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BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Legitimasi teori  adalah akar dari pemikiran tentang kontrak sosial antara

korporasi dan masyarakat (Magness, 2006). Masyarakat tidak bisa menerima dan

puas terhadap sebuah aktivitas organisasi yang tidak sesuai dengan aturan sosial,

yang kemudian akan membuat masyarakat mencabut “kontrak”  atau rasa percaya

kepada perusahaan untuk melanjutkan operasinya (Deegan, 2002). Teori

legitimasi ini juga menjadi salah satu motivasi dalam perusahaan atau organisasi

untuk menerbitkan laporan berkelanjutan. Perusahaan dalam melaksanakan

legitimasi teori bertujuan untuk bisa mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari

masyarakat atas apa yang sudah di lakukan perusahaan tersebut, dalam hal ini

pengakuan dengan menerbitkan laporan berkelanjutan.

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori pemangku kepentingan mengatakan stakeholder merupakan bentuk

organisasi, kelompok ataupun kumpulan individu yang dapat mempengaruhi

keputusan dan kegiatan sebuah entitas (Aggarwal, 2013). Pemegang Saham atau

stakeholder memiliki kepentingan untuk mendapatkan nilai yang dihasilkan para

eksekutif/manajer, akan tetapi dalam teori ini para manajer tersebut tidak

berkontribusi terhadap satu pihak saja tetapi juga kepada semua pihak yang

berkepentingan/stakeholder (Parmar et al., 2010). Menyampaikan aktivitas

perusahaan menjadi salah satu metode untuk memenuhi dari teori stakeholder
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yaitu memberikan informasi mengenai perusahaan, tidak hanya kepada pemegang

saham tetapi terhadap semua pihak yang berkepentingan. Kepercayaan yang di

dapat dari pemegang saham meruapakan upaya untuk meningkatkan eqitas

perusahaan dengan membuat laporan sustianbilty report yang didalamnya

menjelaskan hal-hal apa saja yang telah di lakukan perusahaan dalam mengatasi

permasalahan lingkungan yang disebabkan karna proses kerja perusahaan.

Laporan berkelanjutan menjadi salah satu instrumen dalam menerapkan

teori tersebut. Umumnya laporan berkelanjutan menyampaikan aktivitas

perusahaan yang meliputi tiga indikator kinerja yaitu, ekonomi, lingkungan, dan

sosial, hal ini dapat menghubungkan para stakeholder dengan arah dan kondisi

suatu perusahaan. Seseorang mengambil tindakan hukum untuk meminta

perusahaan memasukkan dampak sosial dari aktivitas entitas dalam laporannya

(Sejati & Prastiwi, 2015).  Teori Stakeholder memberi kontrak sosial antara

lingkungan dan entitas dengan mengakar akuntansi pertanggungjawaban ini

biasanya menyoroti sifat saling ketergantungan bisnis dan lingkungan operasional.

2.1.1 Laporan berkelanjutan/sustainability report

Meskipun banyak perusahaan menyelidiki manajemen berkelanjutan dan

menerbitkan laporan berkelanjutan, fokus utama mereka dalam upaya ini masih

belum jelas. Sering kali, tampaknya isu berkelanjutan diupayakan lebih kebetulan

daripada dengan strategi yang jelas (Baumgartner & Ebner, 2010). Penerbitan

laporan mengenai aktivitas yang berkelanjutan dituangkan dalam sebuah laporan

berkelanjutan atau juga sustainability report, laporan berkelanjutan diterbitkan
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dengan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative

(GRI).

Acuan yang diterbitkan oleh GRI telah menerbitkan acuan baru untuk

menerbitkan Sustainability Report pada bulan mei 2013, G4 Guidlines. Salah satu

bagian dalam acuan tersebut menerangkan mengenai prinsip untuk menerbitkan

laporan yang berkualitas, yaitu perusahaan wajib menyusun, melaporkan, dan

memilih informasi dengan konsisten. Pengungkapan ini berfungsi untuk

pertanggungjawaban perusahaan terhadap stakeholder dalam bentuk sebuah

laporan (Simbolon, 2016). Dalam menyiapkan laporan Sustainability Report perlu

diperhatikan standar dalam melakukan penyusunannya, standar tersebut dikenal

sebagai GRI.

