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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Legitimasi. 

Teori legitimasi mengandaikan korporasi terikat oleh kontrak sosial di 

mana korporasi menyetujui untuk memenuhi berbagai rencana yang akan 

dilakukan secara sosial dengan imbalan persetujuan tujuan, kelangsungan hidup, 

dan pertumbuhannya (Magness, 2006). Namun, jika perusahaan tidak beroperasi 

dengan terikat oleh kontrak sosial, masyarakat dapat menghentikan hak 

perusahaan untuk melanjutkan Operasi atau perusahaan akan dikenakan sanksi. 

Oleh karena itu, ada ancaman legitimasi terutama bagi perusahaan yang peka 

terhadap lingkungan yang mungkin memiliki efek buruk terhadap lingkungan. 

Untuk memperluas, mempertahankan atau mempertahankan legitimasi, korporasi 

sering kali akan menyebarluaskan lebih banyak pengungkapan lingkungan untuk 

menutup celah legitimasi yang diakibatkan oleh kegagalan korporasi untuk 

menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat (Deegan, 2002). Oleh sebab itu, 

pengungkapan lingkungan bisa dianggap sebagai satuan untuk membangun citra 

dan untuk mempengaruhi penilaian publik terhadap kinerja lingkungan 

perusahaan. Akibatnya, perusahaan akan berusaha melarikan diri dari cara yang 

tidak dapat diterima oleh masyarakat dan akan menyesuaikan kegiatan operasi 

mereka untuk memenuhi harapan masyarakat. 
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2.1.2 Teori Stakeholder 

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat keinginan yang berkembang 

dalam etika bisnis dan pada kenyataannya, teori stakeholder adalah salah satu 

teori yang paling berpengaruh dalam etika bisnis. Untuk melakukan bisnis, 

perusahaan telah menuntut sumber daya dari lingkungan alam dan sebagai 

imbalannya, perusahaan harus memperlakukan dan mengelola lingkungan dengan 

baik (Aggarwal, 2013). Pengungkapan lingkungan perusahaan juga dipandang 

sebagai salah satu interaksi antara entitas dan para pemangku kepentingannya 

(Parmar et al., 2010). Akibatnya, penelitian ini melihat teori pemangku 

kepentingan sebagai kerangka kerja yang paling berguna dalam menjelaskan 

pengungkapan lingkungan karena berkaitan dengan cara perusahaan mengelola 

pemangku kepentingannya. Selain itu, teori pemangku kepentingan berbeda dari 

teori legitimasi yang memperlakukan seluruh masyarakat sebagai satu kelompok 

(Akisik, 2017).  

Keterlibatan mereka yang erat dalam perusahaan-perusahaan ini dapat 

menghasilkan kekuatan dan pengaruh yang luar biasa terhadap pengambilan 

keputusan perusahaan, terutama ketika investor menuntut perusahaan untuk 

bertindak dengan cara yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Semakin 

banyak saham yang dimiliki oleh para investor ini, semakin besar kekuatan dan 

kontrol yang mereka hasilkan dalam suatu perusahaan yang dapat menyebabkan 

perubahan signifikan dalam perusahaan. Selain itu, Ferreira dan Matos (2008) 

menemukan perusahaan dengan kepemilikan yang lebih tinggi oleh lembaga asing 
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dan independen memiliki penilaian perusahaan yang lebih tinggi, kinerja operasi 

yang lebih baik, dan pengeluaran modal yang lebih rendah. 

 

 

2.1.3 Teori Agensi 

 Pada dasarnya teori agensi adalah keterkaitan hubungan antara pemilik 

dan manajer. Telah menjadi rahasia umum adanya konflik kepentingan antara 

manajer perusahaan dan pemegang saham, serta para pemangku 

kepentingan(Aggarwal, 2013). Teori agensi juga serupa dengan model organisasi 

politik. Perbedaannya dalam model organisasi politik masalah diselesaikan 

dengan tawar-menawar, koalisi, dan negosiasi. Dalam teori agensi akan 

diselesaikan melalui koalisi insentif(Eisenhardt, 1989). 

