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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1 Teori Legitimasi 

 Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi 

bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan 

yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan 

dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi ada karena adanya 

kesesuaian antara kegiatan organisasi dan harapan masyarakat. Perusahaan 

dikatakan memiliki legitimasi ketika sistem nilai perusahaan selaras dengan 

sistem nilai kemasyarakatan (Kirana, 2009: 29). 

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan 

masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari 

perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan 

sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan  untuk  bertahan hidup . 

Teori ini menyatakan bahwa organisasi secara terus-menerus mencoba untuk 

meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan 

norma-norma masyarakat di mana mereka berada (Rawi dan Munawar, 2010: 3). 

Teori legitimasi kaitannya dengan kinerja ekonomi dan kinerja keuangan adalah 

apabila terjadi ketidakselarasan antara sistem-sistem nilai perusahaan dan sistem 

nilai masyarakat maka perusahaan dapat kehilangan legitimasinya, yang 

selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Hadi, 2011: 87) 
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2.2 Teori Stakeholders 

 Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 

1970-an, yang secara umum dikenal dengan teori stakeholder (stakeholder 

theory), artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan 

dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan 

masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk kontribusi dalam 

pembangunan berkelanjutan. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan 

bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga 

harus memperhatikan kepentingan stakeholder. Hal ini dikarenakan kelangsungan 

hidup perusahaan tergantung pada dukungan yang diberikan oleh para 

stakeholdernya. Timbulnya stakeholder theory disebabkan suatu keadaan (hukum) 

yang memprioritaskan kepentingan pemegang saham dan sebaliknya, 

menomorduakan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan  masyarakat 

sekitarnya (Bahri dan Cahyani, 2016: 123). 

 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. Kelangsungan hidup perusahaan 

sangat bergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari 

sehingga segala aktivitas perusahaan tujuannya adalah untuk mencari dukungan 

tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka akan semakin besar usaha 

perusahaan untuk beradaptasi dengan para stakeholders. Pengungkapan sosial 
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dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakehoders-nya 

(Budimanta dkk, 2008: 113).  

 

2.3  Economic performance 

 Almilia (2007: 10) menyatakan bahwa economic performance adalah 

kinerja perusahaan secara relatif (berubah-berubah dari tahun ke tahun) dalam 

suatu industri sejenis (industri yang bergerak dalam usaha yang sama) yang 

ditandai  dengan return tahunan perusahaan tersebut. Kinerja ekonomi yang baik 

dapat membuat gambaran perusahaan bahwa telah mendapatkan keberhasilan, 

dilihat dengan cara menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Namun, tidak 

hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya memfokuskan pada 

terciptanya keuntungan yang besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai 

dengan perilaku kinerja ekonomi yang bersifat etis. Seperti kinerja perusahaan 

yang memperhatikan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan yang berada 

di sekitar perusahaan. Demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi 

perusahaan merupakan sinyal positif bagi kalangan pemilik modal seperti para 

investor untuk menanamkan dananya ke dalam perusahaan (Wibisono, 2011: 13). 

economic performance merupakan suatu prestasi manajemnen, dalam hal ini 

manajemen keuangan dalam mencapai tujuan peusahaan yaitu menghasilkan 

keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan (Titisari dan Alviana, 2012: 60). 

 Menurut Suratno (2006) dalam Camilia (2016: 5) economic performance 

adalah kinerja ekonomi secara makro dari sekumpulan perusahaan dalam suatu 

industri. Kinerja ekonomi berhubungan dengan faktor - faktor non keuangan serta 

faktor-faktor keuangan seperti kinerja keuangan, harga saham, dan biaya modal. 
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Rizky (2016: 12) menyatakan bahwa kinerja ekonomi merupakan salah satu faktor 

yang menunjukkan efektivitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka 

mencapai suatu tujuannya. Efektivitas apabila manajemen memiliki kemampuan 

untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai rasio perbandingan 

antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran 

yang optimal. 

