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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Pratiwi dan Setyoningsih (2011) menunjukkan hasil bahwa kinerja 

lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan melakukan kegiatan 

CSR dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Penelitian ini meneliti perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2010 

dan yang telah mengikuti Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup periode 2008-2009 dan 2009-2010.  

Nugroho (2017) menyimpulkan hasil bahwa kinerja lingkungan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan sekaligus menunjukkan kinerja 

keuangan terbukti dapat memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI dan menjadi peserta PROPER periode 2012-2014, dengan metode 

pengambilan sampel secara purposive sampling dan memperoleh sebanyak 78 

sampel.  

Sasmita (2014) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki 

hubungan yang signifikan positif dengan pengungkapan lingkungan, begitu pula 

dengan pengungkapan lingkungan juga memiliki hubungan positif dengan nilai 

perusahaan. Tetapi hubungan langsung antara kinerja lingkungan dengan nilai 

perusahaan tidak signifikan. Berdasarkan dari hasil pengujian, menunjukkan 

bahwa ada dampak tidak langsung secara signifikan kinerja lingkungan terhadap 
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kinerja keuangan melalui Perusahaan Pengungkapan corporate social 

responsibility.  

Nurjanah (2015) membuktikan bahwa variabel kinerja lingkungan 

berdasarkan sertifikasi ISO 14001 dan profil perusahaan terbukti berpengaruh 

positif terhadap CSR disclosure. Sedangkan variabel leverage yang diukur 

dengan rasio total hutang per total aset tidak berpengaruh terhadap CSR 

disclosure. Begitu pula dengan pertumbuhan yang dilihat dari pertumbuhan aset 

perusahaan juga tidak memiliki pengaruh terhadap CSR disclosure. Ukuran 

perusahaan sebagai variabel kontrol secara signifikan berpengaruh positif 

terhadap CSR disclosure pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Besar 

kecilnya perusahaan ditentukan berdasarkan total aset yang dimilikinya. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perusahaan dengan kinerja 

lingkungan yang baik, akan cenderung mengungkapkan tanggung jawab 

sosialnya kepada pemangku kepentingan. Begitu juga dengan perusahaan yang 

termasuk dalam kategori high-profile dan berskala besar.  

Tjahjono (2012) menyatakan bahwa rating PROPER yang disediakan oleh 

pemerintah cukup terpecaya sebagai ukuran kinerja lingkungan perusahaan. 

Variabel kinerja lingkungan tidak berpengaruh secara langsung terhadap nilai 

perusahaan. Dalam hubungan secara tidak langsung kinerja keuangan dapat 

menjadi variabel intervening agar antara variabel kinerja lingkungan terhadap 

variabel nilai perusahaan menjadi berpengaruh. 

Ghaesani (2012) menunjukkan hasil bahwa kinerja lingkungan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dikarenakan tidak semua investor melihat 
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kinerja lingkungan sebagai kriteria dalam berinvestasi karena kinerja lingkungan 

yang baik belum tentu menunjukkan suatu perusahaan dapat memberikan 

feedback atau keuntungan bagi para investor. Sementara itu Corporate Social 

Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dikarenakan investor 

cenderung lebih memilih untuk membeli dan menjual saham dengan melihat 

ekonomi pasar dan berita yang beredar. Sedangkan CSR merupakan strategi 

jangka panjang perusahaan dalam rangka menjaga lingkungan sekitar yang tidak 

dapat dirasakan dalam jangka pendek.  

Hendriani (2011) membuktikan bahwa variabel corporate governance 

berpengaruh secara simultan terhadap financial distress dengan menggunakan 

variabel kontrol ukuran perusahaan dan sumber pendanaan. Variabel corporate 

governance yang digunakan adalah kepemilikan menejerial, kepemilkan 

institusional, pemegang saham terbesar kedua, ukuran dewan direksi, 

kepemilikan publik, partisipasi sendiri, dan penyebaran kepemilikan. Sampel 

yang digunakan sebanyak 10 perusahaan yang delisted pada tahun 2005 sampai 

2008 dan 31 perusahaan yang masih terdaftar dari tahun 2001 sampai dengan 

2005 yang dipilih dengan metode purposive sampling. 