2.1.4 Laporan berkelanjutan/sustainability report 

Sustainability reporting memiliki definisi sebagai panduan guna 

mengukur, mengungkapkan, dan menegakkan akuntabilitas kemampuan 

perusahaan dalam menuju kepada pembangunan yang berkelanjutan terhadap 

pihak yang berkepentingan dari internal maupun eksternal (Global Reporting 

Initiative, 2017). Weber, Koellner, Habegger, Steffensen, & Ohnemus (2008) 

dalam studinya memiliki pendapat terhadap perusahaan yang melakukan 

pengungkapan sustainability reporting  berguna menunjukkan akan komitmen 

perusahaan tersebut guna peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan sosial 

dan lingkungan alam kepada pihak yang berkepentingan juga berguna 

mendapatkan masukan atas kemampuan perusahaan dalam memenuhi tuntutan 

pemangku kepentingan. Laporan keberlanjutan seperti yang didefinisikan oleh 
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GRI merupakan laporan yang menjabarkan tentang dampak sosial, lingkungan, 

dan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas secara rutin oleh suatu entitas.  

Saat para peneliti berjuang untuk mengukur secara memadai tanggung 

jawab sosial perusahaan, keberlanjutan pelaporan akan bertindak sebagai proksi 

untuk CSR dalam analisis ekonometrik ini. Laporan-laporan ini selanjutnya 

memungkinkan perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aspek 

nonfinansial dari operasinya, yang pada akhirnya memungkinkan perusahaan 

untuk secara aktif terlibat dalam solusi menuju peningkatan akuntabilitas, 

transparansi, dan citra perusahaan. Sebagai pelopor dalam pelaporan 

keberlanjutan, GRI telah mengubah pelaporan keberlanjutan menjadi praktik yang 

diadopsi oleh organisasi di seluruh dunia. Apakah dampaknya positif atau negatif, 

laporan keberlanjutan juga mencakup nilai-nilai perusahaan, model tata kelola, 

dan pendekatannya dalam menciptakan ekonomi global yang berkelanjutan.  

Merujuk kepada dokumentasi keuangan yang diperlukan untuk perusahaan 

publik, pelaporan non-keuangan juga dapat memungkinkan pasar untuk 

menanggapi kondisi yang selalu berubah, terus menginformasikan pemegang 

saham, dan memberikan elemen transparansi ke dalam aktivitas perusahaan. 

Pelaporan bidang-bidang lain seperti profil ekonomi, sosial, dan lingkungan 

menjadi praktik yang diadopsi di seluruh dunia, karena ada tren yang muncul dari 

perusahaan yang melaporkan masalah non-keuangan (Kolk, 2003; KPMG, 2015). 

 Kolk (2003) melalui evaluasi kecenderungan dalam pelaporan 

keberlanjutan, menemukan praktik ini jauh lebih umum di sektor industri, dan 

lebih sedikit di sektor keuangan, menunjukkan bahwa sektor-sektor tertentu yang 

memiliki risiko tinggi melaporkan lebih banyak daripada yang lain yang 
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operasinya sehari-hari tidak menciptakan bahaya atau bahaya yang akan terjadi5. 

Ini mungkin menjadi kasus bagi perusahaan yang memiliki operasi berisiko tinggi 

yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan skala besar atau pelanggaran hak 

asasi manusia dan keselamatan karyawan; namun, dapat dikatakan bahwa 

perusahaan di sektor keuangan lebih rentan terhadap risiko dan fluktuasi pasar dan 