 

2.4 Return on Asset  

 Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam 

analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering dilihat, karena dapat 

menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA 

Mampu mengukur kemampuan perusahaan manghasilkan keuntungan pada masa 

lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau 

aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh 

darimodal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi 

aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ROA dalam penelitian ini adalah 

mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan 

pajak (Earning After Taxes / EAT) yang dihasilkan dari kegiatan pokok 

perusahaan dengan total aktiva (assets) yang dimiliki perusahaan untuk 

melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam 

persentase (Rizky, 2016: 14). 
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2.5 Environmental Management System 

 Sistem Manajemen Lingkungan (SML) adalah bagian dari pengelolaan 

lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan Internal mencakup kedalam 

lingkungan pabrik lokasi fasilitas produksi, kondisi lingkungan kerja, dampak 

yang diterima oleh karyawan dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan Eksternal 

merupakan lingkungan di luar lokasi pabrik/fasilitas produksi yang dapat 

menimbulkan dampak pada lingkungan disekitarnya, termasuk masyarakat di 

sekitar lokasi pabrik. International Organization for Standarization (ISO) adalah 

organisasi yang mengeluarkan ISO 14001 tentang standar internasional mengenai 

Environmental Management System (SML) merupakan dasar konsep ISO 14000, 

yaitu suatu sistem untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang baik dan bersifat 

sukarela (Ramadhanti, 2013: 1).  

 ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) merupakan sistem 

manajemen perusahaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses yang 

digunakan dan produk yang dihasilkan telah memenuhi komitmen terhadap 

lingkungan, terutama dalam upaya pemenuhan terhadap peraturan di bidang 

lingkungan, pencegahan pencemaran dan komitmen terhadap perbaikan 

berkelanjutan. Sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, rencana 

kegiatan, tanggung jawab, latihan atau praktek, prosedur, proses dan sumber daya 

untuk pengembangan, penerapan, evaluasi dan pemeliharaan kebijakan 

lingkungan. Pada prinsipnya, ISO 14001 mengandung syarat-syarat atau aturan 

komprehensif bagi suatu organisasi dalam pengembangan sistem pengelolaan 

dampak lingkungan yang baik dan menyeimbangkan dengan prioritas para pelaku 
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usaha (uang), sehingga upaya perbaikan performance yang dilakukan akan 

disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dalam penerapan ISO 

14001 bersifat tidak memaksa, tidak ada hukum yang mengikat yang 

mengharuskan dalam implementasinya (environment-indonesia.com). 

  Dalam penelitian ISO 14001 diukur dengan memberikan nilai 1 (satu) 

pada perusahaan manufaktur yang mendapat sertifikasi ISO 14001 dan nilai 0 

(nol) pada perusahaan manufaktur yang tidak mendapatkan sertifikasi ISO 14001 

(Andayani, 2015: 188). Sertifikasi atau registrasi ISO-14001 adalah suatu 

pengakuan berbentuk sertifikat dari pihak ketiga (lembaga sertifikasi) atas 

kesesuaian penerapan sistem manajemen lingkungan organisasi (perusahaan) 

terhadap standar ISO-14001. Perusahaan yang telah memiliki dan menerapkan 

seluruh persyaratan standar ISO-14001 dapat mengajukan permohonan sertifikasi 

kepada lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan. Proses sertifikasi 

mensyaratkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) organisasi telah memenuhi 

ketentuan berikut: 

1. Tersedia seluruh dokumentasi SML sesuai persyaratan ISO 14001; 

2. SML telah diimplementasikan (minimum 3 bulan), yang nantinya 

dibuktikan oleh tersedianya rekaman-rekaman penerapan SML. 

3. Telah dilaksanakan audit internal ISO 14001; 

4. Telah dilaksanakan kaji ulang manajemen. 

 Sertifikat ISO 14001 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi umumnya 

memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun, dimana setelah masa waktu tersebut akan 
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dilakukan penilaian ulang (re-assesment). Dalam periode masa sertifikasi, 

umumnya setiap 6 bulan organisasi akan di-audit secara berkala oleh Lembaga 

Sertifikasi (surveillance audit), untuk menjamin terpeliharanya kesesuaian 

organisasi terhadap persyaratan standar ISO 14001. Manfaat-manfaat yang 

diperoleh dari pendaftaran ISO 14001 (Suratno, 2006) dalam (Rizky, 2016: 18)                                 

1. Meningkatkan kinerja lingkungan sesuai komitmen manajemen puncak. 

2. Penghematan ongkos dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi energi

 dan penggunaan air dan minimalisasi buangan. 

3. Mengurangi resiko dari terjadinya polusi dan kondisi lainnya yang 

berkenaan dengan lingkungan, dan oleh karena itu penghindaran dari 

ongkos pembersihan yang tidak perlu dan/atau pelaksanaan tindakan dari 

lembaga hukum. 

