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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Nilai Perusahaan  

 Wahyudi dan Hartini (2006) dalam Sudiani dan Darmayanti (2016) 

menjelaskan bahwa pengertian nilai perusahaan merupakan harga pasar saham 

dalam suatu perusahaan yang dihasilkan pada saat terjadinya transaksi antara 

pembeli dan penjual, sebab harga pasar saham sebenarnya telah di ibarat sebagai 

cermin dari aset nilai usaha. Perusahaan yang ingin diikuti oleh kemakmuran 

pemegang saham yang maksimum maka perusahaan harus memiliki nilai 

perusahaan yang bagus sehingga pemegang saham yang mengikuti perusahaan 

tersebut semakin tinggi oleh sebab itu nilai perusahaan dianggap sangat berharga 

bagi perusahaan, nilai perusahaan juga dapat mencerminkan keadaan sebenarnya 

yang dialami oleh suatu perusahaan. Investor yang mengivestasikan modal 

mereka di pasar modal selain untuk mendapatkan penghasilan jangka pendek 

melainkan juga mendapatkan penghasilan yang jangka panjang. Sehingga, 

persepsi investor pada tingkat kesuksesan juga dapat terceminkan melalui nilai 

dari perusahaan. 

 Menurut Harmono (2009) pengertian dari nilai perusahaan ialah kinerja 

suatu perusahaan direfleksikan saham yang diperoleh dari penawaran dan 

permintaan pasar modal yang mencermin nilai masyarakat atas kinerja 

perusahaan. Tujuan keseluruhan dari perusahaan pastinya dapat menaikkan nilai 

perusahaan mereka, nilai tersebut pasti akan mengalami tingkatan secara terus 

menerus jika perusahaan mentaati lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Kinerja 

manajer perusahaan selain hanya naiknya nilai suatu perusahaan tetapi juga 

diharapkan dapat berpeduli terhadap lingkungan sekitar contohnya meminimalkan 

pencemaran lingkungan, menurunkan emisi rumah kaca serta memakai energi 

alternatif yang dapat diperbaharui (Sulkowski, 2010). Jadi sangat penting 

melaksanakan pengungkapan lingkungan bagi suatu perusahaan. 

 Nurela dan Islahuddin (2008) menjelaskan bahwa nilai pasar juga dapat 

dikatakan sebagai nilai perusahaan dikarenakan nilai tersebut bisa 

Elvira Suyanto. Pengaruh Pengungkapan Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020



 

  Universitas Internasional Batam 

 
 

8 

membagikan kemakmuran untuk pemegang saham, bilamana mengalami kenaikan 

maka kemakmuran yang didapatkan oleh pemegang saham semakin banyak. 

Untuk memperoleh dalam pencapaian nilai perusahaan, investor biasanya 

menyerahkan manajemennya kepada pihak manajer atau komisaris karena pihak 

manajer dan komisaris ialah para profesional. Samuel (2000) dalam Nurela dan 

Islahuddin (2008) menyimpulkan bahwa nilai perusahaan ialah konsepsi berharga 

bagi para investor karena dapat dijadikan sebagai indeks bagi pasar untuk 

memberikan penilaian kepada perusahaan secara keutuhan. Tetapi menurut 

Wahyudi (2005) dalam Nurela dan Islahuddin (2008) menyimpulkan sejumlah 

nilai akan dibayarkan dari calon konsumen jika perusahaan itu terjual merupakan 

definisi dari nilai perusahaan. 

 

2.2 Pengungkapan Lingkungan  

 Pengungkapan lingkungan adalah suatu elemen dari CSR. Moeljadi (2014) 

menjelaskan bahwa definisi CSR menurut Organisasi Internasional untuk 

Standardisasi (ISO) 26000 ialah tanggung jawab perusahaan atau dampak dari 

kegiatan dan keputusan terhadap lingkungan ataupun masyarakat, melalui 

transparan dan perilaku etis yang kontribusi dalam bangunan keberlanjutan 

kesejahteraan masyarakat dan kesehatan dengan mempertimbangkan harapan 

pemangku kepentingan, mematuhi, dan tidak melanggar hukum-hukum yang 

berlaku dan keseluruhan perusahaan harus terintegrasi dan berkonsisten terhadap 

norma perilaku internasional dan dipraktikan dalam hubungannya. Umumnya 

laporan keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan dapat melihat tanggung jawab 

sosial apa yang sudah dilakukan dan dilaporkan. Laporan keberlanjutan 

menjelaskan tentang kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kebijakan lingkungan, 

kinerja perusahaan, dan produk-produknya dalam kerangka pembangunan 

keberlanjutan. Laporan keberlanjutan harus menjadi dokumen strategis yang 

menempatkan tantangan, masalah, dan peluang yang tingkat tinggi. 