dapat mengganggu pasar modal - yang memengaruhi banyak segmen pasar dan 

mata pencaharian konsumen. Selain itu, jika laporan keberlanjutan tidak dijamin 

oleh sumber yang dapat dipercaya6, laporan tersebut mungkin tidak secara akurat 

mencerminkan kenyataan perusahaan dalam hal praktik berkelanjutan. Laporan 

“Pelaporan Eksternal Jaminan Keberlanjutan” GRI berupaya menginformasikan 

kepada wartawan dan pembaca mengapa jaminan kualitas itu penting 

2.1.5 Kinerja Keuangan 

Pengungkapan pelaporan keuangan perusahaan biasanya ditentukan oleh 

badan pengatur yang bertanggung jawab. Pengungkapan ini adalah alat dasar yang 

digunakan untuk komunikasi antara perusahaan dan para pemangku 

kepentingannya. Dhaliwal, Khurana & Pereira (2011) beralasan bahwa 

pengungkapan adalah sarana penting yang melaluinya informasi perusahaan 

disampaikan kepada investor luar perusahaan. Transaksi yang paling penting dari 

perusahaan biasanya diwakili dalam laporan keuangan sebagai pengungkapan 

wajib sedangkan pengungkapan sukarela digunakan untuk memberikan informasi 

yang menjelaskan pengungkapan wajib lebih baik dan memenuhi kebutuhan 

pengguna. Hossain (2008) mengemukakan bahwa keputusan manajemen tentang 

apakah akan mengungkapkan informasi atau tidak didasarkan pada penimbangan 

biaya yang diharapkan dan manfaat dari membuat informasi tersebut publik.  
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Lamanya waktu yang diambil oleh auditor untuk melakukan audit mereka 

jelas memiliki efek pada jadwal dan relevansi pelaporan keuangan yang dirilis 

kepada investor untuk keputusan investasi yang berarti semakin banyak waktu 

berlalu antara akhir tahun dan tanggal pengungkapan, nilai dari informasi 

berkurang dan menjadi kurang relevan (Wermert, Dodd, & Doucet, 2000; Almosa 

& Alabbas, 2008; Dumlu dan Saltoglu (2011). Nilai tambah di sisi lain adalah 

nilai investasi di perusahaan, yang merupakan periode yang sama dengan 

penjualannya yang kurang membawa barang dan pernyataan nilai tambah lebih 

bermanfaat bagi karyawan perusahaan daripada laporan laba rugi, yang 

melaporkan perhitungan nilai tambah dan penerapannya kepada para pemangku 

kepentingan perusahaan (Van Staden , 2000), Igben (2009) menyatakan bahwa 

meskipun tidak ada format yang ditetapkan untuk penyusunan pernyataan nilai 

tambah di Nigeria, perusahaan diharuskan untuk memasukkan pernyataan tersebut 

dalam laporan tahunan mereka. istilah ukuran dan komposisi dewan, Yermack 

(1996), Sanda, Mikailu dan Garba (2005) mengemukakan bahwa dewan kecil 

lebih efisien dalam pengambilan keputusan karena ada lebih sedikit biaya agensi 

di antara anggota dewan yang lebih terkait secara positif dengan kinerja 

perusahaan yang tinggi . Namun, Kyereboah-Coleman (2007) berbeda dan 

menunjukkan bahwa dewan besar meningkatkan kekayaan pemegang saham lebih 

positif daripada yang lebih kecil. Tetapi masalahnya di sini adalah, apakah 

pengungkapan ukuran dewan dalam laporan keuangan memiliki dampak 

signifikan terhadap kinerja keuangan? Investor mungkin tertarik pada komposisi 

dan ukuran untuk mengetahui keragaman dan kaliber tim yang mereka percayai. 
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2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian dari (Greenwald, 2010) yang berjudul “ESG and Earning 

Performace ESG data: A New Quality Factor” menggunakan variabel independen 

sustainability yang di ukur melalui laporan perusahaan mengenai 

ESG(environment, social, and goverment). Variabel dependen yang digunakan 

ialah jumlah pendapatan aktual yang dilaporkan sesuai atau melebihi jumlah 

pendapatan yang disyaratkan atau diharapkan. Sampel data pada penelitian ini 

diperoleh dari Perusahaan di Amerika Serikat yang melaporkan laporan ESG 

melalui ASSET4 dan laporan pendapatan komprehensif tahunan dari tahun 2004-

2010 serta laporan pendapatan komprehensif triwulan dari tahun 2008 sampai 

dengan Juli 2010 dipertimbangkan. 

