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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

 1.  Teori Stakehoder 

   Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara 

perusahaan dengan stakeholder-nya. Teori stakeholder menyatakan bahwa 

keberadaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh 

para stakeholder (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori ini juga menyatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya 

sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang 

saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan 

pihak lain). Dengan kata lain perusahaan dalam beroperasi membutuhkan 

bantuan dari pihak luar salah satunya adalah dukungan dari masyarakat. 

Perusahaan perlu mengungkapkan informasi lingkungan hidup untuk 

membentuk image perusahaan dalam pandangan stakeholder sebagai suatu 

perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan 

teori stakeholder, menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk 

memperoleh informasi mengenai aktifitas perusahaan yang mempengaruhi 

mereka. Merurut Ulum et al., 2008 teori stakeholder lebih mempertimbangkan 

posisi para stakeholder yang dianggap powerfull. Kelompok stakeholder inilah 

yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan atau 
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tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Pada 

kenyataannya inti keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa yang akan 

terjadi ketika korporasi dan stakeholder menjalankan hubungan dalam 

perusahaan. Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas 

atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki 

hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun 

komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki 

birokrasi yang mengatur jalanya perusahaan dalam sebuah negara yang harus 

ditaati oleh perusahaan melalui kepatuhan terhadap peraturan pemerintah 

menjadikan terciptanya sebuah hubungan antara perusahaan dengan pemerintah 

(Istanti, 2009). Berdasarkan teori stakeholder, manajemen perusahaan 

diharapkan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan 

stakeholder dan melaporkannya kepada stakeholder.  

Hubungan variabel-variabel penelitian ini dengan teori stakeholder, 

semakin besar suatu perusahaan maka semakin banyak pihak-pihak yang akan 

menjadi bagian dari stakeholder perusahaan, sehingga perusahaan akan 

mengalami peningkatan dari segi investasi atau kenaikan modal. Perusahaan 

dengan profit yang tinggi maka para pemegang saham (stakeholder) akan 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dianggap 

baik oleh investor. Selain profitabilitas yang tinggi perusahaan juga harus 

mempertimbangkan struktur modal yang terdiri dari modal sendiri maupun 

modal yang berasal dari luar (hutang), perusahaan dengan leverage yang tinggi 
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maka tanggung jawab terhadap kreditur akan semakin besar. Berdasarkan teori 

stakeholder, ketika perusahaan melakukan kinerja lingkungan dengan baik 

maka perusahaan akan lebih dipercaya oleh stakeholder dengan begitu 

perusahaan akan mendapat sorotan dari media yang akan meningkatkan citra 

perusahaan. 

2. Teori Legitimasi 

Ghozali dan Chariri (2007) mengungkapkan definisi teori legitimasi 

sebagai suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan 

sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana 

perusahaan merupakan bagiannya. Dalam teori legitimasi suatu perusahaan 

akan berusaha secara terus menerus untuk meyakinkan bahwa mereka 

melakukan kegiatan sesuai dengan batasan norma yang ada dalam masyarakat 

maupun aturan yang berlaku. Proses untuk mendapatkan legitimasi berkaitan 

dengan berbagai pihak dalam masyarakat. Legitimasi dapat dikatakan sebagai 

pengakuan perusahaan oleh masyarakat. Pengakuan perusahaan oleh 

masyarakat merupakan hal yang paling penting karena dengan begitu 

keberlangsungan hidup perusahaan akan terus berlanjut. 

Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi perusahaan dengan 

masyarakat. Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai 

sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada 

dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem 

tersebut. Selama dua sistem nilai tersebut sama, maka akan terbangun 
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legitimasi untuk perusahaan. Pegungkapan lingkungan perusahaan dianggap 

sebagai media dialog antara perusahaan dan masyakarat agar mendapatkan 

legitimasi atas sistem manajemen lingkungannya (Aulia dan Linda, 2015). 

