkan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan lingkungan hidup
secara deskriptif. Selanjutnya adalah bentuk kuantitatif moneter yang
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merinci berapa besar biaya perusahaan dalam mengelola lingkungan

hidupnya.
Berdasarkan bagian pengungkapannya maka pengungkapan

mengenai lingkungan hidup banyak terdapat pada surat direksi dan laporan

CSR yaitu sebanyak 83,330 . Dalam laporan CSR diungkapkan lebih detail

mengenai kebijakan dan usaha-usaha perusahaan dalam mengelola

lingkungan hidupnya. Namun demikian beberapa perusahaan tidak secara

rinci mengungkapkan bagaimana kebijakan dan usaha-usahanya dalam

mengelola lingkungan hiduPnya.
Hasil analisis dari kegiatan apa saja yang dilakukan oleh

perusahaan, dapat ditemukan bahwa semua perusahaan telah melakukan

pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan serta telah memiliki
tebrjakan lingkungan hidupnya yang berjumlah 1000/o. Namun demikian,

seperti halnya dalam bagian pengungkapan walaupun semua perusahaan

mengungkapkan informasinya namun tidak secara detail.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa manajemen sudah

mempertimbangkan informasi lingkungan hidup adalah informasi yang

penting untuk diungkapkan. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Zuhroh dan Sukmawati (2003), yaitu rupanya manajer

memberikan informasi lingkungan hidup karena investor telah mulai
merespon dengan baik informasi-informasi sosial yang disajikan perusahaan

dalam laporan tahunan. Dengan kata lain lingkungan hidup menjadi bagian

yang sangat strategis bagi kesuksesan perusahaan. Informasi sumberdaya

manusia merupakan informasi penting yang akan dipertimbangkan oleh

.stakeholder.
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