 Menurut Suratno, Darsono, dan Mutmainah (2006) pada penelitiannya 

mengartikan bahwa pengungkapan lingkungan ialah pengungkapan serangkaian 

item informasi yang berhubungan terhadap lingkungan dalam laporan tahunan. 

Pengungkapan lingkungan umumnya dibagi dua tipe ialah pengungkapan wajib 
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(mandatory environmental) dan pengungkapan sukarela (voluntary 

environmental). Andriyanto dan Metalia (2011) menjelaskan bahwa 

pengungkapan wajib (mandatory enviromental) ialah suatu pengungkapan 

informasi yang disyaratkan oleh aturan yang sah dan sudah dibentuk oleh lembaga 

resmi atau badan pengawas. Di Amerika, lembaga yang menjadi otoritas 

pengungkapan wajib adalah Securities and Exchange Commision (SEC) dan di 

Indonesia adalah Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam). Sedangkan definisi 

dari pengungkapan sukarela ialah suatu pengungkapan informasi yang melebihi 

dari yang dibutuhkan oleh otoritas yang berwenang. Istilah dari ini, perusahaan 

akan bersifat sukarela untuk mengungkapkan suatu informasi. Pada dasarnya, 

pengungkapan sukarela memiliki strategi yaitu biasanya dilakukan oleh para 

manajer perusahaan yang bertujuan untuk menarik perhatian investor agar mereka 

minat untuk menginvestasi di perusahaan, di mana para manajer akan 

mengungkapkan informasi yang sesuai dengan pertimbangannya merupakan 

sebuah berita yang baik dan sangat diminati oleh banyak investor. 

 Menurut Berthelot, Cormier, dan Magnan (2003) bahwa penjelasan dari 

pengungkapan lingkungan ialah sebagai serangkaian item informasi yang terkait 

dengan kegiatan masa lalu serta kinerja manajemen lingkungan di masa depan. 

Pengungkapan lingkungan perusahaan juga terdiri dari implikasi keuangan 

informasi pada masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang yang 

diciptakan dari hasil suatu keputusan atau tindakan dari manajemen lingkungan. 

Item-item informasi dapat diambil berdasarkan banyak cara contohnya pernyataan 

kualitatif, kuantitatif, fakta atau berdasarkan catatan keuangan laporan keuangan. 

Mencakup peristiwa berikut: pengeluaran masa lalu dan saat ini atau beban biaya 

operasi untuk fasilitas dan peralatan pengendalian polusi, pelepasan limbah, udara 

atau air, dll. Informasi ini dapat disampaikan kepada stakeholders melalui 

beberapa mekanisme pelaporan. Melaksanakan pengungkapan lingkungan sangat 

membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan juga biaya-biaya yang biasanya 

dikeluarkan untuk mengungkapkan lingkungan ialah biaya yang untuk 

membangun sistem, biaya yang mengidentifikasi, mengukur serta melaporkan 

informasi tersebut. Kinerja keuangan dan kinerja lingkungan sangat dipengaruhi 

kepada pengungkapan lingkungan karena kinerja keuangan ialah suatu perusahaan 
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yang telah mencapai prestasi kerja dalam suatu periode dan tertuang ke dalam 

laporan keuangan perusahaan Munawir (1998) dalam Amelia (2015) dan kinerja 

lingkungan ialah yang berfokus pada aktivitas perusahaan agar dapat mengurangi 

dampak lingkungan yang timbul oleh kegiatan perusahaan (Suratno et al., 2006 

dalam Amelia, 2015). Oleh sebab itu, kinerja keuangan dan kinerja lingkungan 

ialah kunci untuk memperluaskan dalam mengungkapkan lingkungan. 