Menyajikan informasi wajib dilakukan dengan cara yang dapat

membantu para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk melakukan analisa

terhadap perkembangan kinerja keuangan dari masa ke masa, juga untuk

mendukung analisa pada organisasi lain. Menyajikan informasi harus dapat di

andalkan informasinya dengan rinci dan akurat agar para pemangku kepentingan

(stakeholder) mampu menilai kinerja yang dihasilkan perusahaan, organisasi atau

perusahaan wajib menyajikan laporan tepat waktu (Simbolon, 2016). Salah satu

cara perusahaan  memberikan pertanggung jawaban terhadap aktivitas yang di

lakukan perusahaan yaitu dengan melakukan pengungkapan Sustanibility Report.

Sustainbility Report seringkali menimbulkan rasa puas diri, ketika

perusahaan menjadi semakin tenggelam dalam mencapai keuntungan, hal itu

dapat mulai menyebabkan kerusakan lingkungan yang berlebihan, mengabaikan

peraturan perusahaan, dan mengancam keselamatan karyawan selanjutnya
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pelanggan. Mengakui fakta bahwa ada banyak faktor lain yang berkontribusi

terhadap laba perusahaan yaitu mengungkapkan Sustinbility Report menjadi salah

satu cara peruahaan untuk menunjang pendapatan perusahaan (Lancee, 2018)

Di Indonesia merupakan salah satu yang mewajibkan penyajian laporan

keberlanjutan pada suatu perusahaan terbuka. Laporan yang disiapkan diharapkan

mngikuti panduan dari Global Reporting Index yang merupakan lembaga non-

profit khusus yang mngurusi tentang Sustainbility Report sebagai acuan global

dalam penerapan laporan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu

pemangku kepentingan yang mewajibkan untuk menerbitkan laporan

keberlanjutan dalam perturan nomor 51/POJK.03/2017. Peraturan tersebut

mewajibkan setiap perusahaan terbukan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan

sebgai bentuk pertanggung jawaban dari aktivitas yang dilakukan perusahaan.

Secara tradisional perusahaan telah menggunakan laporan tahunan

sebagai media untuk menginformasikan pemangku kepentingan tentang akuntansi

dan kinerja ekonomi serta akuntabilitas dan transparansi (Finch et al,. 1996).

Namun, fokus mereka sebagian besar adalah pada pemegang saham Jones et al.

(2007) yang berarti bahwa keprihatinan yang lebih luas dari pemangku

kepentingan lainnya diabaikan. Namun, pendekatan yang berkembang pesat

dalam pelaporan sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah yang diuraikan oleh

Global Reporting Initiative (GRI) . Menurut GRI, laporan keberlanjutan harus

berisi informasi tentang visi dan strategi organisasi, profil, struktur tata kelola dan

sistem manajemen, indeks konten GRI, dan indikator kinerja. GRI bertujuan

untuk meningkatkan pelaporan keberlanjutan ke tingkat keakuratan,

komparabilitas, kredibilitas dan veriabilitas yang diharapkan dari pelaporan

keuangan (GRI, 2002)
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2.2 Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk mengukur aktivitas dan

operasional perusahaan, apakah hal yang sudah dicapai sesuai dari yang

diharapkan dan seberapa besar hal tersebut dapat dipengaruh. Memutuskan

suatu kebijakan adalah salah satu kewajiban stakeholder yang nantinya akan

diterapkan, hal itu membutuhkan landasan untuk mendukung kebijakan tersebut,

salah satu dasarnya ialah kinerja keuangan yang dicapai oleh perusahaan.

