
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

2.1 Landasan Teori 

 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia serta 

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain. 

 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat pentingnya menjaga 

lingkungan dan memelihara lingkungan seperti dampak yang akan dirasakan 

manusia karena global warming atau pemanasan global, yang disebabkan oleh 

kerusakan lingkungan maka kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai 

bentuk tanggung jawab perusahaan akan kinerja lingkungan semakin meningkat. 

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa para stakeholders memberikan apresiasi yang lebih 

bagi  perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan lingkungan. Meskipun 

tujuan utama dari kegiatan-kegiatan ini bukan untuk meningkatkan laba 

perusahaan namun kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak 

positif bagi nilai perusahaan. 
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Kotler (2005) dalam Lenny (2006) memaparkan manfaat melakukan tanggung 

jawab lingkungan dan sosial perusahaan dalam strategi dan operasi bisnis, yaitu: 

meningkatkan penjualan dan saham di pasaran, menguatkan posisi merk, 

meningkatkan citra dan pengaruh perusahaan, meningkatkan kemampuan untuk 

menarik, memotivasi dan mempertahankan karyawan, mengurangi biaya operasi, 

meningkatkan kemampuan untuk menarik investor dan analis keuangan. 

 

Sejalan dengan Flammer (2012) yang menyatakan bahwa shareholders bereaksi 

positif terhadap pengumuman eco-friendly initiative dan negatif untuk 

pengumuman eco-harmful behavior. Berdasarkan signaling theory, perusahaan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pengumuman ataupun pelaporan 

aktivitas perusahaan berkaitan dengan kegiatan lingkungan dan sosial sebagai 

salah satu cara untuk mengirimkan signal positif kepada stakeholders dan pasar 

sehingga meningkatkan kinerja pasar saham perusahaan yang tercermin 

melalui peningkatan harga saham perusahaan. Peningkatan harga saham akan 

berkontribusi terhadap peningkatan actual return dan pada akhirnya berkontribusi 

terhadap terbentuknya abnormal return (Jogiyanto, 2010). 

 

Legitimacy theory mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan 

masyarakat untuk melakukan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai justice, 

dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk 

melegitimasi tindakan perusahaannya (Sayekti dan Wondambio, 2007). Hal ini 

sejalan dengan triple botton line yang dikemukakan oleh Eklington (1997), jika 

perusahaan ingin bertahan maka perlu memperhatikan 3P, yakni bukan hanya 
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profit yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada 

masyarakat (people) dan aktif menjaga kelestarian lingkungan (planet). 

 

Jones et al. (1999) dalam Hadi (2011) menyatakan bahwa pada hakikatnya 

stakeholders theory mendasarkan diri pada asumsi, antara lain: 

1. The corporation has relationship with many constituenty groups 

(stakeholder) that effect and are affected by its decisions (Freeman, 1984). 

2. The theory is concern with nature of these relationship in terms of both 

processes and outcomes for the firm and its stakeholder. 

3. The interests of all (legitimate) stakeholder have intrinsic value and no set 

of interest is assumed to dominate the others (Clakson, 1995; Donaldson 

& Preston 1995). 

4. The theory focuses on managerial decisson making (Donaldson & Preston 

1995). 

 

Berdasarkan pada asumsi dasar stakeholder theory, perusahaan tidak dapat 

melepaskan diri dengan social setting sekitarnya. Perusahaan perlu untuk menjaga 

legitimasi stakeholder serta menempatkannya dalam rerangka kebijakan dan 

pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan 

perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan going concern. 

 

Esensi stakeholder theory tersebut di atas jika ditarik interkoneksi dengan teori 

legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi 

expectation gap dengan masyarakat (publik) sekitar guna meningkatkan legitimasi 

(pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat benang merah. Untuk itu, perusahaan 

hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) 
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yang semula semata-mata hanya memperhitungkan keuntungan perusahaan, 

menjadi ke arah faktor sosial dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan 

keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (Hadi, 2011). 

 

Perusahaan, yang merupakan organisasi yang mempunyai tujuan menghasilkan 

laba adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. 