 

2.3  Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian dari Putri dan Dwiranda (2018) mengenai pengaruh 

profitabilitas pada pengungkapan CSR dengan good corporate governance dan 

leverage sebagai variabel pemoderasi. Hasil yang didapatkan dalam penelitian 

tersebut telah membuktikan bahwa leverage dan profitabilitas pengaruh signifikan 

positif terhadap pengungkapan CSR tetapi variabel independen komposisi 

komisaris tidak memiliki mempengaruhi pengungkapan CSR. Komposisi 

komisaris independen tidak mampu memoderasi pengungkapan CSR tetapi 

leverage mampu memoderasi terhadap pengungkapan CSR. 

 Amelia (2015) membuat penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan, 

kinerja lingkungan, size, dan ukuran dewan komisaris terhadap CSR disclosure. 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu CSR disclosure, ukuran perusahaan, 

kinerja lingkungan, ukuran dewan komisaris, dan kinerja keuangan ialah variabel 

independen. Penelitian ini membuktikan ukuran perusahaan dan kinerja keuangan 

tidak mempengaruhi terhadap CSR disclosure namun ukuran dewan komisaris 

dan kinerja lingkungan mempengaruhi signifikan terhadap CSR disclosure. 
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Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh kinerja keuangan, kinerja lingkungan, 

size, dan ukuran dewan komisaris terhadap CSR disclosure, sumber: Amelia 

(2015). 

Shonhadji (2018) membuat penelitian mengenai financial performance to 

environmental disclosure with environmental performance as moderation. Di sini 

pengukuran pengungkapan lingkungan diukur dengan menggunakan indeks 

Global Reporting Initiative (GRI) 4 dan variabel independen adalah kinerja 

keuangan (profitability dan company asset growth rate) serta variabel moderator 

yaitu kinerja lingkungan. Penelitian ini dapat melihat bahwa profitability tidak 

pengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan tetapi untuk variabel 

company asset growth rate pengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

lingkungan. Untuk moderasi yaitu variabel kinerja lingkungan juga terbukti 

memoderasi atas berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. 
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Gambar 2.2 Model penelitian financial performance to environmental disclosure 

with environmental performance as moderation, sumber: Shonhadji (2018). 

   Hongjun dan Xiaobo (2010) melakukan penelitian mengenai 

environmental disclosures, environmental performance and firm value. Variabel 

dependen pada penelitian ini ialah nilai perusahaan dan pengungkapan lingkungan 

dan variabel independen yaitu kinerja linkungan. growth revenue, ukuran 

perusahaan, debt level, dan return on assets ialah variabel kontrol. 

 Setiadi, Rahmawati, Suhardjanto, dan Djuminah (2017) meneliti mengenai 

board independence, environmental disclosure, and firm value. Di mana nilai 

perusahaan merupakan variabel dependen, sedangkan komisaris independen dan 

pengungkapan lingkungan ialah variabel independen. Hasil penelitian telah 

membuktikan bahwa pengungkapan lingkungan dan komisaris independen 

mempengaruhi signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Gambar 2.3 Model penelitian board independence, environmental disclosure and 

firm value, sumber: Setiadi et al. (2017). 

Suratno et al. (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

environmental performance terhadap environmental disclosures dan economic 

performance. Kinerja lingkungan ini diukur dengan peringkat kinerja PROPER di 

mana memberikan skor dari nilai paling maksimal 5 (emas) dan nilai minimal 1 

(hitam). Hasilnya telah membuktikan kinerja lingkungan mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja ekonomi dan pengungkapan lingkungan.  

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model penelitian pengaruh environmental performance terhadap 

environmental disclosures dan economic performance, Sumber: Suratno et al. 

(2006).  
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Siregar dan Deswanto (2018) meneliti mengenai the associations between 

environmental disclosures with financial performance, environmental 

performance and firm value. Variabel dependen ialah nilai perusahaan dan 

pengungkapan lingkungan sedangkan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan 

ialah variabel independen. Pada penelitian ini juga memiliki variabel kontrol yaitu 

leverage, strategic holdings, media exposure, firm activities, book value per 

share, earning per share, ukuran perusahaan, dan return on asset. Peneliti ini 

memiliki bukti bahwa kinerja keuangan tidak mempengaruhi signifikan terhadap 

pengungkapan lingkungan namun kinerja lingkungan mempengaruhi signifikan 

positif terhadap pengungkapan lingkungan dan pengungkapan lingkungan tidak 

mediasi kinerja lingkungan dan kinerja keuangan pada nilai perusahaan. 

