
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Laporan Keuangan Tahunan 

Laporan keuangan tahunan merupakan media utama bagi manajemen 

untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak eksternal mengenai informasi 

perusahaan, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Tujuan utama dari 

pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna di dalam 

membuat keputusan investasi dan pemberian pinjaman. Agar dapat digunakan 

dalam pembuatan keputusan, informasi akuntansi tersebut haruslah relevan, dapat 

diandalkan, dan dapat diperbandingkan (Horngren,1998). 

Informasi yang relevan akan berguna dalam membuat peramalan 

(forecast) dan mengevaluasi kinerja di masa lalu, dalam arti informasi tersebut 

mempunyai nilai feedback (umpan balik) bagi pengguna laporan keuangan. 

Informasi yang dapat diandalkan berarti bahwa informasi tersebut bebas dari 

kekeliruan dan bebas dari sudut pandang tertentu (netral). Sedangkan informasi 

yang dapat diperbandingkan berarti bahwa informasi dari periode ke periode 

tertentu dapat dibandingkan atau dapat dibandingkan dengan perusahaan sejenis 

(bergerak dalam industri yang sama). 

 



2.1.2 Kinerja 

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh perusahaan 

karena kinerja merupakan cerminan kemampuan suatu perusahaan dalam 

mengalokasikan dan menggunakan sumber dayanya. Penilaian atas kinerja 

diperlukan dalam rangka mengelola perusahaan secara efektif dan efisien. 

Menurut Mulyadi (2001;415) penilaian kinerja adalah  

“penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, 

bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.” 

 

Penilaian kinerja dimanfaatkan manajemen untuk : 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan 

dan untuk mengidentifikasikan kriteria seleksi dan evaluasi program 

pelatihan karyawan 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan 

 



2.1.3 Lingkungan 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1) mendefinisikan lingkungan hidup dengan 

pengertian sebagai berikut: 

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam 

itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lain.” 

 

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UU 

No. 32 pasal 3 ialah: 

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 

pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup; 

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia 

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem 

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan 

hidup 

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa 

depan 

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia 

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana 



i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan 

j. mengantisipasi isu lingkungan global 

Perusahaan sudah tidak bisa lagi menutup mata atas kerusakan 

lingkungan yang mungkin dapat ditimbulkan dari kegiatan operasionalnya. 

Sudah saatnya perusahaan mulai memperhatikan permasalahan lingkungan 

yang terjadi, apalagi pemerintah sudah mengeluarkan peraturan mengenai 

pengelolaan lingkungan hidup serta memberikan sanksi dan denda bagi pihak-

pihak yang melakukan pelanggaran. 

 

2.1.4 Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan perusahaan adalah mekanisme bagi perusahaan 

untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke 

dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders (Wibisono, 2011). 

Kinerja lingkungan merupakan salah satu investasi bagi perusahaan untuk 

memperoleh kesuksesan bisnis (Prasetianti, 2014). Jika kinerja lingkungan 

perusahaan baik, maka image perusahaan akan meningkat, begitu juga 

sebaliknya. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi. 

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasinya harus mengikuti nilai-nilai dan batas-batas yang diterima 

masyarakat sekitar dalam upaya memperoleh legitimasi. Untuk mendapatkan 



legitimasi, perusahaan memiliki insentif untuk melakukan kegiatan sosial 

yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Kegagalan untuk memenuhi 

harapan masyarakat akan mengakibatkan hilangnya legitimasi dan hilangnya 

dukungan dari masyarakat sekitar perusahaan.  

Oleh karena itu, sekarang ini banyak perusahaan yang giat 

melaksanakan kegiatan sosial untuk meningkatkan kinerja lingkungannya 

seperti dengan mengadakan penanaman pohon, penggunaan bahan ramah 

lingkungan, hingga mendaur ulang dan meminimalisasi limbah yang 

dihasilkan. Di Indonesia, kinerja lingkungan perusahaan dinilai dan dievaluasi 

melalui program yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang 

disebut PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup). 

 

2.1.5 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup  (PROPER) 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 1 

ayat (1) mendefinisikan PROPER sebagai: 

“program penilaian terhadap penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup serta pengolahan limbah bahan berbahaya dan 

beracun.” 