Pandangan teori legitimasi menyatakan bahwa dalam menjalankan 

operasinya, organisasi harus sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Hal ini dapat 

dicapai melalui pengungkapan dalam laporan keuangan.Pengungkapan dalam 

laporan keuangan dapat digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan 

perhatian manajemen perusahaan terhadap nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat. Teori legitimasi menempatkan persepsi dan pengakuan masyarakat 

sebagai faktor yang mendorong organisasi untuk mengungkapkan suatu 

informasi dalam laporan keuangan 

Kaitannya variabel-variabel penelitian ini dengan teori legitimasi karena 

ingin mengetahui pengungkapan informasi lingkungan yang dilakukan oleh 

masyarakat sebagai salah satu langkah penerimaan perusahaan didalam 

masyarakat. 

3. Environmental Disclosure 

Environmental disclosure merupakan data yang diungkapkan oleh 

perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan perusahaan. Zeghal dan 

Ahmed (1990) mengidentifikasikan environmental disclosure meliputi 

pengendalian terdahap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan 

lingkungan, konservasi alam dan pengungkapan lain yang berhubungan dengan 

lingkungan hidup. Melalui environmental disclosure masyarakat dapat 
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memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, 

perusahaan memperoleh perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat 

sehingga perusahaan dapat tetap eksis (Parson, 1996). 

Jenis pengungkapan sendiri dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure) dan pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure) (Ghozali dan Chariri, 2007). Pengungkapan informasi mengenai 

lingkungan merupakan voluntary disclosure dimana perusahaan mempunyai 

alternatif untuk tidak mengungkapkan informasi lingkungan hidupnya. 

4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menentukan besar kecilnya 

suatu perusaahaan. Aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan memberikan 

dampak terhadap lingkungan. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin 

besar pula dampak yang ditimbulkan oleh aktivitasnya. Dampak-dampak 

tersebut akan menarik perhatian masyarakat. Adanya tekanan publik dan 

perhatian melalui media masa, opini publik maupun juga pemerintah 

menyebabkan perusahaan besar mengungkapkan lebih banyak informasi 

mengenai lingkungan (Galani et al., 2011). 

Menurut Puasanti (2013) menyatakan ukuran perusahaan digunakan 

sebagai variabel independen dengan asumsi bahwa perusahaan yang lebih besar 

melakukan aktivitas yang lebih banyak dan biasanya memiliki banyak unit 

usaha dan memiliki potensi penciptaan nilai jangka panjang. 

5. Profitabilitas 
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Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen 

dalam mengelola kekayaan perusahaan. Hubungan antara profitabilitas dan 

pengungkapan merupakan refleksi yang menunjukan bahwa diperlukannya 

respon sosial untuk membuat perusahaan memperoleh keuntungan. Menurut 

Kurniawati (2013) profitabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas 

suatu perusahaan menunjukan perbandingan antara laba dengan aktiva atau 

modal yang menghasilkan laba tersebut. 

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para 

investor atas investasi yang dilakukan dan para kreditur atas pinjaman yang 

telah dan atau akan diberikan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya guna 

memperluas usaha, serta kreditur untuk memberikan pinjaman yang lebih besar 

sebagai modal perusahaan. Sebaliknya, jika profitabilitas yang rendah 

menyebabkan para investor dan kreditur menarik modal dan pinjaman kepada 

perusahaan. Bagi perusahaan itu sendiri, profitabilitas digunakan sebagai alat 

ukur tingkat kesehatan perusahaan dan sebagai alat evaluasi atas efektifitas 

pengelolaan perusahaan. 

Profitabilitas memiliki arti penting dalam usaha untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena perofitabilitas 

menunjukan apakah perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dimasa 

yang akan datang. Dengan demikian, setiap perusahaan akan selalu berusaha 
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meningkatkan profitabilitasnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan maka keberlangsungan hidup perusahaan tersebut lebih terjamin 

terhadap environmental disclosure. 

6. Leverage 

Leverage dapat dikatakan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar 

perusahaan tergantung pada kreditor dalam membiayai aset perusahaan (Karina, 

2013). Leverage merupakan perbandingan besarnya dana yang disediakan 

pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan modal sendiri untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan 

(Puasanti, 2013). 