 

 

 

Gambar 2.5 Model penelitian the associations between environmental disclosures 

with financial performance, environmental performance and firm value, sumber: 

Siregar dan Deswanto (2018).  
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 Dewi dan Yasa (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, tipe industri, dan kinerja lingkungan terhadap 

environmental disclosure. Pengungkapan lingkungan merupakan variabel 

dependen sedangkan ukuran perusahaan, tipe industri, kinerja lingkungan, dan 

profitabilitas merupakan variabel independen. Dalam penelitian ini pengukuran 

pengungkapan menggunakan skor GRI 4.0 dan pengukuran kinerja lingkungan 

menggunakan penilaian PROPER. Hasil dalam penilitian dapat membuktikan 

bahwa tipe industri, kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan mempengaruhi 

positif terhadap pengungkapan lingkungan tetapi profitabilitas tidak adanya 

pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. 

 

 

Gambar 2.6 Model penelitian pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe 

industri dan kinerja lingkungan terhadap environmental disclosure, sumber: Dewi 

dan Yasa (2017). 

 Fontana, D’Amico, Coluccia, dan Solimene (2015) melakukan penelitian 

mengenai does environmental performance affect companies environmental 

disclosure. Pengungkapan lingkungan ialah variabel dependen sedangkan ukuran 

perusahaan, business industry, public shareholders, legislation, dan kinerja 

lingkungan ialah variabel independen. 
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 Putra dan Utami (2018) meneliti mengenai pengaruh environmental 

performance terhadap environmental disclosures dan economic performance. 

Variabel dependen di penelitian ini ada dua yaitu pengungkapan lingkungan dan 

kinerja ekonomi dan variabel independen yaitu kinerja lingkungan. Pada 

penelitian tersebut telah membuktikan bahwa kinerja keuangan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi dan pengungkapan lingkungan. 

 

 

 

Gambar 2.7 Model penelitian pengaruh environmental performance terhadap 

environmental disclosures dan economic performance, sumber: Putra dan Utami 

(2018). 

Nurela dan Islahuddin (2008) membuat penelitian mengenai pengaruh 

CSR terhadap nilai perusahaan dengan persentase kepemilikan manajemen 

sebagai variabel moderating. Nilai perusahaan merupakan variabel dependen dan 

CSR merupakan variabel independen dan terakhir kepemilikan manajemen dan 

tipe industri merupakan variabel moderasi. 

  Marshall, Browns, dan Plumlee (2009) melakukan penelitian mengenai the 

impact of voluntary environmental disclosure quality on firm value. Penelitian ini 

terdapat tiga dependen yaitu nilai perusahaan, cost of capital, dan cash flows. 

Pengungkapan lingkungan merupakan variabel independen. Peneliti ini juga 

terdapat variabel kontrol dan moderasi, variabel moderasi adalah industry type 
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dan disclosure choice, abnormal earnings, book value, firm size, market beta, 

book to price, dan Lsize merupakan variabel kontrol. 

 Burgwal dan Vieira (2014) meneliti mengenai environmental disclosure 

determinants in Dutch Listed Companies. Pengungkapan lingkungan ialah 

variabel dependen sedangkan ukuran perusahaan, profitability, dan industry type 

ialah variabel independen. Penelitian ini telah membuktikan variabel industry type 

dan ukuran perusahaan bersignifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan, 

tetapi profitability tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

lingkungan. 

 

2.4  Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen 

2.4.1  Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Lingkungan 

 Menurut Shonhadji (2018) profitabilitas adalah suatu faktor penting yang 

membuatkan manajemen untuk mengungkapkan akuntanbilitas kepada para 

pemangku kepentingan. Omnamasiva (2016) dalam Shonhadji (2018) menyatakan 

bahwa suatu perusahaan yang menghasilkan profitabilitas dapat digunakan 

sebagai suatu tolak ukur pengungkapan dalam tanggung jawab lingkungan. Teori 

legitimasi ini menyatakan bahwa perusahaan yang semakin banyak memiliki 

fasilitas yang dapat menanggapi tekanan dari stakeholders artinya perusahaan 

tersebut punya tingkatan profitabilitas yang tinggi sehingga perusahaan dapat 

membuat pengungkapan lingkungan dalam perusahaan dengan adanya sumber 

daya, sehingga perusahaan menerima legitimasi dari masyarakat daripada 

perusahaan yang menghasilkan tingkat profitabilitas yang rendah. 