4. Kesesuaian hukum melalui pengenalan perundangan baru dengan 

kecukupan waktu dalam menghadapi masalah lingkungan terkini. 

5. Mengurangi resiko ketidaksesuaian dengan perundang-undangan 

danongkos-ongkos tuntutan hukuman selanjutnya. 

6. Memberikan kesan mendalam pada suatu merk sehingga para pelanggan 

akan memandang organisasi tersebut telah melakukan pengendalian 

dampak lingkungan yang baik. 

7. Memberikan kesan mendalam pada suatu merk sehingga para 

pelangganakan memandang organisasi tersebut telah melakukan 

pengendalian dampak lingkungan yang baik. 
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8. Meningkatkan daya melaba (earnings power) organisasi melalui 

pengurangan ongkos-ongkos dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 

2.6 Environmental performance 

 Environmental performance adalah kinerja perusahaan dalam 

menciptakan lingkungan yang baik (green). Environmental performance 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2014 perusahaan diukur dari prestasi perusahaan dalam mengikuti 

PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup) yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan 

dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Peringkat 

PROPER dikategorikan dalam 5 warna dan masing-masing diberi skor dari yang 

terbaik sampai yang terburuk (Andayani, 2015: 188). Di Indonesia, penerapan 

kinerja lingkungan perusahaan difasilitasi dengan adanya Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu 

instrument informasi yang digunakan untuk mendorong penaatan perusahaan 

dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Dari 

PROPER ini maka akan mendapatkan penilaian berupa pemeringkatan perusahaan 

dalam menjalankan ketaatannya melakukan kinerja lingkungan (Camilia, 2016: 

5). 

 Tujuan PROPER adalah mendorong perusahaan meningkatkan 

pengelolaan lingkungannya dan meningkatkan peran perusahaan dalam 
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melakukan pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus menimbulkan efek stimulan 

dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan 

sumber daya alam, konservasi energi dan community development. Dari penilaian 

PROPER, perusahaan akan memperoleh penilaian sesuai bagaimana pengelolaan 

lingkungannya. Penilaian tersebut menggunakan nilai warna, yaitu warna emas, 

hijau, biru, merah dan hitam. PROPER warna emas, hijau, dan biru menunjukkan 

nilai yang sudah baik, dengan nilai emas adalah yang terbaik. Sedangkan untuk 

nilai merah masih kurang baik, dan hitam adalah yang paling buruk. Penilaian 

PROPER ini secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu wajib atas 

rekomendasi KLHK (mandatory) dan penilaian secara mandiri (self-assessment). 

Penilaian secara mandiri berarti perusahaan tersebut tidak termasuk dalam 

kategori wajib mengikuti program PROPER, namun secara inisiatif sendiri 

mengikuti program ini (environment-indonesia.com). PROPER wajib untuk 

semua perusahaan namun difokuskan kepada  : 

1. Perusahaan yang berdampak penting terhadap lingkungan  

2. Perusahaan yang berdampak Berdampak besar terhadap lingkungan  

3. skala besar dalam kapasitas produksi dan jumlah limbah  

4. Berpotensi merusak dan mencemari lingkungan  

5. Perusahaan publik yang terdaftar dalam pasar modal dalam negri dan 

pasar modal luar negeri  

6. Berorientasi ekspor  

 Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan 

lingkungan hidup ini, diperkenalkan screening kinerja berdasarkan kriteria 
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peringkat PROPER yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup 

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2014 sebagai berikut: 

Tabel II.1 

Kriteria Peringkat PROPER 

Indikator 

warna 

Keterangan skor 

Emas Telah secara konsisten menunjukkan keunggulan 

lingkungan dalam proses produksinya. 

5 

Hijau Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang 

dipersyaratkan dalam peraturan. 

4 

Biru Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan. 

3 

Merah Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang disyaratkan. 

2 

Hitam Diberikan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan 

yang sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang 

menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. 