Besar kecilnya leverage tidak serta merta mempengaruhi kebijakan 

pengungkapan informasi lingkungan perusahaan. Hal tersebut menunjukan 

manajemen dalam membuat environmental disclosure tidak semata-mata 

dipengaruhi oleh stakeholder yang berpengaruh terhadap perusahaan. Semakin 

tinggi rasio utang atau modal maka semakin rendah pengungkapannya karena 

semakin tinggi tingkat leverage maka semakin besar kemungkinan perusahaan 

akan melanggar perjanjian kredit. Sehingga perusahaan harus menyajikan laba 

yang lebih tinggi saat sekarang dibangdingkan laba di masa yang akan datang. 

Agar perusahaan dapat menyajikan laba yang lebih tinggi, maka perusahaan 

harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan 

informasi). 

7. Kinerja Lingkungan 
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Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan 

lingkungan yang baik (green) (Suratno, dkk., 2006). Pengukuran kinerja 

lingkungan merupakan bagian penting dari sistem manajemen lingkungan. Hal 

tersebut merupakan ukuran hasil dari sistem manajemen lingkungan yang 

diberikan terhadap perusahaan secara riil dan kongkrit. Selain itu, kinerja 

lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, 

yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya. Pengkajian kinerja 

lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan 

target lingkungan. Berdasarkan teori pengungkapan sukarela, perusahaan 

dengan kinerja lingkungan yang baik akan mengungkapkan informasi 

lingkungan dalam upaya untuk membedakan diri dari perusahaan dengan 

kinerja lingkungan yang buruk. Untuk itu perusahaan harus menyediakan 

informasi yang dapat dipercaya atau tidak mudah ditiru. Pengungkapan 

merupakan bentuk objektif untuk mengukur atau memverifikasi kinerja 

lingkungan. Dalam penelitian ini, kinerja lingkungan perusahaan diukur dari 

prestasi perusahaan mengikuti PROPER yang merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan 

perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. 

Sistem peringkat kinerja PROPER mencangkup pemeringkatan perusahaan 

dalam lima (5) warna yang akan diberi skor secara berturut-turut dengan nilai 5 

untuk warna emas dan terendah 1untuk warna hitam. 
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PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 

dalam Pengelolaan Lingkungan. PROPER dimaksudkan agar para stakeholder 

dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penataan ini dan mendorong 

perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. 

Sehingga pada akhirnya dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan dapat 

diminimalisasi. Tujuan penerapan instrumen PROPER adalah untuk mendorong 

peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui 

penyebaran informasi kinerja penaatan perusahaan dalam pengelolaan 

lingkungan guna mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup. 

 

8. Liputan Media 

Liputan media merupakan salah satu faktor yang dominan untuk 

membangun opini terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Liputan 

media dalam lingkungan bisnis saat ini memiliki peran yang sangat dominan 

dalam membentuk opini masyarakat terhadap suatu aktivitas perusahaan. Media 

menyediakan informasi bagi perusahaan dan dapat pula sebagai alat publikasi 

dan sosialisasi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat membangun 

kepercayaan (image) publik tentang aktivitas lingkungan yang dijalankan oleh 

perusahaan. Liputan media yang diterima oleh perusahaan merupakan media 

bagi masyarakat dalam mengawasi kinerja lingkungan perusahaan. 

Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup menjadikan 

semakin meningkat pula liputan media mengenai dampak lingkungan yang 
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terjadi akibat aktivitas perusahaan. Adanya liputan media menunjukan bahwa 

masyarakat memiliki informasi mengenai isu lingkungan perusahaan tersebut. 

Menurut Garcia et al., (2003) semakin besar perhatian yang didapatkan 

suatu perusahaan maka semakin besar dorongan bagi perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan informasi lingkungan. Hal itu membuat perusahaan 

bereaksi melalui pembuatan environmental disclosure yang lebih luas demi 

memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Miranti (2009) menguji karakteristik perusahaan dalam penelitiannya 

menggunakan proksi ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas, hasil 

penelitiannya hanya profitabilitas yang berpengaruh terhadap environmental 

disclosure. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto (2010) menunjukan hasil 

profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure, sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap environmental 

disclosure. 