  Menurut Heinze (1976) dalam Siregar dan Deswanto (2018), profitabilitas 

adalah suatu faktor yang memungkinkan manajemen secara fleksibel dan secara 

bebas untuk melakukan pelaporan CSR kepada stakeholders. Alasannya adalah 

bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi dapat mengalokasikan biaya 

perusahaan ke banyak aspek, termasuk keterlibatan dalam kegiatan sosial. 

Perusahaan yang lebih terlibat dalam kegiatan sosial, maka mereka memiliki lebih 

banyak informasi untuk diungkapkan. Jadi, profitabilitas dengan tingkatan yang 

tinggi mengarahkan pengungkapan sosial yang lebih banyak (Hidayat, 2007 

dalam Amelia, 2015). Mengkonfirmasi ide ini, Siegel (2009) menjelaskan bahwa 
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pengukuran aspek lingkungan suatu perusahaan, seperti jumlah limbah atau emisi 

rumah kaca, cenderung meningkatkan secara signifikan perusahaan pengeluaran. 

Pengungkapan lingkungan juga membutuhkan biaya riil yang tinggi, termasuk 

biaya untuk membangun sistem, mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan 

informasi. Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi yang 

mampu menanggung biaya tersebut (Qiu, Shaukat, & Tharyan, 2014). 

Profitabilitas adalah salah satu karakter perusahaan yang secara signifikan 

mengakibatkan perusahaan-perusahaan untuk mengungkap sosial dan inisiatif 

tanggung jawab lingkungan sepanjang tahun (Lu & Abeysekera, 2014). 

Penelitian dari Lu dan Abeysekera (2014) membuktikan kinerja keuangan 

terdapat berpengaruh secara positif signifikan pada pengungkapan lingkungan, 

selain itu terdapat juga penelitian lain yang sama dengan temuan Al-Tuwaijiri, 

Christensen, dan Hughes (2003) dan temuan Putri dan Dwiranda (2018) yang 

membuktikan hubungan antara pengungkapan lingkungan dengan kinerja 

keuangan memiliki hubungan signifikan positif. Tetapi juga ada beberapa 

penelitian menyebutkan bahwa kinerja keuangan tidak ada pengaruh terhadap 

pengungkapan lingkungan yang diteliti oleh Smith, Yahya, dan Amiruddin 

(2007), Qiu et al. (2014), Amelia (2015), Chandok dan Singh (2017), Siregar dan 

Deswanto (2018) dan Shonhadji (2018). 

H1:  Kinerja keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

lingkungan. 

2.4.2  Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengkungkapan Lingkungan 

Dalam Siregar dan Deswanto (2018) menyimpulkan tentang perusahaan 

dengan kinerja lingkungan yang sangat bagus lebih motivasi untuk 

mempertahankan pemangku kepentingan mereka dan investor lainnya melalui 

pengungkapan sukarela yang luas, daripada kinerja lingkungan yang buruk. 

Clarkson et al. (2007) menjelaskan bahwa informasi kinerja lingkungan sangat 

penting untuk para investor untuk menilaikan nilai-nilai dan prospek masa depan 

bisnis dan biaya-biaya untuk pengendalian polusi. Selain itu, masyarakat umum 

dan regulator cenderung menilai kinerja lingkugan perusahaan dengan 

menggunakan informasi kinerja lingkungan. Karena kemungkinan terjadi 
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ketidakcocokan reaksi dari pemangku kepentingan yang berbeda-beda, 

perusahaan memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi secara strategis.  

Bewley dan Li (2000) dalam Lindrianasari (2007) menyatakan suatu usaha 

yang punya kinerja lingkungan baik malah melaksanakan pengungkapan 

lingkungan dengan jumlah yang semakin sedikit daripada perusahaan yang 

melakukan tingkat kinerja lingkungan yang tidak bagus. Kondisi ini disebabkan 

karena perusahaan memikirkan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan tidak 

