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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

 Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan pengaruh green accunting 

terhadap profitabilitas. Diantaranya adalah legitimacy theory (teori legitimasi), 

stakeholder theory (teori stakeholder), dan. Berikut adalah penjelasan masing-

masing teori. 

1. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan 

secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah 

beroperasi di di dalam norma–norma yang dijunjung masyarakat dan 

memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar 

(dilegitimasi). Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya 

harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara umum juga 

harus memperhatikan hak-hak publik (Deegan dan Rankin, 1996). Ghozali 

dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi 

adalah “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat dimana 

perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan 

Sethi (1974) dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan 

tentang konsep kontrak sosial bahwa “Semua institusi sosial tidak 

terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, 

baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup dan 
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pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat 

diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial 

atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.”  

Jadi pada dasarnya setiap perusahaan memiliki kontrak implisit 

dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai–nilai 

yang dijunjung didalam masyarakat. Biaya yang tinggi akan muncul 

disebabkan masyarakat menolak melegitimasi keberadaan perusahaan di 

tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mendapatkan 

legitimasi dari masyarakat dengan cara melaksanakan program-program 

yang sesuai dengan harapan masyarakat. 

2. Teori Stakeholder  

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas 

atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang 

memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, 

kelompok, maupun masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika 

memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan 

Budimanta dkk, (2008). Konsep yang mendasari mengenai siapa saja yang 

termasuk dalam stakeholder perusahaan sekarang ini telah berkembang 

mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kompleksnya aktivitas bisnis 

perusahaan. 

Teori stakeholder menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai 

hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder dapat 
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memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan tidak 

dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan (Deegan, 

2004). Hal ini disebabkan stakeholder dianggap dapat mempengaruhi tapi 

juga dapat dipengaruhi perusahaan. Dengan demikian, keberadaaan suatu 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh 

stakeholder kepada perusahaan tersebut. 

Perusahaan menganggap bahwa peran para stakeholder sangat 

berpengaruh bagi perusahaan sehingga dapat mempengaruhi dan menjadi 

pertimbangan dalam mengungkapkan suatu informasi dalam laporan 

keuangan mereka. Stakeholder menjadi pertimbangan utama bagi 

perusahaan karena mereka memegang posisi yang kuat dalam perusahaan. 

Stakeholder pada dasarnya dapat mempengaruhi pemakaian berbagai 

sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. Oleh karena 

itu, teori stakeholder umumnya berkaitan dengan cara-cara yang 

digunakan perusahaan untuk mengendalikan pengaruh stakeholder 

tersebut. 

3. Green Accounting  

Green accounting umumnya diterapkan oleh perusahaan yang 

memiliki perhatian dan minat terhadap kelestarian lingkungan, 

kebersinambungan (sustainability), efektivitas lingkungan 

(ecoeffectiveness), efisiensi lingkungan (ecoefficiency), dan 

menerapkannya secara langsung dengan banyak sarana pemasaran dalam 

manajemen strategik (Cohen dan Robbins, 2011). 
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Konsep green (environmental accounting) atau akuntansi lingkungan 

sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Akibat 

tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran 

lingkungan di kalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-

perusahaan bukan sekedar berkegiatan industri demi bisnis saja, tetapi juga 

menerapkan pengelolaan lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan 

efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan 

lingkungan dari sudut pandang biaya (environmental costs) dan manfaat 

atau efek (economic benefit), serta menghasilkan efek perlindungan 

lingkungan (environmental protection) (Almilia dan Wijayanto, 2007). 

Akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai pencegahan, 

pengurangan, dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, 

bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali 

kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan 

tersebut (Arfan Ikhsan, 2008). Dampak lingkungan merupakan beban 

terhadap lingkungan dari operasi bisnis atau kegiatan manusia lainnya, 

yang secara potensial dapat merintangi pemeliharaan lingkungan yang 

baik. 

Fungsi akuntansi lingkungan menurut Badan Perlindungan 

Lingkungan Amerika Serikat atau United States Environment Protection 

Agency (US EPA) adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan 

supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang mampu 

mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau 
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menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang 

memperbaiki kualitas lingkungan. 

Akuntansi lingkungan juga merupakan suatu bidang yang terus 

berkembang dalam mengidentifikasi pengukuran-pengukuran dan 

mengkomunikasikan biaya-biaya akrual perusahaan atau dampak potensial 

lingkungannya. Biaya ini meliputi biaya-biaya pembersihan atau perbaikan 

tempat-tempat yang terkontaminasi oleh limbah, biaya pelestarian 

lingkungan, biaya hukuman dan pajak, biaya pencegahan polusi teknologi 

dan biaya manajemen pemborosan. 