Penelitian yang dilakukan Winarsih dan Badingatus (2015) menunjukan 

hasil environmental media, sensitivitas industri, komisaris independen, 

kebegaman gender, multiple directorship, komite audit independen, kepemilikan 

institutional dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure. 
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Penelitian yang dilakukan Nugraha dan Agung (2015) menemukan hasil 

bahwa ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan 

terhadap environmental disclosure, sedangkan profitabilitas dan leverage tidak 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap environmental disclosure. 

Penelitian lain yang dilakukan Gladia dan Surya (2013) hasil 

penelitiannya menunjukan kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap 

environmental disclosure, sedangkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap hard environmental disclosure. 

Suratno, Darsono dan Mutmainah (2006) mengenai pengaruh 

environmental performance terhadap environmental disclosure dan economic 

performance, hasil penelitiannya menyatakan environmental performance 

berpengaruh secara positif signifikan terhadap environmental disclosure, 

sedangkan environmental performance juga berpengaruh secara positif 

signifikan terhadap economic performance. 

Menurut penelitian Aulia dan Linda (2015) mengenai pengaruh 

karakteristik perusahaan, kinerja lingkungan dan liputan media terhadap  

environmental disclosure yang menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan, 

profitabilitas, kinerja lingkungan dan liputan media berpengaruh terhadap 

environmental disclosure, sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap 

environmental disclosure. 

Penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2014) menunjukan hasil bahwa 

ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap environmental 
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disclosure, sedangkan profitabilitas dan umur perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap environmental disclosure. 

Tabel 2.1.  Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. 
Peneliti dan 

tahun 
Variabel Hasil penelitian 

1 Aulia dan  

Linda 

(2015) 

Variabel Independen : 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, 

kinerja lingkungan dan 

liputan media  

Variabel Dependen : 

environmental 

disclosure 

Ukuran perusahaan, profitabilitas, 

kinerja lingkungan dan liputan 

media berpengaruh terhadap 

environmental disclosure. 

Sedangkan leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

environmental disclosure. 

2 Winarsih 

dan  

Badingatus 

(2015) 

Variabel Independen : 

Pengaruh media, 

sensitivitas industri 

dan struktur corpotare 

governance 

Variabel Dependen : 

kualitas environmental 

disclosure 

Environmental media, sensitivitas 

industri, komisaris independen, 

kebegaman gender, multiple 

directorship, komite audit 

independen, kepemilikan 

institutional dan ukuran dewan 

komisaris berpengaruh positif 

terhadap environmental disclosure.  

3 Suhardjanto 

(2010) 

Variabel Independen : 

Corporate governance, 

karakteristik 

perusahaan 

Variabel Dependen : 

environmental 

disclosure 

Etnis komisaris utama dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif 

terhadap environmental disclosure. 

Sedangkan leverage berpengaruh 

negatif terhadap environmental 

disclosure. 

4 Nugraha 

dan Agung 

(2015) 

Variabel Independen : 

perusahaan, tipe 

industri, profitabilitas, 

leverage dan kinerja 

lingkungan 

Variabel Dependen : 

environmental 

disclosure 

Ukuran perusahaan, tipe industri 

dan kinerja lingkungan berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

environmental disclosure. 

Sedangkan profitabilitas dan 

leverage tidak memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap 

environmental disclosure. 

5 Gladia dan 

Surya 

(2013) 

Variabel Independen : 

kinerja lingkungan 

Variabel Dependen : 

endironmental 

Kinerja lingkungan berpengaruh 

signifikan terhadap environmental 

disclosure. Sedangkan kinerja 

lingkungan tidak berpengaruh 
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disclosure dan hard 

environmental 

disclosure 

signifikan terhadap hard 

environmental disclosure 

6 Suratno, 

Darsono dan 

Mutmainah 

(2006) 

Variabel Independen : 

Environmental 

performance 

Variabel Dependen : 

environmental 

disclosure dan 

economic performance 

Environmental performance 

berpengaruh secara positif 

signifikan terhadap environmental 

disclosure. Sedangkan 

environmental performance juga 

berpengaruh secara positif 

signifikan terhadap economic 

performance. 