Tingkat rasio profitabilitas yang tinggi dapat diartikan bahwa perusahaan

tersebut memiliki efisiensi dalam memaksimalkan penggunaan asetnya Murni

(2017). Persaingan yang ketat didalam dunia usaha menyebabkan krisis global

yang berdampak pada keadaan perekonomian dunia tidak stabil.

Dampak tersebut dapat dilihat dari seberapa kerasnya perusahaan dalam

menghadapi competitor untuk meningkatkan nilai perusahaan. Mencari

keuntungan untuk sebuah organisasi komersial merupakan sebuah hal lazim

yang terjadi karena merupakan tujuan utama dari organisasi tersebut.

Perusahaan tidak jarang memberikan dampak yang tidak baik terhadap

lingkungan disekitarnya demi mendapatkan keuntungan yang besar (Sutami,

2011). Laporan finansial menjadi sangat krusial bagi perusahaan terbuka yang

mempunyai tanggung jawab terhadap publik akan kinerja keuangannya.

2.3 Model Penelitian Terdahulu

Guidry & Patten (2010) melakukan penelitian tentang sustainability

yang berjudul “Market reactions to the first-time issuance of corporate
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sustainability reports”, penelitian tersebut menggunakan CA Score untuk

mengukur kualitas dari konten laporan berkelanjutan yang berdasarkan 55

indikator kinerja berkelanjutan/sustainability performance dan dinilai dalam skala

0 sampai 3. Pengukuran tersebut digunakan sebagai variabel independen, variabel

dependen yang disusun meliputi reaksi pasar dan Cumulative Abnormal Return

(CARs) dalam periode 3 hari, yang diformulasikan dengan CAR = a1 + b1

CAscore + b2 Industry + b3 Size. Data yang diperoleh sebagai sampel meliputi

perusahaan publik berbasis di Amerika Serikat yang menerbitkan laporan

berkelanjutan secara terpisah untuk pertama kali selama periode 2001 sampai

dengan 2008. Basis data akademis dari Universe Lexis-Nexis dan indeks

tertimbang nilai Bursa Efek New York digunakan sebagai sumber data.

Hasilnya diketahui bahwa tidak ada reaksi yang signifikan dari pasar

terhadap penyajian informasi tersebut. Namun, dalam analisis cross-sectional,

perusahaan yang memiliki kualitas laporan yang baik mampu mempengaruhi

reaksi pasar secara signifikan positif dibanding perusahaan yang memiliki kualitas

laporan yang rendah. Proses penyusunannya didapati keterbatasan, yaitu populasi

sampel berjumlah cukup sedikit hanya mencakup 37 perusahaan, hanya berfokus

terhadap persepsi investor dan para pemegang saham. Perusahaan seringkali

mengabaikan dampak dari kelalaian yang mengakibatkan kebangkrutan,

kehilangan nilai, reputasi perusahaan, dan ketidak percyaan publick, faktor-faktor

yang membuat meningkat atau menurunnya kinerja keungan dengan variable yang

bervariasi Magara et al., (2015), Nnamani et al. (2017), Joseph dan Michah

(2016), meneliti menganai dampak tanggung jawab sosial perusahaan terhadap

kinerja keuangan di bank dan menabhakan variable Earnings Per Share, Return
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on Capital Employed Hameed et al. (2013) penelitian dengan variable total net

profit, total asset sebagai variable dependen. Delmas et al. (2015) penelitian ini

menambahkan bawah dinamika lingkungan sebagai salah satu yang dapat

menyebabkan peningkatan kinerja keuangan. Beredugo et al. (2012) meneliti

mengenai dampak akuntansi lingkungan yang menjadi variable independen dan

pelaporan pembangunan berkelanjutan sebagai variable dependen.

“Environmental Responsibility and Firm Performance: Evidence from

Nigeria” adalah penelitian yang dilakukan oleh (Ngwakwe, 2009) di Nigeria.