Sistem akuntansi lingkungan terdiri atas lingkungan akuntansi 

konvensional dan akuntansi ekologis. Akuntansi lingkungan konvensional 

mengukur dampak-dampak dari lingkungan alam pada suatu perusahaan 

dalam istilah-istilah keuangan. Sedangkan akuntansi ekologis mencoba 

untuk mengukur dampak suatu perusahaan berdasarkan lingkungan, tetapi 

pengukuran dilakukan dalam bentuk unit fisik, akan tetapi standar 

pengukuran yang digunakan bukan dalam bentuk satuan keuangan. 

4. Kinerja Lingkungan ( Environmental Performance ) 

Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari system 

manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek 

lingkungannya. Pengkajian kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan 

lingkungan. Sasaran lingkungan dan target lingkungan (ISO 14001). 

Kinerja lingkungan diterjemahkan sebagai  kinerja yang berkenaan dalam 

lingkungan, terutama berkaitan dengan dampak lingkungan. Kinerja ini 
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berhubungn dengan tiga aspek, yaitu strategic corporate environmental 

performance, operational corporate environmental performance, dan 

corporate environmental reporting ( Gunther, et al: 2011). 

Menurut Lankoski (2000), konsep kinerja lingkungan  merujuk pada 

tingkat  keusakan lingkungan hidup  yang disebabkan oleh kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat kerusakan lingkungan 

yang lebih rendah menunjukan kinerja lingkungan perusahaan lebih baik. 

Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi tingkat kerusakan lingkungannya 

maka semakin buruk kinerja lingkungan perusahaan tersebut. 

Environmental performance di definisikan sebagai kinerja 

perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik dan melestarikan 

lingkungan (Suratno dkk. 2006). Kementrian Lingkungan hidup 

melakukan pemeringkatan kinerja lingkungan perusahaan dengan 

PROPER. Penilaian Peringkat Kinerja Penaatan dalam Pengelolaan 

Lingkungan ini mulai dikembangkan sejak tahun 1995 dan diperluas pada 

tahun 2002. Kinerja penataan yang dinilai dalam PROPER mencakup: 

penataan terhadap pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan 

limbah B3, dan penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan). 

Peringkat kinerja lingkungan dalam PROPER dibagi menjadi lima, 

yaitu yang terbaik EMAS, HIJAU, BIRU, MERAH, sampai ke yang 

terburuk, HITAM. 
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5. Pengungkapan Lingkungan ( Environmentl Disclosure ) 

Menurut Suratno dkk, (2006) pengungkapan lingkungan adalah  

pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam 

laporan tahunan perusahaan. Sedangkan menurut Suhardjanto dan miranti 

(2009) Pengungkapan lingkungan merupakan wujud pertanggungjawaban 

sosial perusahaan melalui pengungkapan  lingkungan hidup pada  laporan 

tahunan  dimana masyarakat dapat memantau aktifitas yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab sosialnya. Pengungkapan 

lingkungan merupakan  jenis pengungkapan sukarela. 

Hendriksen (2000) dalam Emillia Nurdin (2006), menyatakan bahwa 

dalam pengertian luasnya, pengungkapan berarti penyampaian informasi 

(release of information). Para akuntan cenderung menggunakan kata ini 

dalam pengertian yang agak terbatas, yaitu penyampain informasi 

lingkungan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya 

laporan tahunan. Penyampaian informasi di dalam neraca, laporan laba 

rugi, serta laporan arus kas termasuk dalam pengakuan dan pengukuran. 

Pengungkapan dalam arti sempitnya menyangkut hal-hal seperti 

pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki dan laporan pelengkap. 

Mattews (1997) dalam Emillia Nurdin (2006), mendefinisikan 

pengungkapan lingkungan sebagai pengungkapan informasi sukarela, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif yang dibuat oleh organisasi untuk 

menginformasikan aktivitasnya, di mana pengungkapan kuantitatif berupa 

informasi keuangan maupun non keuangan. 
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6. Profitabilitas  

Weston dan Copeland (1999) mengemukakan bahwa profitabilitas 

adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Jika 

profitabilitas perusahaan meningkat, maka perusahaan tersebut mampu 

mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Dalam 

penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan Earning per share dan net 

profit margin. Kedua indikator ini dipilih karena erat kaitannya dengan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas aktivitas 

operasionalnya. 

Brigham & Houston (2006) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah 

hasil akhir laba bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan yang 

dilakukan oleh perusahaan  dimana rasio ini digunakan sebagai  alat 

pengukur atas kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. 