1 

Sumber: www.menlh.go.id 

 

2.7  Good Corporate Governance (GCG) 

2.7.1 Pengertian GCG 

 Good corporate governance dapat diartikan sebagai suatu proses dan 

struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan 

akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan 

yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang 

dengan memeperhatikan kepentingan stakeholder serta berlandaskan peraturan 

perundang-undangan, moral dan nilai etika (Budiati, 2012: 72). Sedangkan 

Menurut Sutedi (2012: 2) good corporate governance secara definitif merupakan 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai 

http://www.menlh.go.id/
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tambah untuk semua stakeholders. Dengan demikian dari beberapa definisi 

mengenai good corporate governance diatas dapat disimpulkan bahwa good 

corporate governance merupakan sistem dan struktur yang baik untuk mengelola 

perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan nilai 

pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan 

dengan pihak stakeholders. 

 

2.7.2 Asas Good Corporate Governance 

 Code of Good Corporate Governance yang diterbitkan oleh Komite 

Nasional Corporate Governance menyatakan terdapat 5 prinsip yang harus 

dilakukan oleh perusahaan, yaitu : 

1.  Transparansi (transparency) 

 Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan 

harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah 

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 

stakeholder lainnya. 

2.  Akuntabilitas (accountability) 

 Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara  

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 
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memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan 

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

3.  Responsibilitas (Responsibility) 

 Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang 

dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4.  Independensi (Independency) 

 Untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate governance dan 

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh 

pihak lain. 

5.  Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

 Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

2.7.3 Dewan Komisaris Independen 

 Dewan komisaris merupakan dewan yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepeda direktur Perseoran Terbatas (PT). 

Dalam dewan komisaris terdapat jabatan komisaris independen yaitu anggota 

dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan 

langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. 
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Dewan komisaris sebagai puncak sistem pengelolaan internal perusahaan 

memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam 

pelaksanaan Good Corporate Governance. Dalam rangka penyelenggaraan 

pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), perusahaan 

yang tercatat wajib memiliki komisaris independen (Maliana, 2015: 13). 

 Menurut KNKG Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. 

Sedangkan dewan komisaris independen sendiri adalah dewan komisaris yang 

tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota komisaris lainnya, ataupun pemegang 

saham. Perusahaan yang memiliki corporate governance yang baik, seperti yang 

diatur dalam peraturan Bapepam wajib memiliki komisaris independen yang 

jumlahnya secara proporsional sekurang – kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari 

jumlah seluruh komisaris. Proporsi dewan komisaris dinyatakan dengan 

perbandingan jumlah anggota dewan komisaris independen dengan total dewan 

komisaris. 

 

2.7.4 Kepemilikan Institusional 

 Salah satu kepemilikan terbesar yang dimiliki perusahaan adalah 

kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi, dan lain – lain menurut. Dalam hubungannya dengan 

fungsi monitoring, investor intitusional diyakini memiliki kemampuan untuk 

memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. 
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Kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) 

yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan 

manajemen (Maliana, 2012: 13).  kepemilikan institusional yang dikemukaan oleh 

Herman Darwis (2009: 421) bahwa pemegang saham dari pihak institusi seperti 

bank, lembaga asuransi, perusahaan investasi dan institusi lainnya. 

 Sheila, et al (2012: 7) menyatakan kepemilikan institusional mempunyai 

arti penting dalam memonitor manajemen dan melakukan pengawasan yang lebih 

optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan terhadap manajemen 

tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan 

institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan untuk 

mengawasi kinerja manajemen dan akhirnya memberi dorongan yang lebih besar 

untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan 

meningkat. 

 

2.7.5 Kepemilikan Manajerial 

 Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan 

pengambilan keputusan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena 

manajer melasanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan 

serta pengambilan keputusan. Untuk gambaran lebih jelas berikut pengertian 

manajerial menurut Diyah dan Eman (2009) dalam Meliana (2015: 12). 

Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen 

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan 

komisaris). Biasanya manajer lebih mengutamakan kepentingan pribadi. 

Sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi tersebut. 
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Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan 

menimbulkan dugaan yang menarik bahwa kinerja perusahaan meningkat sebagai 

akibat kepemilikan manajemen meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang 

besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan (Herman Darwis, 2009: 

421). 