7 Miranti 

(2009) 

Variabel Independen : 

ukuran perusahaan dan 

leverage 

Variabel Dependen : 

environmental 

disclosure 

Profitabilitas berpengaruh terhadap 

environmental disclosure. 

Sedangkan ukuran perusahaan dan  

leverage tidak berpengaruh 

terhadap environmental disclosure 

8 Paramitha 

(2014) 

Variabel Independen : 

ukuran perusahaan, 

leverage, profitabilitas 

dan umur perusahaan 

Variabel Dependen : 

environmental 

disclosure 

Ukuran perusahaan dan leverage 

berpengaruh signifikan terhadap 

environmental disclosure. 

Sedangkan profitabilitas dan umur 

perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap environmental 

disclosure. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menentukan besar kecilnya 

suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula 

dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Perusahaan yang lebih 

besar akan memiliki informasi yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang lebih 

kecil. Semakin tinggi ukuran perusahaan maka profit yang dihasilkan akan 

semakin semakin tinggi. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba dari kegiatan bisnis yang dilakukannya. Dengan profitabilitas 
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yang tinggi maka perusahaan dalam mengungkapkan lingkungan juga akan 

semakin baik dan dapat menunjukan kesuksesan kinerja yang dilakukannya. 

Selain profitabilitas yang baik, disisi lain perusahaan juga harus 

mempunyai struktur modal yang baik. Struktur modal terdiri dari dua sumber 

yaitu modal sendiri dan modal yang berasal dari luar atau disebut juga dengan 

hutang. Hutang merupakan ketergantungan perusahaan terhadap suatu kreditor. 

Semakin tinggi tingkat leverage maka akan mendorong perusahaan untuk tidak 

mengungkapkan tanggung jawab lingkungan, sehingga tingkat pengungkapannya 

akan semakin rendah karena perusahaan tidak ingin citra buruk nya terlihat di 

masyarakat. Dengan tingkat leverage yang tinggi juga akan mempengaruhi 

kinerja lingkungan karena struktur modal perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi yang berarti struktur modalnya kurang baik, sehingga kinerja 

lingkungan yang dihasilkan kurang baik yang akan berdampak pada 

pengungkapan lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan 

dalam menciptakan lingkungan yang baik. Apabila kinerja lingkungan yang 

dihasilkan baik maka akan direspon secara positif oleh perusahaan, maka 

perusahaan akan menginginkan informasi tersebut untuk diliput oleh media, 

karena media merupakan salah satu faktor yang dominan dalam upaya untuk 

menbangun opini masyarakat terhadap aktivitas maupun kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan.  

Dari penjelasan kerangka diatas maka dapat digambarkan model 

penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 Model Penelitian 

 

H1 (+) 

H2 (+)        (Y) 

H3 (-) 

H4 (+) 

H5 (+) 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap environmental disclosure 

Teori stakeholder menyatakan bahwa para pemangku peruhasaan 

memiliki kesempatan untuk mengontrol sumber daya perusahaan. Berdasarkan 

teori legitimasi, perusahaan besar aktivitasnya akan lebih terlihat dibandingkan 

dengan perusahaan kecil sehingga tuntutan dan tekanan masyarakat akan lebih 

besar. 

Perusahaan besar senantiasa terdorong untuk melakukan pengungkapan 

informasi lingkungannya, karena perusahaan besar lebih banyak melakukan 

akivitas dan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat dan 

memiliki pemegang saham yang mungkin peduli terhadap program lingkungan 

Ukuran perusahaan 

Profitabilitas 

Leverage 

Kinerja lingkungan 

Liputan Media 

Environmental 

disclosure 
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yang dilakukan oleh perusahaan serta laporan tahunannya lebih efisien dalam 

mengkomunikasikan informasi tersebut kepada stakeholder. Semakin besar suatu 

perusahaan maka semakin besar pula dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas 

dari perusahaan tersebut (Aulia dan Linda, 2015). 

Berdasarkan pada beberapa penelitian dari Suhardjanto (2010) 

menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure. Nurgraha dan Agung (2015) mendapatkan hasil bahwa 

ukuran perusahaan juga berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. 