Penelitian tersebut menggunakan laporan berkelanjutan/Sustainability Report

sebagai variabel independen, di dalamnya terdapat tiga tolak ukur yang dapat

digunakan untuk mengukur variabel tersebut, seperti employee health and safety,

waste management, dan, community development. Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah financial performance/kinerja keuangan dengan

menggunakan rasio penegmbalian atas asset atau yang sering disebut Return On

Asset (ROA).

Gambar 2.1 Model pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap kinerja

keungan, sumber : Tze San Ong, Wei Ni Soh, Boon Heng Teh, dan Sin Huei Ng3,

2015.

KINERJA KEUANGAN
(ROA& ROE )

UKURAN PERUSAHAAN

PENGUNGKAPAN
LINGKUNGAN
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Guidry & Patten (2010) melakukan penelitian tentang sustainability

yang berjudul “Market reactions to the first-time issuance of corporate

sustainability reports”, penelitian tersebut menggunakan CA Score untuk

mengukur kualitas dari konten laporan berkelanjutan yang berdasarkan 55

indikator kinerja berkelanjutan/sustainability performance dan dinilai dalam skala

0 sampai 3. Pengukuran tersebut digunakan sebagai variabel independen, variabel

dependen yang disusun meliputi reaksi pasar dan Cumulative Abnormal Return

(CARs) dalam periode 3 hari, yang diformulasikan dengan CAR = a1 + b1

CAscore + b2 Industry + b3 Size. Data yang diperoleh sebagai sampel meliputi

perusahaan publik berbasis di Amerika Serikat yang menerbitkan laporan

berkelanjutan secara terpisah untuk pertama kali selama periode 2001 sampai

dengan 2008. Basis data akademis dari Universe Lexis-Nexis dan indeks

tertimbang nilai Bursa Efek New York digunakan sebagai sumber data.

Hasilnya diketahui bahwa tidak ada reaksi yang signifikan dari pasar

terhadap penyajian informasi tersebut. Namun, dalam analisis cross-sectional,

perusahaan yang memiliki kualitas laporan yang baik mampu mempengaruhi

reaksi pasar secara signifikan positif dibanding perusahaan yang memiliki kualitas

laporan yang rendah. Proses penyusunannya didapati keterbatasan, yaitu populasi

sampel berjumlah cukup sedikit hanya mencakup 37 perusahaan, hanya berfokus

terhadap persepsi investor dan para pemegang saham.

Analisa data pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang

terdiri atas 110 laporan tahunan perusahaan libya dan 149 kuesioner yang

dikumpulkan dari para manajer dan karyawan perusahaan. Kuesioner tersebut

digunakan guna mengukur nilai dari reputasi sebuah  perusahaan. Hasilnya
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didapati laporan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan yang

berkualitas berkaitan erat dengan reputasi sebuah perusahaan. Berdasarkan

laporan yang diungkapkan didapati bahwa 60% perusahaan mengungkapkan

pelaporannya secara lengkap berdasarkan 4 kategori yang disyaratkan pada awal

penelitian, sedangkan 5% perusahaan dari total perusahaan yang dianalisis tidak

menyajikan informasi mengenai CSR pada laporan tahunannya. Magali A.

Delmas, Nicholas Nairn-Birch, dan Jinghui Lim (2015) melakukan penelitian

tentang Dinamika Kinerja Lingkungan dan Keuangan Kasus Emisi Gas Rumah

Kaca dengan ROA sebagai variabel dependen, kinerja lingkungan, Greenhouse

Gas Emissions, GHG Emissions. Kinerja lingkungan secara bertahap meningkat

(Sulaiman dan Mokhtar, 2009).

Gambar 2.2 Model penelitian Dinamika Kinerja Lingkungan dan Keuangan

Kasus Emisi Gas Rumah Kaca sumber : Magali A. Delmas, Nicholas Nairn-Birch,

dan Jinghui Lim, 2015.