  

2.8 Konsep Islam Tentang Kinerja Perusahaan  

َراْلبَْحَرلِتَأُْكلُىاِمْنهُلَْحًماطَِريًّاَوتَْستَْخِرُجىاِمْنهُِحْليَةًتَْلبَُسىنَهَاَوتََرىاْلفُْلَكَمىََ ىاِمنََْوهَُىالَِّذيَسخَّ ُُ َرِِيِهَىلِتَبْتَ ِِ فَْضلِِهَىلََعلَُّكمَْا

 تَْشُكُرون

“Dan dia-lah Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat 

memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari 

lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar 

padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya 

kamu bersyukur.” (QS An-Nahl:14) 

 Allah juga telah memberikan manusia kapasitas dasar manajerial dalam 

rangka tugasnya sebagai khalifah, dalam kaidah tersebut hal yang mendasar dalam 

rangka bisa mencapai kesuksesan adalah adanya kemampuan untuk mengelola 

(kemampuan manajerial). Kemampuan manajerial tersebut hanya dapat 

diaplikasikan terhadap hal-hal yang terukur, sedangkan proses pengukuran dapat 

dilakukan apabila kita mampu untuk mendefinisikan apa yang kita ukur tersebut. 

Hakikat manajemen kinerja adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkann sebelumnya. 

Manajemen kinerja bukan nya memberi manfaat kepda organisasi saja tetapi juga 

kepada manajer dan individu. Bagi organisasi, manfaat manajemen kinerja adalah 
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menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim individu, memperbaiki kinerja, 

memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, 

memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar 

ketrampilan, mengusahakan perbaikan, membantu pekerja terampil agar tidak 

pindah, dan mendukung program perubahan biaya. 

 

2.9  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, berikut ini tabel 

ringkasan penelitian terdahulu: 

Tabel II.2 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

(Tahun) 
Judul 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezin 

Andayani 

(2015) 

Pengaruh Hubungan 

Antara ISO 14001, 

Environmental 

Performance dan 

Environmental 

Disclosure Terhadap 

Economic 

Performance 

ISO 14001, 

Environmental 

Performance 

dan 

Environmental 

Disclosure (X)  

Economic 

Performance 

(Y) 

ISO 14001 memiliki 

hubungan yang positif  

tidak signifikan 

terhadap economic 

performance 

sedangkan 

environmental 

performance dan 

environmental 

disclosure memiliki 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

economic 

performance. 
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2. Titisari dan 

Alviana 

(2012) 

Pengaruh 

Environment 

Performance 

Terhadap Economic 

Performance 

Environment 

Performance 

(X)  

Economic 

Performance 

(Y) 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

environment 

performance 

berpengaruh terhadap 

economic 

performance. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Wijayanti 

dan 

Mutmainah 

(2012) 

 

 

Pengaruh Penerapan 

Corporate 

Governance 

Terhadap Kinerja 

Keuangan  

Penerapan 

Corporate 

Governance (X) 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan (Y) 

 

hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

kepemilikan 

institusional, ukuran 

dewan direksi, 

aktivitas (rapat) dewan 

komisaris, proporsi 

komisaris independen, 

dan jumlah komite 

audit tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan dengan arah 

negatif dengan kinerja 

keuangan. 

 

4. Fauzi dan 

locke 

(2012) 

Pengaruh Komite 

Audit, Struktur 

Kepemilikan dan 

Kinerja Perusahaan 

Komite Audit 

dan Struktur 

Kepemilikan 

(X)         

Kinerja 

Perusahaan (Y) 

 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

komite audit dan 

kepemilikan 

manajerial mempunyai 

pengaruh positif 

signifikan terhdap 

kinerja perusahaan. 
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5. Wany dkk 

(2013) 

Pengaruh Corporate 

Environmental 

Performance dan 

Corporate Social 

Accounting 

Disclosure Terhadap 

Corporate Economic 

Performance 

Corporate 

Environmental 

Performance 

dan Corporate 

Social 

Accounting (X) 

Corporate 

Economic 

Performance 

(Y) 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan 

environmental 

performance tidak 

berpengaruh terhadap 

economic performance 

dan social accounting 

disclosure tidak 

berpengaruh secara sig

nifikan terhadap econo

mic performance.  