Hasil Penelitian ini mengindikasikan hubungan yang positif dari variabel 

independen dan dependen. Perusahaan yang memiliki skor ESG yang tinggi selalu 

bisa mencapai atau melewati estimasi pendapatan yang diharapkan. Perusahaan 

Amerika Serikat dengan skor ESG yang rendah hanya mampu memenuhi 

pendapatan yang diharapkan sebesar 61.5%, sementara perusahaan yang dengan 

skor ESG melebihi 75% dan 90 mampu mencapai pendapatan yang diharapkan 

sebesar 70.3% dan 70.8%. 

Schadewitz dan Niskala (2010) menyusun penelitian mengenai laporan 

berkelanjutan atau sustainability report yang berjudul “Communication via 

responsibility reporting and its effect on firm value in Finland” variabel 

independen yang digunakan adalah laporan bekerlanjutan yang berdasarkan 
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standar Global Reporting Index (GRI) yang mempengaruhi nilai pasar/market 

value dari perusahaan yang berdasarkan pengukuran conventional Ohlson 

valuation sebagai variabel dependen. Sampel pada penelitian ini mencakup semua 

perusahaan yang terdaftar di finlandia dan mengadopsi standar GRI selama 

periode 2002 sampai dengan 2005, data ini bersumber dari Thomson Financial 

Services(commercial database). Laporan berkelanjutan yang berdasarkan standar 

GRI merupakan faktor penjelas yang penting bagi nilai pasar perusahaan. Ini 

mengurangi asimetris informasi antara manajer dan pemegang saham. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan laporan berkelanjutan/sustainability report terhadap 

kinerja keuangan 

 Laporan berkelanjutan memiliki peran guna menyajikan informasi 

mengenai pengungkapan kegiatan perusahaan sesuai dengan nilai-nilai 

sustainability yang telah ditetapkan, dalam hal ini menggunakan standar yang 

ditetapkan oleh Global Reporting Index. Hasil dari pengungkapan tersebut dapat 

dijadikan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku 

kepentingan/stakeholder dan pijhak eksternal. Bentuk pertanggung jawaban 

tersebut nantinya dapat dijadikan landasan bagi para stakeholder guna 

menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan 

kedepan.  

Kinerja keuangan menjadi faktor utama yang digunakan dalam mengukur 

kondisi keuangan sebuah perusahaan, dengan mengukur kondisi keuangan 

perusahaan, pihak eksternal ataupun stakeholder dapat mengetahui apakah 
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keputusan yang sudah di ambil berdampak baik atau buruk terhadap perusahaan 

tersebut. Oleh karena itu menjadi hal yang perlu dilakukan guna mengukur apakah 

keputusan yang dibuat berdasarkan laporan berkelanjutan dapat berdampak atau 

tidak berdampak terhadap kinerja keuangan. 

Khaveh, Rajab Nikhashemi, Yousefi, dan Haque (2012) dalam 

penelitiannya terhadap perusahaan yang berbasis di singapura hasil analisis 

didapati hubungan positif antara laporan berkelanjutan pada pendapatan dan harga 

saham, semakin lengkap indeks berkelanjutan yang diungkapkan dapat 

berpengaruh pada total pendapatan serta harga saham pada entitas yang diteliti 

tersebut. 

Penelitian pengaruh sustainability report terhadap kinerja keuangan 

perusahaan di Indonesia yang dilakukan oleh Burhan dan Rahmanti (2012) 

menjelaskan dari hasil analisis yang dilakukan bahwa laporan berkelanjutan 

secara keseluruhan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan, namun jika di 

analisis secara terpisah antara ketiga kinerja sustainability yaitu 

ekonomi/economic, lingkungan/environment, dan sosial/social hanya kinerja 

sosial yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Pengungkapan laporan berkelanjutan memiliki hubungan dan pengaruh yang 

positif terhadap tingkat kinerja keuangan (Wijayanti, 2016). Pengaruh tersebut 

artinya jika jumlah total pengungkapan laporan berkelanjutan semakin memenuhi 

syarat maka akan menstimulasi peningkatan kinerja keuangan. Penyajian laporan 

berkelanjutan dapat mengurangi agency cost dan mengurangi ketidakselarasan 

informasi(Abdullah, Maamor, & Mohamed Fisol, 2013). Hubungan pengaruh 
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yang positif juga didapati pada penelitian laporan berkelanjutan terhadap kinerja 

keuangan (Dewi & Sudana, 2015). 