Klerk dan Villiers (2012) melakukan penelitian dibidang sustainability,

pada studi tersebut mereka susun dari dua variabel yang akan diteliti. Variabel

independen yang disusun terdiri item-item dari indikator survei yang dilakukan

oleh survei KPMG yang berjumlah 98, sedangkan pengukuran kedua dari variabel

KINERJA KEUANGAN
(ROA)

UKURAN PERUSAHAAN

PENGUNGKAPAN
LINGKUNGAN

UMUR PERUSAHAAN
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yang mempengaruhi adalah dengan menggunkan model dummy apakah

perusahaan melakukan pengungkapan laporan berkelanjutan menggunakan

standar dari GRI atau tidak. Variabel dependen pada penelitian ini disusun

menggunakan pengukuran share price(market value of equity) yang di aplikasikan

dengan model Ohlson . Sampel yang digunakan terdiri dari 69 perusahaan dari

100 perusahaan di Afrika Selatan dengan pendapatan yang baik hasil mengacu

kepada survei KPMG yang dilakukan pada tahun 2008. Data mengenai hasil

survei tersebut didapati basis data KPMG dan data keuangan yang berasal dari

basis data McGregor BFA. Mereka mendapati bahwa laporan berkelanjutan

dengan skor pengungkapan yang baik juga memiliki pertumbuhan yang tinggi

terhadap share price dan market value perusahaan tersebut, di sisi lain laporan

berkelanjutan juga menjadi salah satu acuan investor dalam mengambil

keputusan. Hasil tersebut diperoleh dengan melakukan analisa dari tahun 2008.

Studi ini berfokus kepada perusahaan yang aktivitas operasionalnya bersentuhan

langsung dengan lingkungan, oleh karena itu dapat dikatakan hasil penelitian

tersebut lebih relevan terhadap perusahaan yang sejenis. Diharapkan pada

penelitian selanjutnya fokus penelitian dapat ditekankan kepada perusahaan yang

berasal dari sektor industri yang lebih luas.

Demirgunes (2016) penelitian tentang efek likuiditas terhadap kinerja

keuangan dan menambhkam efek likuiditas sebagai variabel independen. Das dan

Bhunia (2016) melakukan pengembangan penelitian dengan menambahakan

tanggung jawab sosial perusahaan, tinjauan literatur, negara asing, sebagai

variabel independen, penelitan ini mengenai bagaimana kinerja keuangan
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dipengaruhi oleh tanggung jawab sosial perusahaan di India, tanggung jawab

social perusahaan telah dibuat wajib oleh Companies Act (2013).

Gambar 2.3 Model penelitian tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan

Hubungan Kinerja Keuangan, sumber: Adriana Galanta dan Simon Cadezb, 2016.

Ameer dan Othman (2012) melakukan penelitian dibidang sustainability,

pada studi tersebut mereka menyusun dari dua variabel yang akan diteliti.

Variabel independen yang disusun terdiri atas skor indeks penilaian sustainability

yaitu indikator lingkungan, komunitas, keberagaman, dan etika. Variabel

dependen pada penelitian ini disusun terdiri dari pertumbuhan penerimaan

penjualan (SRG), pengembalian atas aset (ROA), laba sebelum pajak (PBT), dan

arus kas dari aktivitas operasional (CFO). Sampel yang digunakan terdiri dari 100

perusahaan paling sustainable di dunia di tahun 2018. Data mengenai ESG

didapati dari analisis laporan berkelanjutan dan data keuangan diunduh melalui

Thomson finansial Worldscope.