perlu diungkapkan dalam laporan tahunan atau kemungkinan perusahaan tersebut 

tidak mengingatkan kegiatan yang baik yang telah mereka kerjakan. Sedangkan 

menurut Walden dan Schwarts (1997) dalam Lindrianasari (2007), perusahaan 

justru melakukan pengungkapan yang luas walaupun perusahaan tersebut 

memiliki kinerja lingkungan yang buruk. Hal ini mungkin dikarenakan oleh 

kemauan perusahaan untuk faktor globalisasi contohnya konsumen multinasional, 

kepemilikan multinasional, dan ekspor ke negara yang maju dan telah mendukung 

kinerja lingkungan. Namun, menurut Handayani (2010) dalam Putra dan Utami 

(2018) bahwa perusahaan dapat mengungkap kinerja lingkungan dalam laporan 

tahunan semakin banyak bilamana semakin banyak juga perusahaan berperan 

dalam kegiatan lingkungan. Hal tersebut dapat membuktikan transparansi bahwa 

perusahaan telah mentaati peraturan lingkungan dan memiliki minat dan tanggung 

jawab atas hal apa saja yang sudah dikerjakan oleh perusahaan sehingga para 

masyarakat atau investor dapat mengetahui seberapa besar kontribusi yang telah 

dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan. Menurut Suratno et al. (2006) 

penetapan antara pengungkapan lingkungan dengan kinerja lingkungan ialah 

sangat penting bagi perspektif tanggung jawab sosial perusahaan. 

Putra dan Utami (2018) dan Amelia (2015) menemukan terdapat 

signifikan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan. Penelitian lain 

juga menentukan pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan memiliki 

hubungan yang positif oleh Pattern (2002), Suratno et al. (2006), Clarkson et al. 

(2007), Lindrianasari (2007), Latidris (2013), Qiu et al. (2014), dan Dewi dan 

Yasa (2017). Perusahaan dengan adanya kinerja lingkungan yang bagus 

cenderung memiliki pengungkapkan informasi yang lebih kompeten, sehingga 

perusahaan lain susah untuk ditiru dan dapat diverifikasi oleh perusahaan (Al-
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Tuwaijiri et al., 2003). Mereka juga mempunyai insentif untuk mempersiapkan 

pengungkapan yang lebih luas dan obyektif (Qiu et al., 2014). 

H2:  Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan positif  terhadap pengungkapan 

lingkungan. 

2.4.3  Pengaruh Pengungkapan Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan 

Tujuan utama suatu perusahaan merupakan pentingnya nilai perusahaan 

apakah mengalami tingkatan atau tidak, karena suatu usaha yang punya nilai 

perusahaan yang tinggi dapat mencerminkan perusahaan itu bagus. Nilai 

perusahaan pada perusahaan itu dapat bertingkat jika ia memperhatikan 

keberlanjutan dimensi di sekitarnya seperti dalam dimensi ekonomi, dimensi 

sosial ataupun dalam dimensi lingkungan hidup karena keberlanjutan tersebut 

dapat mempengaruhi kepentingan lingkungan serta kepentingan masyarakat. 

Keberlanjutan dimensi tersebut dapat diterapkan dengan perusahaan dengan 

melakukan pengungkapan lingkungan. Oleh sebab itu dengan menggunakan suatu 

CSR yang sesuai, sangat diharapkan nilai perusahaan yang dinilai oleh para-para 

investor dapat memberikan nilai yang baik (Nurela & Islahuddin, 2008). 

Selain mendapatkan nilai yang baik, dengan melakukan pengungkapan 

lingkungan juga mendapatkan kepercayaan dari pihak berkepentingan. Informasi 

yang semakin banyak diungkapan oleh suatu perusahaan maka tingkat 

kepercayaan dari pihak pemangku kepentingan terhadap perusahaan semakin 

tinggi juga. Jika perusahaan dapat secara terus menerus mempertahankan kondisi 

ini secara keberlanjutan maka hubungan kepercayaan antara pemangku 

kepentingan dan perusahaan akan semakin erat dan pastinya akan cenderung lebih 

baik. Hal tersebut dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan (Setiadi et al., 

2017). Mendukung argumen ini, Richardson dan Welker (2001) dalam Setiadi et 

al. (2017) beropini bahwa nilai perusahaan dapat mengalami tingkatan jika 

melaksanakan pengungkapan lingkungan karena biasanya pemangku kepentingan 

sangat memprioritaskan informasi yang lebih transparan dan lebih banyak 

mengenai kinerja dan tanggung jawab sosial.  