Keberadaan keduanya sangat ditentukan oleh masyarakat karena saling pengaruh-

mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (equality), maka perlu 

kontrak sosial (social contract) baik secara eksplisit maupun implisit sehingga 

terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya. 

Perusahaan disamping berupaya menjaga eksistensi dan survival dengan jalan 

pencapaian dan peningkatan kinerja secara ekonomi (profit), juga harus 

memperhatikan tata aturan. Pencapaian tujuan secara ekonomi tidak 

diperkenankan dengan jalan menggunakan berbagai cara, melainkan harus taat 

dan patuh kepada perundang-undangan, guna melindungi masyarakat dan 

lingkungan yang merasakan akibat secara langsung maupun tidak langsung dari 

keberadaan perusahaan (Hadi, 2011). 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 

 

Nama 

Peneliti / 

Jurnal / 

Publikasi 

Judul Variabel 

yang 

digunakan 

Metode 

Analisis 

Hasil 

1 Donato 

et.al. 

(2007) 

/Social  

Science 

Research 

Network 

Tanggung 

Jawab Sosial 

Perusahaan 

dan Harga 

Saham 

(Analisis pada 

Perusahaan 

yang Terdaftar 

di  Bursa Efek 

Italia 

CFP 

(Corporate 

Financial 

Performanc

e), CSR 

Uji 

Statistik, 

Analisis 

Regresi 

Kinerja sosial yang baik 

memiliki pengaruh 

negatif terhadap harga 

saham di pasar bursa 

efek Italia. 

2 Sarumpaet

(2005) / 

Simposi-

um 

Nasional 

Akuntansi 

VIII Solo 

Hubungan 

antara Kinerja 

Lingkungan 

dan Kinerja 

Keuangan 

pada 

perusahaan 

Indonesia  

 

Kinerja 

Lingkungan

, Kinerja 

Keuangan  

 

Uji 

Statistik, 

Analisis 

Regresi 

Bergand

a  

 

Kinerja lingkungan tidak 

berhubungan secara 

signifikan dengan 

kinerja keuangan 

Indonesia. Namun, 

secara signifikan 

berhubungan dengan 

ukuran perusahaan dan 

ISO 14001yang juga 

menunjukan konsistensi 

antara penilaian 

pemerintah dan SML 

standar internasional.  

 

3 

 

Fiori et.al. 

(2007) / 

Social  

Science 

Research 

Network 

Tanggung 

Jawab Sosial 

Perusahaan dan 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan  
 

CSR, 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Diproksikan 

dengan 

Harga 

Saham 

Regresi 

berganda 

CSR parameter (CSR 

environment,CSR 

employment,CSR 

community) tidak 

signifikan 

mempengaruhi 

harga pasar 

saham 

 

4 Flammer 

(2012) / 

Social  

Science 

Research 

Network 

Tanggung 

Jawab Sosial 

dan Harga 

Saham: 

Kesadaran 

Lingkungan 

Pemegang 

Saham 

CSR , CAR Regresi 

berganda 

Shareholders bereaksi 

positif terhadap 

pengumuman eco-

friendly initiative) dan 

negatif untuk 

pengumuman eco-

harmful behavior. 
 

Sumber: berbagai jurnal yang diolah untuk penelitian ini 
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2.3  Model Penelitian 

 

Penelitian ini berfokus pada kinerja lingkungan diukur dengan pengumuman 

PROPER yang sedang menjadi sorotan untuk menilai suatu perusahaan terhadap 

harga saham dengan profitabilitas dan size perusahaan sebagai variabel kontrol. 

Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan 

yang baik atau ketika perusahaan mengeluarkan biaya terkait dengan aspek 

lingkungan yang secara otomatis akan membangun citra yang baik di mata 

stakeholder dan calon investor sehingga akan direspon positif oleh pasar dan 

sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. 

 

Menurut Verrecchia (1983) dalam Suratno (2006) bahwa pelaku lingkungan yang 

baik percaya bahwa mengungkapkan performance mereka menggambarkan  

good news bagi pelaku pasar. Menurut Suratno (2006) informasi mengenai 

aktivitas atau kinerja perusahaan adalah hal yang sangat penting bagi stakeholder 

khususnya investor sebab pengungkapan informasi mengenai hal tersebut 

merupakan kebutuhan bagi stakeholder. 