Mereka mendapati dari hasil penelitian ini  bahwa laporan berkelanjutan

yang memiliki skor pengungkapan yang baik juga memiliki pertumbuhan yang

tinggi terhadap pendapatan penjualan, pengembalian atas aset (ROA), laba

sebelum pajak (PBT), dan, arus kas (CFO). Hasil tersebut diperoleh dengan

KINERJA KEUANGAN
(ROA & ROE)

PENGUNGKAPAN
SOSIAL
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melakukan analisa dari tahun 2006 sampai dengan 2010. Penelitian ini juga

menemukan praktik-praktik berkelanjutan memiliki hubungan dua arah dengan

kinerja keuangan. Studi ini berfokus kepada 100 perusahaan paling sustainable di

dunia yang mana berasal dari ekonomi yang sudah terbangun. Diharapkan pada

penelitian selanjutnya fokus penelitian dapat ditekankan kepada perusahaan yang

berasal dari pertumbuhan ekonomi berkembang.

Gambar 2.4 Model penelitian corporate social responsibility (CSR)

mempengaruhi kinerja keuangan, sumber: Grigoris Giannarakis, George Konteos,

Eleni Zafeiriou dan Xanthi Partalidou, 2016

2.4 Hubungan antar Variabel

2.4.1 Pengaruh Pengungkapan Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan
ROA

Pengungkapan terhadap kinerja lingkungan ini menjadi indikator bagi

para pemangku kepentingan untuk menilai sebuah organisasi atau perusahaan

dalam mengkomunikasikan kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan yang

maksimal akan memberikan reputasi yang baik untuk perusahaan yang dapat

KINERJA KEUANGAN
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menjadi nilai tambah di mata investor (Sejati & Prastiwi, 2015). kinerja keuangan

perusahaan dapat mendukung keputusan perusahaan untuk meningkatkan

kinerjanya dalam mengelola sumber invesatsi. Kepercayaan yang di dapat dari

pemegang saham meruapakan upaya untuk meningkatkan eqitas perusahaan

dengan membuat laporan sustianbilty report yang didalamnya menjelaskan hal-hal

apa saja yang telah di lakukan perusahaan dalam mengatasi permasalahan

lingkungan yang disebabkan karna proses kerja perusahaan. Perusahaan harus

memahami bahwa meningkatkan kinerja keberlanjutan sama pentingnya dengan

meningkatkan kinerja keuangan (Sejati & Prastiwi, 2015).

2.4.2 Pengaruh Pengungkapan Lingkungan Terhadap Kinerja

Keuangan ROE

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2016) didapati kinerja

lingkungan memiliki pengaruh pada kinerja perusahaan. Pengungkapan terhadap

kinerja lingkungan ini menjadi salah satu indikator bagi para pemangku

kepentingan untuk menilai sebuah organisasi atau perusahaan dalam

mengkomunikasikan kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan yang maksimal akan

memberikan reputasi yang baik untuk perusahaan yang dapat menjadi nilai

tambah di mata investor (Sejati & Prastiwi, 2015). Ngwakwe (2009)

menyimpulkan pada hasil analisis di penelitiannya mengungkapkan adanya

hubungan antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan.

Organisasi maupun perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk

mengungkapkan kegiatan lingkungannya dapat menjadi salah satu pertimbangan

para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan, dalam hal ini investor
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yang memiliki kepedulian terhadap sustainable development berkemungkinan

akan berinvestasi terhadap perusahaan tersebut. Kegiatan atau kinerja lingkungan

yang dikomunikasikan perusahaan terhadap para pemangku

kepentingan/stakeholder menjadi penting agar kepercayaan dan reputasi mereka

dapat ditingkatkan, disisi lain hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan yang

bersumber dari konsumen (Ernst & Young, 2013).

2.4.3 Pengaruh Pengungkapan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan
ROA

Pengaruh pengungkapan ekonomi dengan penelitian Chariri & Ghozali

(2012) yang menyatakan pengungkapan ekonomi berpengaruh signifikan

disebabkan karena perusahaan harus menjaga hubungan baik dengam stakeholder

dengan mengakomodasi kebutuhan dan keinginan stakeholder sehingga dapat

meningkatkan jumlah investasi. Hal ini tidak selaras dengan penelitian  Rahayu et

al. (2014) yang menyatakan pengungkapan sosial tidak berpengaruh signifikan

terhadap kinerja keuangn ROE karena pengungkapan sosial menghasilkan laba

dalam janka panjang sedangkan ROE merupakan gambaran keuangan dalam

waktu jangka pendek.

