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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Faktoryyang mempengaruhi kinerja keuangan 

Merupakan analisis yang bertujuan melihat gerak langkah perusahaan 

dalam melaksanakan aktifitas perusahaan berdasarkan acuan memakai aturan 

pelaksanaan keuangan secara efisien (Fahmi, 2011).  

Kinerja Keuangan IAI (2007) suatu kesanggupan perusahaan untuk 

mengelola serta mengendalikan sumberdaya dimilikinya. Dengan penjelasan 

pendapat diatas disimpulkan kinerja keuangan mengukur keberhasilan agar 

menciptakan laba dengan optimal untuk melawan suatu perubahan lingkungan 

yang dapat dijadikan cerminan oleh perusahaan. 

Menurut sucyto (2003) kinerja keuangan suatu pengukuran terhadap 

keberhasilan yang telah digapai oleh perusahaan dalam mencapai tujuan untuk 

mendapatkan laba. Menurut Gray (1995) ukuran yang akan dilakukan pada kinerja 

keuangan dengan melakukan analasis pada rasio keuangan sebagai awal untuk 

melakukan suatu penilaian pada kegiatan operasional perusahaan. 

1.2 Model Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan peninjauan dalam studi ini, berikut merupakan uraian dari 

penelitian terdahulu yang akan dijadikan suatu patokan dalam penelitian yang 

akan dilakukan. Widarto dan Mudjuyanti (2014) melakukan penelitan tentang 

dampak timbulnya kemampuan lingkungan dan pengungkapan lingkungan pada 

kinerja ekonomi dari analisis penelitian tersebut diperoleh bukti bahwa secara 

keluruhan hasil dari independen berhubungan positif dan signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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Arifiyanto (2016) meneliti tentang akibat kinerja keuangan terhadap 

pengungkapan lingkungan perusahaan pertambangan di Bei dan mendapakan hasil 

analisis dari penelitiannya yaitu variabel ROA tidak mempengaruhi 

Environmental Disclosure di dalam perusahaan sektor Minning, dan Secara 

individu variabel Tobin’s Q tidak mempengaruhi pengungkapan lingkungan di 

perusahaan sektor Minning. 

Rahman, yosof, dan Mohamed (2012) mengetes hubungan antara 

pengungkapan lingkungan dan kinerja keuangan di Malaysia, Singapura dan 

Thailand yang mengungkapkan informasi lingkungan dalam laporan keuangan 

secara sukarela mereka dan menemukan tidak ada hubungan antara pengungkapan 

lingkungan pada kinerja keuangan. 

Sulaiman dan Mokhtar (2010) menjalankan suatu pengujian hubungan 

antara akuntansi manajemen lingkungan (EMA) dan pelaporan lingkungan (ER) 

dan persepsi manajemen (akuntan) terhadap pengembangan EMA di Malaysia 

yang menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. 

Titisari dan Alviana (2012) melakukan-penelitian yang berjudul pengaruh 

kemampuan lingkungan terhadap kemampuan ekonomi, dan mempunyai hasil 

yaitu dari empat variable yang di gunakan menunjukkan bahwa variable tersebut 

bermakna signifikan terhadap kinerja ekonomi. 

Hassel, Nisson, dan Nyquist (2005) Melakukan Penelitian The value 

relevance of environmental performance Penelitian ini merupakan yang pertama 

kali untuk menyelidiki hubungan antara pasar nilai dan kinerja lingkungan secara 

keseluruhan dalam hubungannya dengan laporan keuangan informasi yang 
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ditemukan bahwa dalam suatu laporan keuangan perusahaan yang terdaftar baik 

ekuitas dan laba bersih memiliki nilai yang relevan. 

Studi teoritis oleh Griffin dan Mahon (2014) dan Ortlizk, et.,al (2003) 

menunjukkan adanya ikatan positif antara Corporate Social Responsibility dan  

kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis resolusi konflik yang didasarkan pada 

teori pemangku kepentingan menyatakan jika manajer memakai tata kelola 

perusahaan yang efektif dan pemantauan CSR untuk mengatasi konflik 

kepentingan di antara para pemangku kepentingan, nilai perusahaan akan 

berinteraksi secara positif dengan CSR dan tata kelola perusahaan. 