 

Kinerja lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan peringkat 

PROPER yaitu program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. Sejak tahun 2002 Kementerian Lingkungan Hidup 

bekerja sama dengan Bapedal dan instansi terkait lainnya mencanangkan program 

PROPER berdasarkan UU No. 23/1997 dan KepMen 127/MENLH/2002. 

PROPER dikondisikan sebagai reputation award dan merupakan perwujudan 

transparansi dan publik partisipasi dalam pengelolaam lingkungan. Perusahaan- 



12 

  

perusahaan dari sektor industri manufaktur; prasarana dan jasa (MPJ); 

pertambangan, energi, minyak dan gas bumi (PEM); pertanian dan kehutanan 

(PDK) yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan maka wajib 

diikutsertakan dalam PROPER. Oleh sebab itu PROPER tidak bersifat voluntary 

(sukarela) melainkan mandatory (wajib) (Ginting, 2005). 

 

Program ini melakukan pemeringkatan perusahaan dari yang terbaik sampai yang 

terburuk dalam hal ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Program ini 

menggunakan peringkat kode warna, yang didasarkan pada lima warna, yaitu: 

emas, hijau, biru, merah dan hitam. Warna-warna tersebut sesuai dengan tingkatan 

kelas pada kinerja dalam hal pengendalian pencemaran.  

 

Sebuah peringkat emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan 

(environmental excellency) dalam proses produksi dan jasa, melaksanakan bisnis 

yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Sebuah peringkat 

hijau menunjukkan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang 

dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem 

pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 

4R (reduce, reuse, recycle dan recovery) dan melakukan upaya tanggung jawab 

sosial (CSR) dengan baik. Biru menandakan telah melakukan upaya pengelolaan 

lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan 

perundang-undangan. Sebuah peringkat merah menandakan upaya pengelolaan 

lingkungan hidup yang dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan yang terendah 
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peringkat hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dan telaah pustaka yang ada, maka 

variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu 

rerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 1.  Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Harga Saham (CAR) 

 

Penelitian Spicer (1978) yang meneliti asosiasi antara investment value dari saham 

perusahaan dan kinerja sosial perusahaan. Spicer (1978) menemukan bukti 

empiris yang menunjukan adanya asosiasi yang signifikan antara kedua hal 

tersebut meskipun tingkat asosiasi dari tahun ke tahun menurun. 

 

Kinerja Lingkungan 
(Pengumuman PROPER  

Kementerian 

Lingkungan Hidup) 

(X) 
 Harga Saham 

(Y) 

Profitabilitas  
(Kontrol) 

Ukuran Perusahaan 
(Kontrol) 

H1 
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Penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2007) tentang perbandingan harga saham 

dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman ISRA 

(Indonesian Sustainability Reporting Awards) dan menemukan bahwa informasi 

tersebut tidak direspon oleh investor, dimana harga saham dan volume 

perdagangan empat perusahaan (PT Astra International Tbk, PT Sumalindo 

Lestari Jaya Tbk, Bank Danamon dan PT PP London Sumatera Tbk) yang meraih 

award tidak mengalami perubahan. 

 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian Almilia dan Wijayanto (2007), 

perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan (environmental performance) yang 

bagus akan direspon positif oleh para investor melalui fluktuasi harga saham yang 

semakin naik dari periode ke periode dan sebaliknya jika perusahaan memiliki 

kinerja lingkungan (environmental performance) yang buruk maka akan muncul 

keraguan dari para investor terhadap perusahaan tersebut dan direspon negatif 

dengan fluktuasi harga saham perusahaan di pasar yang semakin menurun dari 

tahun ke tahun. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

H1 : Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap harga saham (CAR). 

H2 : Terdapat perbedaan nilai CAR sebelum dan sesudah pengumuman PROPER.. 

 

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol ROE dan size. Diharapkan dengan 

adanya variabel kontrol tersebut dapat memutus pengaruh variabel-variabel lain 

terhadap variabel dependen. 

 

 

 