2.4.4 Pengaruh Pengungkapan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan

ROE

Kinerja ekonomi merupakan indikator yang diungkapkan dalam laporan

berkelanjutan, yang mana biasa dilakukan perusahaan untuk menunjukkan

kinerjanya kepada investor dan pemangku kepentingan/stakeholder (Clarkson et
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al., 2008). Hal tersebut dapat mempengaruhi pemangku kepentingan/stakeholder

dalam hal ini investor untuk membuat keputusan terkait investasi pada perusahaan

portofolionya. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2016) didapati kinerja

ekonomi memiliki pengaruh pada kinerja perusahaan. Investor maupun pemegang

saham perlu membuat kebijakan yang dapat memberikan dampak terhadap kinerja

keuangan tersebut (Cahyandito, 2010), karenanya dibutuhkan informasi tambahan

seperti laporan berkelanjutan.

Keuntungan ekonomi menjadi salah satu perhatian bagi para investor

dengan begitu informasi yang diterima dapat berdampak pada investasi yang akan

dilakukan (Sejati & Prastiwi, 2015). Pengungkapan ekonomi menjadi best

practice perusahaan dalam mengelola sumber daya ekonominya, seperti

pengelolaan biaya didalam operasional dan aktivitas produksi dari usahanya serta

dampak ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh

perusahaan. Kebijakan yang di formulasikan diharapkan meningkatkan nilai

perusahaan di masa yang akan datang, sehingga perusahaan dapat memiliki

peluang atau nilai berkelanjutan yang baik dari sisi pemegang saham maupun para

pemangku kepentingan.

2.4.5 Pengaruh Pengungkapan Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja

Keuangan ROA

Aspek sosial pada hal ini sewajibnya memberi informasi terhadap

sumber daya manusianya, ini dibutuhkan agar para pemangku kepentingan dapat

mengetahui bagaimana perusahaan mengelola sumber dayanya dalam

menghasilkan value terhadap perusahaan. Pengungkapan kinerja sosial juga

berdampak pada peningkatan loyalitas dan kesejahteraan karyawan serta
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peningkatan produktivitas akibat dapat dikendalikannya tingkat perputaran

karyawan (Ernst & Young, 2013). Kinerja sosial mempunyai pengaruh yang

positif terhadap kinerja keuangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Burhan

dan Rahmanti (2012) di dalam studi penelitiannya. Mahmoudian et al. (2017),

Pinteaa, Stanca, Achim dan Pop (2014) menemukan adanya hubungan yang

signifikan antara penerapan tanggung jawab sosial dengan kinerja keuangan.

2.4.6 Pengaruh Pengungkapan Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja

Keuangan ROE

Pada laporan berkelanjutan terdapat pengukuran kinerja sosial,

pengukuran kinerja sosial bertujuan untuk mengetahui dampak sosial yang

ditimbulkan akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Pendekatan ini

dilakukan agar dapat mewujudkan harapan para pemangku kepentingan dan

berusaha untuk memperhatikan dampak sosial yang memungkinkan meningkatkan

aspek ekonomi secara bersamaan (Suparjan & Mulya, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2016) didapati kinerja sosial

memiliki pengaruh pada kinerja perusahaan. Sedangkan Mercedes Rodriguez-

Fernandez (2015), Chin-Huang LinaHo-LiYangab Dian-YanLiou (2009),

Haslinda Yusoffa, Siti Salwa Mohamad Faizah Darus (2013), menemukan

hubungan yang signifikan positif pada variable independen penerapan tanggung

jawab social terhadap varibel dependen kinerja keuangan di mana badan pengatur

terkait seperti Bursa Malaysia dan organisasi sektor publik swasta lainnya dapat

memperoleh keuntungan dalam mengembangkan kebijakan pelaporan di masa

depan.
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Berbeda dengan penelitian di atas Lakshmi Das dan Amalendu Bhunia

(2016) yang melakukan penelitian dengan variabel independen tanggung jawab

social terhadap perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusaan mendapatkan

hasil penelitian yaitu hubungan antara keduanya tidak signifikan tetapi dapat

menyebabkan dampak positif terhapat kinerja keuangan.