 

Sementara itu, pada peluncuran buku mengenai PROPER, Dr. Ali 

Masykur Musa, Msi, M.Hum, Anggota IV BPK RI menyatakan “PROPER 



merupakan program pemerintah yang mengacu kepada konsep dasar 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menginginkan 

pertumbuhan ekonomi diikuti dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, 

sehingga mutu kehidupan baik dapat terwujud secara berkelanjutan, baik di 

generasi sekarang maupun dimasa mendatang.” (Artikel Kementerian 

Lingkungan Hidup). 

PROPER dikembangkan untuk mendorong ketaatan perusahan 

terhadap peraturan lingkungan hidup dengan publikasi dan keterlibatan 

masyarakat. Hasil PROPER dipublikasikan dalam bentuk peringkat. Adapun 

penjelasan dari masing-masing peringkat warna diuraikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Uraian Peringkat PROPER 

No Peringkat Keterangan 

1 Emas Menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan 

pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan 

dan telah melakukan upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle), 

menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang 

berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang 

berguna bagi kepentingan masyarakat pada jangka 

panjang. 



2 Hijau Menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan 

pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan 

(beyond compliance), telah mempunyai sistem 

pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang 

baik dengan masyarakat,  termasuk melakukan upaya 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle). 

3 Biru Menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan upaya 

pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai 

dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. 

4 Merah Menunjukkan bahwa perusahaan melakukan upaya 

pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian 

mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

5 Hitam Menunjukkan bahwa perusahaan belum melakukan 

upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja 

tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan 

sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi 

mencemari lingkungan. 

Sumber : www.menlh.go.id 

 

 



Ada 2 aspek penilaian PROPER, yaitu : 

1. Aspek ketaatan, meliputi AMDAL, pengelolaan limbah B3, 

pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, 

potensi kerusakan lahan. Hasil penilaian aspek ketaatan berupa 

peringkat biru.  

2. Aspek beyond compliance (diluar kepatuhan), meliputi sistem 

manajemen lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan 

sumber daya. Hasil penilaian aspek beyond compliance berupa 

peringkat hijau dan emas  

Perusahaan yang tidak taat akan diberikan peringkat merah dan hitam. 

Hasil penilaian PROPER bisa menjadi insentif maupun disinsentif bagi 

perusahaan. Insentif dalam bentuk penyebarluasan kepada publik tentang 

reputasi atau citra baik bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan 

lingkungan yang baik. Ini ditandai dengan label biru, hijau dan emas. 

Disinsentif dalam bentuk penyebarluasan reputasi atau citra buruk bagi 

perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang tidak baik, 

yang ditandai dengan label merahdan hitam. 

Perusahaan yang memperoleh peringkat merah dan hitam secara 

otomatis mendapat sanksi sosial dari masyarakat dan harga saham perusahaan 



bisa mengalami penurunan, karena perusahaan dianggap tidak taat terhadap 

pengelolaan lingkungan. 

 

2.1.6 Kinerja Keuangan 

2.1.6.1 Kinerja Pasar 

Kinerja keuangan merupakan kinerja perusahaan-perusahaan 

secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return 

tahunan industri tersebut (Rakhiemah, 2009).  Return merupakan salah 

satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga sebagai 

imbalan atas keberanian investor untuk menanggung risiko dari investasi 

yang dilakukan (Cahyono,2011). Kinerja keuangan merupakan salah satu 

faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya (Widowati, 2012). 

Kinerja pasar dapat dilihat dari fluktuasi harga saham maupun 

return saham perusahaan. Saham adalah tanda bukti penyertaan 

kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan ( Fahmi, 2012).  Saham 

merupakan salah satu instrumen keuangan yang popular.Saham 

merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor karena 

saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik (Martalena 

dan Malinda, 2011). 



Sebelum menentukan saham perusahaan mana yang akan dipilih, 

seorang investor biasanya akan melakukan analisa terlebih dahulu. Analisa 

ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi investor mengenai saham 

mana yang mampu memberikan tingkat return yang sesuai dengan 

harapannya (Magdalena, 2003).  Analisa yang dilakukan investor dapat 

berupa analisa teknikal dan fundamental. 