Hasil Jo dan Harjoto (2011) menunjukkan bahwa konstribusi dalam CSR 

memiliki efek positif pada tingkatan perusahaan dilihat oleh Tobin's Q. 

Crisostomo et al., (2011) menemukan efek negatif antara CSR dan nilai 

perusahaan. Hipotesis yang dimiliki pada observasi ini adalah sebagai berikut: Hb: 

Kegiatan pengungkapan informasi CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

Di dalam penelitian Horathova (2010) mengenai does environmental 

performance effect financial performance yang memperoleh hasil ada significant 

antara variabel independen pada dependen. 

 

2.3 Pengaruh variabel independen terhadap kinerja-keuangan 

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam menjelaskan kinerja 

keuangan perusahaan yaitu environmental disclosure dan environmental 

performance yang diinterprestasikan kedalam dua teori yaitu, teori legitimasi dan 
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teori stakeholder. Berikut uraian penjelasan dari studi ini untuk mengetahui 

pengaruh dua variabel tersebut terhadap financial performance. 

2.3.1 Pengungkapan lingkungan 

Merupakan pemberian sebuah informasi terkait suatu rutinitas terhadap 

perusahaan. Informasi tertuang kedalam laporan keuangan sehingga bermanfaat 

untuk pengguna menunjang dalam hal setiap informasi harus akurat yang bisa 

diandalkan serta n dengan akurat setiap kejadian mampu dan menghasilkan di 

dalam perusahaan (Ghozali & Chariri, 2007). 

Menurut Hendriksen (1992) pengungkapan mempunyai arti yang tidak 

menutupi jika dihubungkan terhadap laporan keuangan, pengungkapan 

mempunyai defenisi  bahwasanya  memberikan  suatu  informasi  serta penjelasan   

mengenai hasil aktifitas didalam unit usaha ialah kewajiban dari laporan 

keuangan. 

2.3.1.1 Tujuan pengungkapan lingkungan  

Adapun yaitu suatu informasi yang dianggap penting menghasilkan suatu 

tujuan laporan keuangan dan sebagai bentuk memberikan pelayanan pada pihak 

yang didalamnya mempunyai keuntungan berbeda (Suwarjono, 2005): 

Berikut ini pemaparan tujuan pada kutipan-kutipan diatas: 
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1. Tujuan Melindungi 

Tujuan berikut memberikan suatu perlindungan terhadap pengguna yang 

menggunakan serta yang mengutarakan informasi yang mempunyai 

kaitannya dengan laporan keuangan. 

2. Tujuan Informatif 

3. Tujuan Kebutuhan Khusus 

2.3.2 Teori Stakeholder 

Menurut Freeman (2002) pernyataan mengenai penjelasan atau pengartian 

mengenai stakeholder yang merupakan bentuk sewajarnya, merupakan suatu 

keuntungan tidak hanya kepentingan tetapi bagi seluruh kepentingan beterkaitan 

dengan perusahaan. Menurut Clarkson (1994) stakeholder terdiri dari 2 hal yaitu: 

1. Stakeholder sukarela 

Stakeholder setiap orang yang menanggung setiap resiko yang 

melaksanakan investasi didalam perusahaan. 

2. Stakeholder non-sukarela 

Stakeholder ini berbeda dengan stakeholder diatas, pada stakeholder non- 

sukarela berarti setiap kelompok menghadapi risiko dari sebuah akibat 

yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

Sedangkan menurut Cohyen, Webby, Natha, dan Woold (2009) 

menjelaskan bahwa terdiri dari dua macam stakeholder, yaitu , 
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1. Stakeholder primer 

 Stakeholder primer ini yang termasuk kepada pemilik, karyawan, 

pelanggan serta distributor pada sekelompok public. 