2.4.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan ROA dan
ROE

Ukuran perusahaan menunjukkan peningkatan asset pada masing-masing

perusahaan (Arisadi et al., 2013). Untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang

konsep ukuran unit bisnis disarankan untuk mengingat perbedaan antara

persyaratan ini, yaitu, pabrik, perusahaan, dan industri. Menurut Hovakimian et

al. (2004) dan Dufour and Molay (2010), ukuran perusahaan mempengaruhi

kebijakan finansialnya. Penelitian ini konsisten dengan hasil yang dilakukan

Ferdaws Ezzia dan Anis Jarbouib (2016) menemukan adanya hubungan signifikan

positif terhadap kinerja keuangan. Variabel kontrol (ukuran perusahaan) keluar

menjadi signifikan untuk kinerja keuangan ROE. Hasil ini dalam Penelitian yang

dilakukan oleh Guindry dan Patten (2010) karena ukuran perusahaan yang lebih

besar dapat lebih dipercaya para investor untuk berinvestasi didalamnya.

2.4.8 Pengaruh Umur Perusahan terhadap Kinerja Keuangan ROA dan
ROE

Umur perusahaan merupakan jumlah tahun berdirinya perusahaan,

(Arisadi et al., 2013). Menurut Garnsey (1998: 54): "Perusahaan baru terhambat

oleh kebutuhan mereka untuk melakukan proses pencarian di awal setiap masalah

baru yang mereka hadapi. Seperti pembelajaran terjadi, manfaat dapat diperoleh
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dari pengenalan repertoar prosedur pemecahan masalah, menghilangkan pencarian

terbuka dari respons pemecahan masalah sangat mengurangi tenaga kerja dan

waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah perekrutan ". Hasilnya konsisten

dengan temuan Coad et al. (2007), Hui et al. (2013), Ezzia dan Jarbouib (2016).

2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Model penelitian ini merupakan replikasi dari Norhasimah et al. (2015),

ditambahkan variabel Pengungkapan Sosial, Pengungkapan Ekonomi & Ukuran

Perusahaan dari Nobanee & Ellili (2017) dan Umur Perusahaan dari Ezzia &

Jarboui (2016).

Gambar 2.5 Pengaruh Pengungkapan Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI), Sumber: data yang diolah
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(ROA & ROE )
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2.6 Hipotesis Penelitian

H1 : Pengungkapan lingkungan berhubungan signifikan positif terhadap

kinerja keuangan yang dikukur melalui ROA.

H2 : Pengungkapan lingkungan berhubungan signifikan positif terhadap

kinerja keuangan yang dikukur melalui ROE

H3 : Pengungkapan ekonomi berhubungan signifikan positif terhadap kinerja

keuangan yang diukur melalui ROA

H4 : Pengungkapan ekonomi berhubungan signifikan positif terhadap kinerja

keuangan yang diukur melalui ROE

H5 : Pengungkapan sosial berhubungan signifikan positif terhadap kinerja

keuangan yang diukur melalui ROA

H6 : Pengungkapan sosial berhubungan signifikan positif terhadap kinerja

keuangan yang diukur melalui ROE.

H7: Ukuran Perushaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja

keuangan yang diukur melalui ROA.

H8: Ukuran Perushaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja

keuangan yang diukur melalui ROE.

H9: Umur Perushaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja

keuangan yang diukur melalui ROA.

H10: Umur Perushaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja

keuangan yang diukur melalui ROE.
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