Analisa fundamental menggunakan informasi yang berasal dari 

pergerakan earnings, prospek dividen, tingkat suku bunga yang 

diharapkan, serta evaluasi risiko perusahaan dalam menentukan harga 

saham.  Sedangkan analisa teknikal menggunakan pola pergerakan (trend) 

harga saham untuk menentukan harga saham.  Tindakan analisa ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat bagi investor yang berupa 

capital gain.  Martalena (2011) mendefinisikan capital gain sebagai 

selisih antara harga beli dan harga jual, dimana harga beli lebih rendah 

daripada harga jual. 

Pada pasar modal efisien dengan bentuk setengah kuat, harga 

saham suatu perusahaan tidak hanya mencerminkan harga di waktu lalu, 

tetapi juga mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan termasuk 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan emiten 

(Jugiyanto dalam Magdalena, 2003). Informasi yang dipublikasikan 

tersebut dapat berupa pengumuman dividen, pengumuman merger dan 



akuisisi, perubahan metode akuntansi, peraturan pemerintah, dan 

informasi lainnya. 

Dalam aktivitas perdagangan sehari-hari, harga saham mengalami 

fluktuasi, baik berupa kenaikan maupun penurunan.  Fluktuasi harga 

saham tersebut terjadi karena adanya penawaran dan permintaan atas 

saham tersebut. Permintaan dan penawaran saham tersebut terjadi karena 

berbagai macam faktor baik yang bersifat spesifik atas saham tersebut 

seperti kebijakan ekspansi perusahaan, pergantian direksi, maupun faktor 

yang bersifat makro seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan faktor 

nonekonomi seperti kondisi politik dan faktor lainnya. 

Faktor yang bersifat spesifik atas saham dipengaruhi oleh kinerja 

perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak. Dengan 

kata lain, kinerja perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan dapat 

mempengaruhi harga saham (kinerja pasar) suatu perusahaan. Informasi 

mengenai perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan di 

sekitar perusahaan seperti kinerja lingkungan mempengaruhi kinerja pasar 

perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan kinerja lingkungan 

dipublikasikan sehingga para pengguna informasi seperti masyarakat, 

karyawan, pemegang saham dan pemerintah dapat mengetahui kinerja 

perusahaan. 

 

 



2.1.6.2 Kinerja Operasional 

Agar dapat mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan beserta 

kinerjanya, perlu dilakukan pengukuran. Selain diukur dengan 

menggunakan kinerja pasar, kinerja keuangan perusahaan dapat diukur 

juga dengan menggunakan kinerja operasional.  Kinerja operasional dapat 

diukur dengan menggunakan berbagai rasio keuangan, salah satunya yaitu 

dengan menggunakan net profit margin (NPM). 

Net profit margin (NPM) disebut juga dengan rasio pendapatan 

terhadap penjualan. Dengan memeriksa NPM dan norma industri 

perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, maka efisiensi operasi 

perusahaan dan strategi penetapan harga dapat dinilai (Van Horne, 2012). 

Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa 

perusahaan mendapat hasil yang lebih baik melebihi harga pokok 

penjualan (Fahmi,2013). 

Net profit margin bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi 

perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-

biaya yang ada di perusahaan. Van Horne (2012) mendefinisikan net 

profit margin sebagai ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan 

setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Net profit 

margin mengukur seluruh efisiensi, baik produksi, administrasi, 

pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. 



Semakin besar net profit margin suatu perusahaan berarti semakin efisien 

perusahaan tersebut dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan 

kegiatan operasinya sehingga perusahaan dapat menghindari pengeluaran 

biaya yang berlebih seperti biaya lingkungan (environmental cost). 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Salah satu tujuan dari pelaporan keuangan adalah pengadaan informasi bagi 

pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan baik 

berupa data keuangan maupun non keuangan haruslah memadai. Informasi yang 

memadai ini dapat menjadi landasan bagi para pengguna laporan keuangan untuk 

mengambil keputusan. Salah satu pengguna laporan keuangan adalah para investor.  

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan 

yang baik (green).  Perusahaan sudah tidak bisa melakukan kegiatan operasionalnya 

tanpa menghiraukan dampak kegiatannya terhadap lingkungan. Apabila perusahaan 

tidak menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan lingkungan yang 

berlaku seperti membuang limbah ke sungai, mengakibatkan pencemaran udara 

ataupun pencemaran suara, tentunya perusahaan akan mengeluarkan biaya sosial 

yang besar. Biaya sosial yang dikeluarkan melebihi anggaran tentunya akan 

menurunkan laba perusahaan. Penurunan laba perusahaan tentunya akan 

mengakibatkan penurunan kinerja operasional perusahaan.Perusahaan harus sadar 

akan masalah sosial dan lingkungan yang timbul sebagai biaya bagi perusahaan.  



Aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan 

dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang dapat dilihat melalui harga saham dan 

rasio keuangan perusahaan tersebut. Sebelum menanamkan investasinya pada suatu 

perusahaan, seorang investor akan melakukan analisa untuk mengetahui apakah 

perusahaan tersebut profitable (menguntungkan) atau tidak. 

Jika kinerja lingkungan suatu perusahaan baik, dalam arti perusahaan 

memperhatikan dampak kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan, melakukan 

pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran maka perusahaan akan 

mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya 

(going concern). Investor tidak akan ragu untuk melakukan investasi pada perusahaan 

karena going concern perusahaan terjamin sehingga perusahaan dapat terus 

beroperasional dan menghasilkan keuntungan. Hubungan teoritis antar variabel-

variabel terkait dapat digambarkan sebagai berikut 

 

  

 

 

   

 

 

Gambar 1.2 Bagan Kerangka Pemikiran 
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2.3 Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Pasar 

Dewasa ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab 

terhadap shareholders dan bondholders saja, tetapi juga terhadap pihak lain 

seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat. Perusahaan memiliki tanggung 

jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar perusahaan dan terhadap pemilik modal. 

Tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan dapat 

mempengaruhi kinerja lingkungan perusahaan tersebut. Kinerja lingkungan  

sendiri masih sangat dipengaruhi oleh sejauh mana dorongan terhadap 

pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh beberapa instansi khususnya instansi 

pemerintah. 

Selain itu, kinerja lingkungan juga akan tercapai dengan maksimal jika 

perusahaan secara proaktif melakukan berbagai tindakan manajemen lingkungan 

secara terkendali. Semakin aktif manajemen perusahaan berpartisipasi dalam 

pengelolaan lingkungan, semakin baik pula image perusahaan di mata 

stakeholders dan pengguna laporan keuangan. Dengan adanya image yang baik 

tersebut, maka investor juga akan tertarik untuk berinvestasi di suatu perusahaan. 

Semakin baik kinerja lingkungan suatu perusahaan, semakin baik pula kinerja 

pasar perusahaan tersebut. Kinerja pasarsuatu perusahaan yang baik dapat 

tercermin dari fluktuasi harga saham dan meningkatnya return tahunan 

perusahaan tersebut ketika press release mengenai hasil PROPER diterbitkan 



oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan demikian, hipotesis pertama 

penelitian ini adalah : 

H1 : Kinerja lingkungan berpengaruh secara positif signifikan terhadap      

kinerja pasar 

 

2.3.2 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Operasional 

Kinerja lingkungan akan tercapai dengan maksimal apabila manajemen 

perusahaan secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan. 

Kegiatan pengelolaan lingkungan dapat berupa pengelolaan limbah B3, 

penggunaan bahan baku produksi yang ramah lingkungan dan pengendalian 

pencemaran udara dan kegiatan lainnya.  

Dengan melakukan berbagai upaya pengelolaan lingkungan, manajemen 

perusahaan tentunya akan berusaha untuk memaksimalkan penggunaan aset 

perusahaannya dan meminimalkan atau mengendalikan biaya-biaya operasional 

maupun administrasi agar kinerja operasional perusahaan menjadi lebih efektif 

dan efisien. 

Dengan memperhatikan dampak lingkungan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya, perusahaan dapat menghemat pengeluaran biaya sosial atau biaya 

lingkungan yang mungkin timbul apabila perusahaan tidka memperhatikan 

dampak lingkungan yang terjadi. Hal ini akan berdampak pada meningkatkan laba 

perusahaan dan kinerja operasional perusahaan. Kinerja operasional yang baik 



dapat dilihat dari hasil analisa rasio keuangan suatu perusahaan. Dengan demikian 

hipotesis kedua dari penelitian ini adalah : 

H2 : Kinerja lingkunganberpengaruh secara positif signifikan terhadap 

kinerja operasional 

 