 

B. Teori Dan Kajian Pustaka 

1. Stakeholder Theory 

Stakeholder adalah semua pihak internal maupun eksternal, yang dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Stakeholder is a group or an individual who can 
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affect, or be affected by, the success or failure of an organization (Luk, Yau, 

Tse et al, 2005). Dengan demikian stakeholder merupakan pihak internal 

maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat 

sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan 

sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum 

minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan 

dipengaruhi perusahaan. 

Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan 

memerlukan dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan juga 

mempertimbangkan persetujuan dari stakeholder. Pengungkapan sosial dan 

lingkungan kemudian dipandang sebagai dialog antara perusahaan dengan 

stakeholders (Januarti & Apriyanti, 2005). Menurut pendekatan stakeholders, 

organisasi memilih untuk menanggapi banyak tuntutan yang dibuat oleh para 

pihak yang berkepentingan (stakeholder), yaitu setiap kelompok dalam 

lingkungan luar organisasi tersebut yang terkena tindakan serta keputusan 

organisasi. Menurut pendekatan ini, organisasi akan berusaha untuk 

memenuhi tuntutan lingkungan dari kelompok-kelompok tersebut (Robbins 

& Coulter, 1999).  

Januarti dan Apriyanti (2005) mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan 

stakeholders, yaitu: (1) Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai 

kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka; 

(2) Era globalisasi mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus 
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bersahabat dengan lingkungan; (3) Para investor dalam menanamkan 

modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan 

mengembangkan kebijakan dan program lingkungan; (4) LSM dan pecinta 

lingkungan semakin vokal dalam melakukan kritik terhadap perusahaan-

perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan. 

2. Kinerja Lingkungan 

Badan Standar Nasional Indonesia (2005) mengatakan bahwa berbagai 

macam organisasi semakin meningkatkan kepedulian terhadap pencapaian 

dan penunjukan kinerja lingkungan yang baik melalui pengendalian dampak 

lingkungan yang terkait dengan kegiatan, produk dan jasa organisasi yang 

bersangkutan, konsisten dengan kebijakan dan tujuan lingkungan mereka. 

Hal tersebut dilaksanakan dalam konteks semakin ketatnya peraturan 

perundang- undangan, pengembangan kebijakan ekonomi dan perangkat lain 

yang mendorong perlindungan lingkungan. Selain itu juga untuk 

meningkatkan kepedulian pihak- pihak yang berkepentingan terhadap 

lingkungan. 

Ketika perusahaan melakukan kegiatan operasinya, maka proses bisnis 

yang dilakukan oleh perusahaan tersebut berpotensi untuk menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun negatif. Dampak 

yang ditimbulkan pada prinsipnya dapat berupa dampak fisik dan dampak 

sosial. Dampak fisik yang mungkin ditimbulkan misalnya adalah pencemaran 

air, udara, dan karusakan keanekaragaman hayati, ataupun pengurangan 

cadangan air tanah (Renjani, 2013). Besarnya kerusakan yang ditimbulkan 
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dari kegiatan organisasi ini dan penanggulangan terhadap masalah tersebut 

dapat tercerminkan dari kinerja lingkungan perusahaan.  

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan 

lingkungan yang baik (green) (Rakhiemah & Agustia, 2009). Perusahaan 

memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab 

perusahaan atas aktivitas perusahaan pada masyarakat dan lingkungan 

dengan berperilaku transparan dan beretika sesuai tujuan pemerintah 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan 

mempertimbangkan harapan stakeholders. 