H1: Laporan berkelanjutan/sustainability report berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan 

2.3.2 Hubungan kinerja ekonomi terhadap kinerja keuangan 

 Pemangku kepentingan melihat pada indikator kinerja ekonomi sebagai 

salah satu faktor yang diperhatikan oleh investor, untuk melihat hasil kinerja pada 

sebuah perusahaan dari segi ekonominya(Clarkson et al., 2008).Wijayanti (2016) 

dalam studi penelitiannya menemukan kinerja perusahaan dari segi ekonomi 

berpengaruh pada kinerja keuangan. Perusahaan terkena dampak dari keputusan 

yang diambil oleh pemangku kepentingan (Cahyandito, 2010), untuk itu laporan 

terpisah pada laporan berkelanjutan menjadi dasar tambahan bagi para pemangku 

kepentigan. Jumlah investasi pada masa yang akan datang salah satunya 

dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan saat ini (Sejati & Prastiwi, 2015). 

H2: Kinerja ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

2.3.3 Hubungan kinerja sosial terhadap kinerja keuangan 

 Imbas sosial yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan dapat dilihat pada 

laporan berkelanjutan dari segi kinerja sosial. Pengukuran kinerja dari segi sosial 

diharapkan dapat menjadi perhatian para pemangku kepentingan untuk tidak 

hanya memperhatikan kinerja dari segi ekonomi tetapi juga dari segi sosial 

(Suparjan & Mulya, 2012). Wijayanti (2016) mendapati dalam penelitiannya 

mengenai kinerja dari segi sosial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. loyalitas 

serta tingkat kesejahteraan pada karyawan juga efektivitas dan produktivitas 

adalah hal yang diperoleh dengan pengungkapan kinerja dari segi sosial(Ernst & 
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Young, 2013). Kinerja dari segi sosial berpengaruh pada kinerja keuangan 

perusahaan seperti yang diterangkan dalam penelitian Burhan dan Rahmanti 

(2012). 

H3: Kinerja sosial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

 

2.3.4 Hubungan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan 

Hubungan saat ini antara pelaporan yang berkelanjutan terhadap 

lingkungan dan kinerja perusahaan telah dianalisis melalui berbagai penelitian, 

yang menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Namun, hasil empiris dari studi 

ini tidak dapat disimpulkan, dan perdebatan terkait masalah ini masih terbuka dan 

berlanjut. Beberapa pendapat dan hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan 

oleh para peneliti telah menyajikan sudut pandang yang berbeda mengenai 

hubungan antara  

Hughes et al. (2004) menekankan bahwa kinerja lingkungan yang baik 

berkorelasi positif dengan kinerja ekonomi yang baik dan dengan pengungkapan 

lingkungan yang lebih luas dan terukur dari tindakan dan kejadian pencemaran 

tertentu. Namun, Yusoff, Lehman, dan Nasir (2006) menemukan bahwa tidak ada 

hubungan yang terlihat antara pengungkapan lingkungan dan peningkatan ekuitas 

karena praktik pengungkapan difokuskan pada masalah sosial daripada 

pertimbangan keuntungan. Ngwakwe (2009) memaparkan bahwa adanya kaitan 

antar kinerja keuangan dan kinerja lingkungan dalam penelitiannya. 

H4: Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

 

2.4 Hubungan Penelitian dan Perumusan Hipotesis 
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 Model yang diaplikasikan mereplika dari penelitian yang dilakukan oleh 

(Aggarwal, 2013). Laporan berkelanjutan secara keseluruhan maupun tiga 

variabel di dalam laporan berkelanjutan secara individual memiliki dampak 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Karenanya penelitian ini bertujuan guna 

meneliti tentang pengaruh yang mungkin dihasilkan oleh laporan berkelanjutan 

pada kinerja keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Penelitian Pengaruh Pengungkapan Laporan Berkelanjutan 

terhadap Kinerja Keuangan, sumber: Aggarwal (2013). 
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