Terdapat banyak ukuran profitabilitas, masing-masing pengembalian  

perusahaan dihubungkan terhadap  penjualan aktiva, modal, atau nilai 

saham. Menurut Bridgham (2001) jenis-jenis profitabilitas terdiri dari 

Profit Magin Sales, Return on Total Assets (ROA), Basic Earning Power 

(BEP) ratio, dan Return on Equity (ROE). 

Pengertian ROA menurut Munawir (2004) adalah satu bentuk rasio 

profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat  mengukur kemampuan  dana 

yang ditanamkan dalam aktiva  yang digunakan dalam operasi perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan. Menurut Sundjaja dan Barlian (2003) 
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ROA adalah hasil atas total asset (HAA) keseluruhan keefektifan 

manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia.  

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para 

investor atas investasi yang dilakukan dan para kreditur atas pinjaman 

yang telah dan akan diberikan. Kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dapat menarik para investor untuk menanamkan 

modalnya guna memperluas usaha, serta kreditur untuk untuk memberikan 

pinjaman yang lebih besar sebagai modal perusahaan. Sebaliknya, tingkat 

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 efektivitas pengelolaan 

perusahaan. 

Profitabilitas memiliki arti penting dalam usaha mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang karena profitabilitas 

menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik 

dimasa yang akan datang. Dengan demikian, setiap perusahaan akan selalu 

berusaha meningkatkan profitabilitasnya, semakin tinggi tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan maka keberlangsungan hidup perusahaan 

tersebut lebih terjamin. 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Varibel Hasil 

1. Anis Fitriani 

(2013) 

Pengaruh Kinerja 

Lingkungan dan 

Biaya 

Lingkungan 

Terhadap Kinerja 

Keuangan pada 

BUMN.  

Variabel 

Independen: 

Kinerja Lingkungan 

dan Biaya 

Lingkungan. 

 

Variabel Dependen: 

Kinerja Keuangan. 

Kinerja lingkungan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

keuangan, 

sedangkan biaya 

lingkungan tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan. 

2.  Ratna Dian 

Wulandari dan 

Erna Hidayah 

(2013) 

Pengaruh 

Environmental 

Performance dan 

Environmental 

Disclosure 

Terhadap 

Economic 

Peformance. 

Variabel 

Independen: 

Environmental 

Performance dan 

Environmental 

Disclosure. 

 

Variabel Dependen: 

Economic 

Performance. 

Environmental 

performance tidak 

berpengaruh 

terhadap economic 

performance 

sedangkan 

environmental 

disclosure 

memiliki pengaruh 

positif signifikan 

terhadap economic 

performace. 

3. Fia Rahma 

(2014) 

Pengaruh 

Impelemntasi 

Environmental 

Performance 

Terhadap 

Profitabilitas. 

Variabel 

Independen: 

Environmental 

Performance. 

 

Variabel Dependen: 

Profitabilitas. 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa melalui 

environmental 

disclosure, 

environmental 

performance yang 

dilakukan 

perusahaan dapat 

meningkatkan 

economic 

performance dan 

beberapa proksi 

profitabilitas 

(earning per share 

dan net 

profit margin). 

4.  Intan Pertiwi, 

Nurlaeli dan 

Pengaruh Kinerja 

Lingkungan dan 

Variabel 

Independen: 

Kinerja lingkungan 

tidak berpengaruh 
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Efi Fitriah 

(2014) 

Pengungkapan 

Lingkungan 

Terhadap Kinerja 

Keuangan. 

Kinerja Lingkungan 

dan Pengungkapan 

Lingkungan. 

 

Variabel Dependen: 

Kinerja Keuangan. 

terhadap kinerja 

keuangan 

sedangkan 

pengungkapan 

lingkungan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan. 

5. Whino Sekar 

Prasetyaning 

Tunggal (2014) 

Pengaruh 

Environmental 

Performance, 

Environmental 

Cost dan CSR 

Disclosure 

Terhadap 

Financial 

Performance. 

Variabel 

Independen: 

Environmental 

Performance, 

Environmental Cost 

dan CSR 

Disclosure. 

 

Variabel Dependen: 

Financial 

Performance. 

Environmental 

performance 

memiliki pengaruh 

positif yang 

signifikan terhadap 

financial 

performance dan 

CSR disclosure, 

sedngkan CSR 

disclosure tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap financial 

performance dan 

environmental cost 

tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

CSR disclosure. 

 

6.  Eiffeliena 

Nuraini F 

(2011) 

Pengaruh 

Environmental 

Perfomance dan 

Environmental 

Disclosure 

Terhadap 

Economic 

Performance. 