Aulia dan Linda (2015) menunjukan hasil bahwa ukuan perusahaan berpengaruh 

positif terhadap environmental disclosure. 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure. 

2. Pengaruh profitabilitas terhadap environmental disclosure. 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba 

dari kegiatan bisnis yang dilakukannya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas 

yang tinggi, maka manajemen akan menunjukan kesuksesan kinerja yang 

dilakukannya. Berdasarkan teori stakeholder, jika profitabilitas tinggi maka 

tingkat kepuasan para pemegang saham (stakeholder) tinggi karena perusahaan 

dapat dikelola dengan baik. Berdasarkan teori legitimasi, masyarakat senantiasa 

melakukan tekanan kepada perusahaan agar peduli terhadap masalah lingkungan, 

perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih mudah dalam menjawab 

tekanan tersebut karena perusahaan memiliki sumber daya lebih yang dapat 
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digunakan untuk melakukan pengungkapan lingkungan dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah, sehingga memudahkan 

perusahaan dalam mendapatkan legitimasi dari masyarakat. 

 Penelitian dari Aulia dan Linda (2015) menunjukan hasil bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap environmental disclosure . Hal ini 

juga sejalan dengan penelitian Suhardjono (2010) yang menunjukan bahwa 

profitabilitas juga berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. 

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. 

3. Pengaruh leverage terhadap environmental disclosure 

Leverage dapat dikatakan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar 

perusahaan tergantung pada kreditor dalam membiayai aset perusahaan (Karina, 

2013). Teori stakeholder menunjukan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan 

maka tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur akan semakin besar sehingga 

memaksa perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia untuk 

melunasi hutang tersebut dari pada untuk melakukan pengungkapan lingkungan 

yang akan menghasilkan biaya yang lebih besar dan dapat menjadi beban bagi 

perusahaan. 

Penelitian dari Aulia dan Linda (2015) menunjukan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap environmental disclosure. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Nurgraha dan Agung (2015) yang menemukan hasil bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap environmental disclosure. 

H3 : Leverage berpengaruh negatif terhadap environmental disclosure. 
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4. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap environmental disclosure 

Menurut Suratno, dkk (2006) kinerja lingkungan perusahaan 

(environmental performance) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan 

lingkungan yang baik (green). Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan 

dengan kinerja lingkungan yang baik lebih cenderung untuk melakukan 

pengungkapn lingkungan karena dapat meningkatkan citra perusahaan 

dimasyarakat umum sehingga aktivitas perusahaan tetap dilegitimasi oleh 

masyarakat. Teori stakeholder mengungkapkan bahwa perusahaan akan 

bertindak dan bekerja sama dengan para stakeholder demi menggapai 

kepentingan bersama. 

Penelitian Aulia dan Linda (2015) menunjukan bahwa kinerja lingkungan 

berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. Dalam penelitian 

Nurgraha dan Agung (2015) menemukan hasil bahwa kinerja lingkungan 

berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. Penelitian dari Gladia 

dan Surya (2013) menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif 

terhadap environmental disclosure. 

H4 : Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure. 

 

5. Pengaruh liputan media terhadap environmental disclosure 

Liputan media dalam lingkungan bisnis merupakan salah satu faktor yang 

dominan dalam upaya untuk membangun opini masyarakat terhadap aktivitas 
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maupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin banyak perhatian 

media maka akan meningkatkan pula perhatian publik terhadap suatu isu. Teori 

legitimasi akan menyampaikan informasi perusahaan kepada berbagai pihak agar 

sesuai dengan harapan masyarakat (stakeholder). Melalui media perusahaan akan 

mendapatkan legitimasi dari stakeholder. Menurut Garcia et al., (2003) semakin 

banyak  perhatian yang didapatkan suatu perusahaan maka semakin besar pula 

dorongan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi 

lingkungan. 

Penelitian dari Aulia dan Linda (2015) menemukan hasil bahwa liputan 

media berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Winarsih dan Badingatus (2015) menunjukan hasil bahwa 

liputan media berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. 

H5 : Liputan media berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. 
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