2. Stakeholder sekunder 

Stakeholder sekunder ini merupakan suatu media pada pihak-pihak yang 

mempunyai suatu kepentingan yang lebih besar. 

2.3.3 Kinerja-Lingkungan 

2.3.3.1 Defenisi kinerja lingkungan 

Menurut ISO 14001 merupakan suatu sebuah manajemen lingkungan, 

sebagai lingkungannya serta kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan yang 

memiliki target arah sasaran di dalam lingkungan. 

Menurut Gunther (2011) kinerja lingkungan di anggap sebagai kinerja 

berkenaan terhadap rantai lingkungan dalam dampak lingkungan dan kinerja 

lingkungan berkaitan ke dalam tiga bagian yakni strategic corporate 

environmental reporting corporate environmental performance and operational 

corporate environmental performance. 

Sedangkan menurut Pangastuti (2008) menjelaskan bahwa kinerja adalah 

setiap prestasi dari ukuran keberhasilan diperoleh dari individu atau organisasi di 

saat melaksanakan suatu pekerjaan pada setiap periode, pendapat lain menurut 

sunu (2001) kinerja lingkungan berarti merupakan hasil yang terukir pada sistem 

manajemen lingkungan yang terkait dengan control pada organisasi terhadap 

aspek lingkungannya, yang mempunyai suatu dasar terhadap tujuan dan target 

lingkungan. Perusahaan akan selalu berusaha untuk memuaskan berbagai 
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kepentingan agar dapat berbagai kepentingan pemangku kepentingan untuk 

menemukan kebutuhan luas agar untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang 

proaktif. 

2.3.3.2 Tujuan kinerja lingkungan 

Secara tidak langsung setiap aktivitas operasional dilakukan berkaitan 

terhadap lingkungan dan dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. 

Menurut pendapat Octina (2007) yang menyatakan bahwa semua lembaga dalam 

penegak aturan didalam nasional maupun internasional menerapkan undang 

undang dengan tegas sementara lembaga lingkungan maupun pengguna 

mengidentisifikan pengawasan terhadap publik bagi perilaku lingkungan di dalam 

dunia bisnis. 

Pengendalian terhadap pencemaran sangatlah dibutuhkan oleh perusahaan 

terhadap lingkungan dan sangat dibutuhkan dapat meningkatkan serta dapat 

memberikan suatu keuntungan yang bukan hanya berdampak terhadap lingkungan 

namun terhadap perusahaan atau industri itu sendiri serta masyakarakat yang 

secara umum yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti meningkatkan 

kualitas, mengurangi pembangunan, penghematan energi dengan cara daur ulang 

serta mematuhi segala peraturan. 

2.3.3.3 Indikator kinerja lingkungan 

Tedapat dua bentuk ukuran indikator kinerja lingkungan menurut 

Purwanto (2000) . 
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1. Indikator lagging. 

2. Indikator leading 

Adapun bentuk indikator sangat banyak diketahui ialah indikator lagging 

misalnya kuantitas limbah yang telah dihasilkan, 

Pada Indikator kinerja lingkungan dapat memenuhi data lingkungan yang 

luas yang di tuang kedalam informasi yang memperboleh untuk memonitor, 

mencapai sasaran, serta dalam hal meningkatkan kinerja. 

 

2.3.3.4 Pengukuran kinerja lingkungan 

Menurut Tri P (2006) di dalam kinerja lingkungan terdiri dari bebarapa 

jenis yaitu kinerja lingkungan kuantitatif yang merupakan hasil sebagai ukuran 

melalui suatu sistem manajemen lingkungan dengan mengontrol aspek lingkungan 

fisiknya sedangkan selanjutnya adalah kinerja lingkungan kualitatif yaitu diukur 

terkait asset nonfisik misalnya prosedur dan motivasi dan semangat kerja. 

Pengukuran pada kinerja keuangan melihat perolehan hasil yang 

menyangkut penilaian yang sangat detail yang akan dikelompokan pada indikator 

yang terdapat didalamnya, penilaian yang dilakukan tidak lari dari suatu masukan 

lalu menjadi sebuah pengeluaran saat proses program kebijakan yang penting. 