Variabel 

Independen: 

Environmental 

Performance dan 

Environmental 

Disclosure. 

 

Variabel Dependen: 

Economic 

Performance. 

Environmental 

performance tidak 

berpengaruh 

terhadap economic 

performance dan 

environmental 

disclosure tidak 

berpengaruh 

terhadap economic 

performance. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Perusahaan memiliki tanggung jawab atas keputusan maupun tindakan 

ekonomi yang dilakukan. Dampak kerusakan lingkungan menuntut agar 

perusahaan lebih memperhatikan kinerja lingkungannya. 
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Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan direspon 

positif oleh konsumen dan investor yang dicerminkan melalui peningkatan 

profitabilitas dan return saham. Reputasi yang baik akibat kinerja lingkungan 

yang dilaksanakan oleh perusahaan akan mempengaruhi profitabilitas dimana 

pada penelitian ini profitabilitas perusahaan akan diukur mengunakan Return 

On Assets (ROA). 

Perusahaan diharapkan akan memperoleh legitimasi sosial, dan 

memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang dengan 

menerapkan environmental disclosure (Kiroyan 2006). Informasi dalam 

laporan keuangan perusahaan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pasar modal, baik bagi investor secara individual maupun bagi pasar secara 

keseluruhan. Bagi investor, informasi berperan penting dalam mengambil 

keputusan investasi, sementara pasar memanfaatkan informasi untuk mencapai 

harga keseimbangan yang baru. Kepercayaan investor terhadap kualitas 

perusahaan akan mempengaruhinya untuk menanamkan modal dalam jumlah 

yang lebih banyak. Semakin banyaknya saham, menjadi penentu meningkatnya 

profitabilitas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka variabel terkait dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan melalui suatu model penelitian sebagai berikut : 

   H1 (+)  

                   H2 (+)  

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Pengungkapan Lingkungan (X2) 

Profitabilitas 

(Y) 

Kinerja Lingkungan (X1) 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kinerja Lingkungan (Environmental Performance) terhadap 

Profitabilitas 

Berdasarkan teori legitimasi, pengaruh masayarakat luas dapat 

menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi, perusahaan 

cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan 

informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas 

perusahaan pada persepsi masyarakat. Kaitan antara teori legitimasi, kinerja 

lingkungan, dan kinerja finansial adalah apabila terjadi ketidakselarasan 

antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat (legitimacy gap), 

maka perusahaan dapat kehilangan legitimasinya, kemudian kelangsungan 

hidup perusahaan terancam (Lindblom, 1994). Dengan demikian, kinerja 

lingkungan perusahaan memberikan akibat terhadap kinerja keuangan dan 

profitabilitas perusahaan, yang tercermin pada tingkat return tahunan 

perusahaan dibandingkan dengan return industri. 

Beberapa penelitian menunjukkan kinerja lingkungan berpengaruh 

terhadap kinerja finansial perusahaan, profitabilitas. Almilia dan Wijayanto 

(2007) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja 

lingkungan dengan kinerja finansial, yang sekaligus profitabilitasnya. 

Dari penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

H1 : Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 
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2. Pengaruh Pengungkapan Lingkungan (Environmental Disclosure) 

terhadap profitabilitas 

Gunawan (2003) berpendapat bahwa dengan melakukan 

pengungkapan lingkungan perusahaan akan memperoleh banyak 

keuntungan. Perusahaan memenuhi kebutuhan sosial dan pengungkapan diri 

yang lebih tinggi, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus 

meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat yang akan membeli 

produk perusahaan atau menanamkan modal dalam operasi perusahaan. 

Perusahaan diharapkan akan memperoleh legitimasi sosial, dan 

memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang dengan 

menerapkan environmental disclosure (Kiroyan 2006). Informasi dalam 

laporan keuangan perusahaan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pasar modal, baik bagi investor secara individual maupun bagi pasar secara 

keseluruhan. Bagi investor, informasi berperan penting dalam mengambil 

keputusan investasi sementara pasar memanfaatkan informasi untuk 

mencapai harga keseimbangan yang baru. Kepercayaan investor terhadap 

kualitas perusahaan akan mempengaruhinya untuk menanamkan modal 

dalam jumlah yang lebih banyak. Semakin banyaknya saham, menjadi 

penentu meningkatnya profitabilitas. 

Dari penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

H2 : Pengungkapan lingkungan berpengaruh positif terhadap          

profitabilitas. 

 

Analisis Pengaruh Penerapan..., Eka Sulistiawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2017