Latidris (2013) dalam Siregar dan Deswanto (2018) menjelaskan bahwa 

investor memberikan keputusan untuk menanamkan ke perusahaan tersebut jika 

memenuhi pengungkapan sedemikian rupa nilai perusahaan tersebut cenderung 
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naik. Perusahaan yang melakukan pengungkapkan lingkungan dapat mengurangi 

risiko, menandakan transparansi dan kompetitif dalam keuntungan lebih besar. 

Namun perusahaan dapat menunjukkan berbagai risiko jika melakukan 

pengungkapan yang sedikit contohnya pembayaran biaya lingkungan di masa 

yang akan datang, pembayaran penalti yang disebabkan oleh polusi, risiko litigasi 

serta cash flow yang rendah. Qiu et al. (2014) dalam Siregar dan Deswanto (2018) 

menjelaskan jika perusahaan yang memperluaskan pengungkapan lingkungan dan 

sosial akan mendapatkan manfaat ekonomi dan nilai harga saham yang lebih 

tinggi.  

 Penelitian dari Setiadi et al. (2017) dan Nurela dan Islahuddin (2018) 

telah membuktikan pengungkapan lingkungan mempengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Selain itu penelitian lain membuktikan pengungkapan 

lingkungan mempengaruhi signifikan positif terhadap nilai perusahaan yaitu 

Richardson dan Welker (2001), Rosiana, Juliarsa, dan Sari (2013), dan Schiager 

dan Haukvik (2012). Tetapi juga ada penelitian yang lain yang tidak 

mempengaruhi signifikan atas pengungkapan lingkungan terhadap nilai 

perusahaan yaitu penelitian dari Siregar dan Deswanto (2018), Qiu et al. (2014), 

dan Hongjun dan Xiaobo (2010). 

H3:  Pengungkapan lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. 

 

2.5 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Dependen 

2.5.1  Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Lingkungan 

 Menurut Amelia (2015) penjelasan dari ukuran perusahaan ialah sebuah 

variabel yang paling sering digunakan yang berfungsi untuk menerangkan 

pengungkapan sosial di laporan tahunan yang sudah diproses oleh perusahaan. 

Pada dasarnya perusahaan mengungkapkan informasi lingkungan yang banyak 

kalau usaha itu memiliki ukuran perusahaan yang besar daripada ukuran 

perusahaan yang kecil. Masalah ini terjadi dikarenakan perusahaan ukuran yang 

besar akan menjumpai risiko politis yang lebih sering daripada perusahaan dengan 

ukuran yang kecil selain itu risiko yang dihadapi perusahaan juga lebih besar. 

Selain risiko, biaya juga berpengaruh pada saaat melakukan pengungkapan 
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lingkungan maka perusahaan dengan ukuran besar akan lebih mampu dalam 

mengalokasikan biaya keagenan yang lebih banyak. Beban yang dikeluarkan oleh 

perusahaan akan secara otomatis berdampak kepada kebijakan manajemen dalam 

pengungkapan informasi secara luas yang mengenai aspek lingkungan dan aspek 

sosial (Pradnyani & Sisdyani, 2015). 

 Ukuran perusahaan ialah salah satu faktor bagi investor untuk mengambil 

keputusan dalam proses investasi. Pada umumnya investor sangat suka lihat besar 

kecilnya ukuran tersebut dan selain itu investor juga melakukan penilaian 

terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut (Amelia, 2015). Penelitian dari 

Siregar dan Deswanto (2018) telah membuktikan ukuran perusahaan bersignifikan 

positif terhadap pengungkapan lingkungan. Penelitian lain dari Burgwal dan 

Vieira (2014), Pradnyani dan Sisdyani (2015), dan Dewi dan Yasa (2017) juga 

membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan lingkungan. Tetapi penelitian dari Amelia (2015) menyatakan 

ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ukuran 

perusahaan. 

2.5.2  Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Lingkungan 

 Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Amelia (2015) manajemen 

perusahaan yang tingkatan leverage besar biasanya dapat mengecilkan 

pengungkapan lingkungan yang dibuat supaya tidak terjadi sorotan oleh 

debtholders. Suatu perusahaan dengan tingginya tingkat hutang mempunyai 

kendala untuk melaporkan pengungkapan lingkungan karena perusahaan biasanya 

berpikir bagaimana cara untuk mengecilkan biaya sebanyak mungkin agar 

labanya dapat cenderung naik (Amelia, 2015). 