2.3.3.5 PROPER 

PROPER ini mempunyai suatu tujuan yang berguna untuk mengukur 

kinerja lingkungan pada suatu perusahaan.Dengan tujuan agar perusahaan tersebut 
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patuh kepadada aturan yang lingkungan hidup untuk menuju pembangunan 

berkelanjutan pada proses jasa dan produksi dan untuk melaksanakan bisnis yang 

beretika dan bertanggungjawab (Laporan Hasil Penelitian, 2011). 

PROPER bertujuan melakukan pengelolaan lingkungan dengan instrument 

intensif, reputasi/citra memiliki kinerja yang sangat bagus dan mempunyai suatu 

reputasi untuk perusahaan dalam kinerja untuk pengelolaan lingkungan yang 

kurang memuaskan. 

Sementara itu, penerapan PROPER dapat menanggapi keperluan secara 

transparansi, informasi serta partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan 

tersebut dipublikasikan secara transparan kepada stakeholders lainnya dan publik. 

Sistem dari pringkat PROPER meliputi pemeringkatan perusahan pada lima (5) 

warna yang memberikan suatu gambaran. 

2.3.3.6 Tujuan dan sasaran PROPER 

PROPER merupakan penilaian yang menggunakan indikator yang terukur 

terhadap kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan. Kebijakan tersebut telah 

ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang 

memiliki sasaran agar dapat menaikan peran perusahaan terhadap pengelolaan 

lingkungan. 

2.3.3.7 Keuntungan PROPER bagi para stakeholder 

 PROPER dilaksanakan dengan menyangkutkan stakeholder. Yang berawal 

dari susunan dari karakteristik yang dimiliki PROPER dalam penilaiannya setelah 
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hasil penilaian keluar lalu akan dipubliskan kepada publik, karena memiliki 

keuntungan antara lain sebagai berikut: 

1. Merupakan sebagai instrument benchmarking bagi perusahaan dan 

dilakukannya kesetaraan pada kinerja yang lain melalui nasional. 

2. Status kepatuhann perusahaan pada undang-undang yang berlaku dapat 

diketahui. 

3. Untuk dapat mengetahui kinerja terhadap pengelolaan lingkungan pada 

investor, perbankan, masyarakat, dan LSM sekitar perusahaan dengan 

clearing house. 

4. Sebagai alat Advertensi untuk perusahaan 

5. Informasi yang dibutuhkan perusahaan yang berkaitan pada teknologi 

ramah lingkungan. 

Pada pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa manfaat dari Proper ialah 

salah satunya dapat mendorong para stakeholder untuk lebih memperhatikan 

lingkungan demi meningkatkan intensitas dan meningkatkan suatu nilai tambah 

terhadap perusahaan dalam melakukan pengelolaan yang lebih dan lebih bagus 

lagi. 

2.3.4 Teori Legitimasi 

Ancaman akan muncul terhadap legitimasi perusahaan karena terjadinya 

suatu perbedaan secara nyata ataupun secara pontensial, atau dapat dinyatakan 
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bahwa legitimasi merupakan organisasi yang hanya dapat bertahan apabila 

masyarakat menerima tersebut (Lindblom, 1994). 

Wicaksono (2012) teori ini didasari pada dasar-dasar, kualitas, dan 

peraturan soaial perusahaan agar dapat memperhatikan dan membatasi keperluan 

sosial dan reaksi sosial yangakan muncul, maka dari itulah dianggap sangant 

penting oleh organisasi. 

 

2.3.4 Pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap kinerja keuangan  

Pada dasarnya pengungkapan lingkungan pada perusahaan yang 

memberikan suatu informasi terhadap perusahaan merupakan hal yang sangat 

penting bagi stakeholder khususnya investor sebab pengungkapan informasi 

mengenai hal tersebut merupakan kebutuhan bagi stakeholder (Suratno, 2006). 