Pada penelitian ini menggunakan indikator GRI sebagai pengukuran 

kinerja lingkungan. Hal ini dikarenakan indikator GRI ini merupakan salah 

satu Indeks terlengkap yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

lingkungan. Selain itu Indikator GRI merupakan aturan internasional yang 

telah diakui oleh perusahaan-perusahaan di dunia (Nurkhin, 2009). 

Mengingat isu-isu terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan 

merupakan isu yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, 

maka perlu dilakukan pembaruan indikator-indikator untuk mengukur 

pengungkapan itu sendiri.  

Gobal reporting initiatives telah mengembangkan indeks GRI versi 4.0 

(G4) yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaporan berdasarkan GRI 

yang secara berkala ditinjau untuk memberikan panduan yang terbaik dan 

termutakhir bagi pelaporan yang efektif. Global Reporting Initiatives dalam 

website resminya yaitu www.globalreporting.org menjelaskan bahwa 

http://www.globalreporting.org/


14 

 

 

dibandingkan dengan versi sebelumnya, G4 memberikan penekanan yang 

lebih besar atas kebutuhan organisasi tentang fokus dalam proses pelaporan 

dan laporan final yang berisi topik-topik yang bersifat material bagi bisnis 

dan pemangku kepentingan. Fokus terhadap materialitas ini akan 

menghasilkan pengungkapan yang lebih relevan dan kredibel. Indeks GRI 

versi 4.0 ini merupakan pembaruan dan penyempurnaan dari versi 

sebelumnya, yang bisa dijadikan pedoman oleh perusahaan untuk 

pengungkapan laporannya. GRI versi 4 terdiri dari 91 item indikator dan pada 

penelitian ini hanya menggunakan indikator lingkungan saja yang berjumlah 

34 item.  

3. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 

Di Indonesia, penerapan kinerja perusahaan difasilitasi dengan adanya 

program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER), yaitu instrument 

yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan 

penilaian dan pemeringkatan ketaatan perusahaan dalam melakukan kinerja 

lingkungannya. Program penilaian PROPER telah diluncurkan sejak tahun 

2002 oleh Kemeterian Lingkungan Hidup, yang pada awalnya dikenal dengan 

nama PROPER PROKASIH. Tujuan diadakannya program ini adalah untuk 

mendorong peningkatan kinerja perusahaan untuk dapat memberikan 

transparansi informasi kepada para stakeholder mengenai aktivitas 

pengelolaan lingkungan oleh perusahaan. Melalui program ini, perusahaan 

diharapkan dapat meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan dan penataan 
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lingkungan, karena hasil dari pemeringkatan ini akan diumumkan kepada 

publik, sehingga dapat membawa dampak bagi reputasi perusahaan.  

Penilaian kinerja ketaatan perusahaan dalam PROPER menggunakan 

indikator warna, dimulai dari warna emas, sebagai peringkat terbaik, yang 

berarti perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang 

dipersyaratkan dan melakukan upayaupaya pengembangan masyarakat 

secara berkesinambungan. Diikuti warna hijau, biru, merah, dan untuk 

peringkat terburuk diindikasikan dengan warna hitam, yaitu perusahaan 

dengan peringkat warna hitam berisiko untuk ditutup ijin usahanya oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dikarenakan berpotensi mencemari 

lingkungan. Pemeringkatan ini dimaksudkan untuk mempermudah 

masyarakat untuk mengetahui peringkat yang ada. 

Aspek penilaian dalam PROPER difokuskan pada penilaian ketaatan 

perusahaan dalam pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran 

udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kewajiban lain 

yang terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), 

penetapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), konservasi dan 

pemanfaatan sumber daya, serta kegiatan sosial perusahaan. 

4. Nilai Perusahaan 

Dalam jangka panjang, tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan 

nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para 

pemegang saham (Wahidawati, 2002). Fama (1978) berpendapat bahwa nilai 

perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya. Nurlela dan 
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Islahuddin (2008) menyebutkan bahwa nilai perusahaan merupakan harga 

yang bersedia dibayar oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut dijual. 

Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula 

pemiliknya. Nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi 

alat monitoring yang efektif. 

Menurut Nurlela dan Islahuddin (2008), nilai perusahaan didefinisikan 

sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan 

kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum. 

Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan para pemegang 

saham sehingga keadaaan ini akan diminati oleh investor karena dengan 

permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan juga akan 

meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para 

pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada 

orangorang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun 

komisaris. Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk 

manajemen mengelola kekayaan, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja 

keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha untuk 

memaksimalkan nilai perusahaanya. Peningkatan nilai perusahaan biasanya 

ditandai dengan naiknya harga saham di pasar (Rahayu, 2010). 

Menurut Herawaty (2008) salah satu alternatif yang digunakan dalam 

menilai nilai perusahaan adalah dengan Tobin’s Q. Rasio ini dikembangkan 

oleh Profesor James Tobin (1967). Karena rasio ini dinilai bisa memberikan 

informasi paling baik. Tobin’s Q juga memasukkan semua unsur utang dan 



17 

 

 

modal saham perusahaan, tidak hanya harga saham dan ekuitas perusahaan 

saja yang dimasukkan, namun seluruh aset perusahaan. Dengan memasukan 

seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu 

tipe investor saja, yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk 

kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari 

ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur. 

Sehingga semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukan bahwa perusahaan 

memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena 

semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku 

aset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan 

pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut 

(Sukamulja,2004). 

Secara matematis Tobin’s Q dapat dihitung dengan formulasi rumus 

sebagai berikut: 

Tobin’s Q  = 
𝐸𝑀𝑉+𝐷

𝐸𝐵𝑉+𝐷
 

 

Keterangan : 

Q       = Nilai Perusahaan 

EMV = Nilai pasar ekuitas 

D       = Nilai buku dari total utang 

EBV  = Nilai buku dari total aktiva 

 

C. Hipotesis 

Kinerja lingkungan merupakan kinerja suatu perusahaan yang peduli 

terhadap lingkungan sekitar. Kinerja lingkungan dapat diukur dari 

pengungkapan GRI dan prestasi perusahaan yang mengikuti program penilaian 
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peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER). 

Program ini merupakan salah satu yang dilakukan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penaatan perusahaan dalam 

mengelola lingkungan hidup. Mendasari pada teori stakeholder yang 

mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan 

stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan 

dari stakeholder. Pengungkapan sosial dan lingkungan kemudian dipandang 

sebagai dialog antara perusahaan dengan stakeholders (Januarti & Apriyanti, 

2005).  

Apabila perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang baik kemungkinan 

terbesar akan di respon positif bagi para stakeholder seperti masyarakat, 

pemerintah, dan investor. Dengan tidak mencemari lingkungan, maka akan 

menjaga kesehatan masyarakat di sekitar kegiatan perusahaan tersebut dan hal 

ini juga membantu pemerintah dalam mensejahterahkan kehidupan masyarakat. 

Semakin banyaknya point positif yang diperoleh perusahaan atas kinerja 

ligkungannya, maka akan mendorong para investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik dan semakin banyaknya 

investor yang berinvestasi maka akan meningkatkan harga saham perusahaan. 

Perusahaan mengharapkan investor akan bereaksi positif terhadap itikad baik 

yang dilakukan perusahaan kepada lingkungan sekitarnya, sehingga menambah 

minat para investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan. Jika 

minat investor naik maka akan mendorong harga saham naik. Ketika harga 

saham naik maka akan memberikan kemakmurkan terhadap para pemegang 
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saham yang artinya meningkatkan nilai perusahaan (Falichin, 2011). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitian ini , yaitu: 

H1 : Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

H2 : Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan   

peringkat proper sebagai variabel control 

 

D. Rerangka Pemikiran 

Rerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

Kinerja 

Lingkungan 

(X) 

Nilai 

Perusahaan 

(Y) 

 

PROPER 

(Z)  