 Leverage yang lebih tinggi akan membatasi fleksibilitas perusahaan dalam 

mendanai kegiatan untuk perusahaan mereka, sehingga perusahaan akan lebih 

fokus pada kegiatan operasional dan mengurangi kegiatan seperti kegiatan 

lingkungan sehingga dapat mengurangi pengungkapan lingkungan (Siregar & 

Deswanto, 2018). Penelitian dari Siregar dan Deswanto (2018), Diantimala dan 

Amril (2018), dan Brammer dan Pavelin (2006) telah membuktikan variabel 

leverage mempunyai pengaruh signifikan negatif pada pengungkapan lingkungan.  
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2.5.3  Pengaruh Nilai Buku per Lembar Saham terhadap Pengungkapan 

Lingkungan 

Pada dasarnya nilai buku per lembar saham atau disebut sebagai Book 

Value per Share (BVPS) ialah nilai yang menunjukan aset bersih suatu 

perusahaan dari setiap lembar saham yang beredar (Notohatmodjo & Muid, 2018). 

BVPS juga menunjukkan seberapa besar perusahaan tersebut dapat mengalami 

keuntungan dalam periode tersebut. BVPS semakin tinggi semakin tinggi 

keuntungan di dalam perusahaan dibanding dengan BVPS yang rendah. Sehingga 

menurut peneliti bahwa semakin tingginya BVPS maka semakin banyak dan luas 

bagi perusahaan dalam mengungkapkan informasi lingkungan. 

2.5.4  Pengaruh Pendapatan per Lembar Saham terhadap Pengungkapan 

Lingkungan 

Penelitian dari Sembiring (2003) memiliki hipotesis ialah apakah 

perusahaan dengan pendapatan per lembar saham atau disebut sebagai Earning 

per Share (EPS) yang lebih tinggi dapat cenderung mengungkapkan informasi 

sosial yang banyak. Pada umumnya, EPS mengambarkan seberapa banyak 

perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan. Semakin banyak perusahaan 

yang mengalami keuntungan maka semakin mampunya perusahaan dalam 

mengeluarkan biaya untuk melaksanakan pengungkapan lingkungan. Penelitian 

dari Sembiring (2003) membuktikan bahwa EPS tidak mempengaruhi signifikan 

pada pengungkapan lingkungan. 

2.5.5  Pengaruh Tingkat Pengembalian Aset terhadap Pengungkapan 

Lingkungan 

 Semakin tingginya tingkat pengembalian aset atau disebut sebagai Return 

on Assets (ROA) dalam perusahaan maka perusahaan dapat melaksanakan 

pengungkapan lingkungan sosial yang semakin tinggi juga. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa perusahaan itu memiliki kemampuan untuk mencapai 

laba yang besar, jadi dengan laba yang besar maka perusahaan memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial serta melaksanakan 

pengungkapan lingkungan yang lebih luas lagi (Kamil & Herusetya, 2012 dalam 

Hamdani, Yuliandari, & Budiono, 2017). Penelitian dari Worotikan, Topowijono, 

dan Sulasmiyati (2015) dan Hamdani et al. (2017) memiliki bukti bahwa ROA 
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berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan dan Kartini, 

Maiyarni, dan Tiswiyanti (2019) membuktikan bahwa adanya signifikan ROA 

terhadap pengungkapan lingkungan. 

 

2.6  Model Penelitian  

Berdasarkan pada penguraian yang disampaikan, sehingga pengaruh antar 

variabel yang dipaparkan pada penjelasan di atas dapat diakui ke dalam model 

penelitian. Nilai perusahaan dan pengungkapan lingkungan merupakan variabel 

dependen dan variabel independen pada penelitian ini ada dua yaitu kinerja 

keuangan dan kinerja lingkungan dan variabel kontrol pada peneliti ini ada lima 

yaitu ukuran perusahaan, leverage, BVPS, EPS, dan ROA. Pada penelitian ini 

mau melihat apakah kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh 

signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan dan seterusnya melihat 

apakah pengungkapan lingkungan mempengaruhi signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. Berikut adalah skema yang menggambarkan model variabel:  

 

Gambar 2.8 Model penelitian pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap nilai 

perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. sumber: Siregar dan Deswanto 

(2018). 
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