Dikarenakan perusahaan yang dinilai sebagai perusahaan yang memiliki good 

news akan berisiko untuk meningkatkan pengungkapan lingkungan yang tinggi 

dalam laporan tahunanya. Oleh karena itu, perusahaan dengan pengungkapan 

lingkungan yang tinggi dalam laporan keuangannya akan lebih dapat diandalkan, 

laporan keuangan yang handal dapat berpengaruh secara positif terhadap kinerja 

keuangan, di mana para investor akan merespon secara positif dengan fluktuasi 

harga saham yang semakin tinggi, begitupun sebaliknya jika pengungkapan 

lingkungan suatu perusahaan rendah, maka investor akan merespon secara negatif 

dengan fluktasi harga saham yang semakin menurundari tahun ketahun. 

H1: pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan.  
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2.3.6    Pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan 

Berdasarkan teori legitimasi pengaruh masyarakat luas dapat menetukan 

alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi perusahaan yang cenderung 

menggunakan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau 

melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat karena legitimasi adalah hal 

yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma 

dan nilai-nilai sosial, serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya 

analitis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Environmental 

performance diartikan sebagai kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan 

yang baik dan melestarikan lingkungan (Suratno dkk., 2006). Dan kementrian 

lingkungan hidup melakukan pemeringkatan kinerja lingkungan perusahaan 

dengan PROPER. Penilaian kinerja penataan dalam pengelolaan lingkungan ini 

mulai dikembangkan sejak tahun 1995 dan diperluas pada tahun 2002. Kinerja 

penataan yang dinilai dalam PROPER mencakup penataan terhadap pengendalian 

pencemaran air, udara, pengelolaan limbah, B3, dan penerapan AMDAL (Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan). Peringkat kinerja lingkungan dalam PROPER 

dibagi menjadi lima, yaitu yang terbaik EMAS, HIJAU, BIRU, MERAH, sampai 

yang terburuk HITAM. 

Semakin besar andil perusahaan di dalam kegiatan lingkungan, maka 

semakin baik pula image perusahaan dimata stakeholder maupun pada pengguna 

laporan keuangan lain. Dengan adanya image positif tersebut, maka akan dapat 

menarik perhatian dari para stakeholder maupun masyarakat pengguna laporan 

keuangan. Dengan kinerja lingkungan perusahaan yang meningkat akan semakin 
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baik pula kinerja keuangan perusahaan tersebut, sehingga pasar akan merespon 

secara positif melalui fluktuasi harga saham yang diikuti oleh meningkatnya 

return saham perusahaan. Secara relatif akan banyak investor yang berminat untuk 

membeli saham perusahaan guna menanamkan investasinya, hal ini merupakan 

cerminan pencapaian kinerja keuangan perusahaan. 

H2: kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

2.3.5 Pengaruh kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan 

terhadap kinerja keuangan secara simultan 

Perusahaan yang mempunyai suatu kinerja lingkungan yang baik 

merupakan berita baik bagi investor dan calon investor. Perusahaan yang memiliki 

suatu tingkat kinerja lingkungan yang tinggi dan baik akan direspon secara positif 

oleh investor melalui fluktuasi harga saham perusahaan. Harga saham perusahaan 

secara relative dalam industri yang bersangkutan merupakan cerminan pencapaian 

kinerja ekonomi perusahaan. Begitu pula dengan pengungkapan informasi 

lingkungan perusahaan yang dapat dinilai sebagai perusahaan berisiko lingkungan 

yang tinggi, perusahaan dengan pengungkapan informasi lingkungan yang tinggi 

dalam laporan keuangannya akan lebih dapat diandalkan, laporan keuangan yang 

handal tersebut akan berpengaruh secara positif terhadap kinerja ekonomi, dimana 

investor akan merespon secara positif dengan fluktasi harga pasar saham yang 

semakin tinggi, dan begitu pula sebaliknya. 

H3: kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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2.4 Model penelitian dan perumusan hipotesis 

2.4.1  Model penelitian 

  

  

 

 

 

Gambar 2.4.1 Model penelitian, sumber: data diolah, 2019. 
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