 

 

6. Lifinda & 

Widya 

(2014) 

 

Pengaruh GCG & 

Struktur Kepemilikan 

Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

 

Penerapan 

Corporate 

Governance (X) 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan (Y) 

 

 

hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

kepemilikan 

institusional, ukuran 

dewan direksi, 

aktivitas (rapat) dewan 

komisaris, proporsi 

komisaris independen, 

dan jumlah komite 

audit tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan dengan arah 

negatif dengan kinerja 

keuangan. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazudin 

et.al (2015) 

ISOO 14001 and 

Financial 

Performance : Is the 

Accreditation 

Financially Worth It 

for Malaysian Firm 

 

 

ISOO 14001 

(X) 

Firm Financial 

Performance 

(Y) 

 

Hasil penelitiannya 

menunujukkan bahwa  

ISOO 14001 tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

8. Brayen 

Prastika 

Dwi Putra 

(2015)  

Pengaruh Dewan 

Komisaris, Proporsi 

Komisaris 

Independen, 

Terhadap Kinerja 

Dewan 

Komisaris, 

Proporsi 

Komisaris 

Independen (X) 

Kinerja 

Dewan komisaris 

memiliki pengaruh 

positif tidak signifkan 

terhadap kinerja 

perusahaan return 

saham sedangkan 
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Perusahaan Perusahaan (Y) 

 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap ROA dan 

proporsi komisaris 

independen memiliki 

pengaruh positif tidak 

signifkan terhadap alat 

ukur kinerja 

perusahaan return 

saham, sedangkan 

terhadap ROA 

memiliki pengaruh 

positif signifikan 

9. Rachmad 

Rizky 

(2016) 

Pengaruh 

Environmental 

Performance 

Terhadap Economic 

Performance 

Environmental 

Performance 

(X) 

Economic 

Performance 

(Y) 

 

penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

kinerja lingkungan 

pengaruh positif 

namun tidak 

signifikan terhadap 

kinerja ekonomi. 

10. Puniayasa 

dan 

Triaryati 

(2016) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance, Struktur 

Kepemilikan dan 

Modal Intelektual 

Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan yang 

Masuk dalam Indeks 

Cgpi 

Good 

Corporate 

Governance, 

Struktur 

Kepemilikan 

dan Modal 

Intelektual (X) 

Kinerja 

Keuangan (Y) 

Penelitiannya 

menunjukkan good 

corporate governance, 

kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan sedangkan 

kepemilikan 

manajerial dan modal 

intelektual 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan perusahaan 
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11. Aprilasani, 

dkk (2017) 

Pengaruh Sertifikasi 

Sistem Manajemen 

Lingkungan ISO 

14001 Pada Kinerja 

Perusahaan 

Sistem  

Manajemen 

Lingkungan 

ISO 14001 (X) 

Pada Kinerja 

Perusahaan (Y) 

 

Hasil penelitiannya 

adalah sistem 

manajemen 

lingkungan ISO 14001 

berpengaruh negatif 

terhadap  

kinerja perusahaan. 

 

12. Putra dan 

Utami 

(2017) 

Pengaruh 

Environmental   

Performance 

Terhadap 

Environmental 

Disclosure dan 

Economic 

Performance (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Pertambangan  yang 

Terdaftar Di BEI) 

Environmental   

Performance 

(X)  

Environmental 

Disclosure dan 

Economic 

Performance 

(Y) 

 

Hasil penelitiannya 

adalah environmental 

performance 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

environmental 

diclosure dan 

economic 

performance. 

  

 

2.10  Kerangka Penelitian 

 Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta 

permasalahan yang di kemukakan, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini 

adalah : 
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Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Secara parsial 

     Secara simultan 

 

2.11 Hipotesis 

2.11.1  Pengaruh Environmental Management System Terhadap Economic 

Performance 
 

 Permasalahan kerusakan lingkungan salah satunya disebabkan dari 

eksternalitas pada kegiatan ekonomi. Eksternalitas merupakan kondisi dimana 

kesejahteraan suatu individu/kelompok tidak hanya bergantung pada aktivitasnya 

namun dipengaruhi pula oleh aktivitas individu/kelompok lain. Eksternalitas 

negatif pada lingkungan alam dan lingkungan sosial sebagai dampak dari aktivitas 

industri, dapat menimbulkan market failure yang kemudian berdampak pada 

Environmental 

Management system 

(X1) 

Environmental 

Performance (X2) 

 
Proporsi komisaris 

independen (X3) 

 
Kepemilikan 

institusional (X4) 

 

Kepemilikan manajerial 

(X5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economic Performance 

(Y) 
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perekonomian. Oleh karena itu, perlu penerapan sistem pengelolaan lingkungan 

untuk memastikan keberlanjutan industri. Dengan menerapkan ISO 14001, 

organisasi akan meningkatkan kepercayaan pihak-pihak internal maupun eksternal 

bahwa dampak lingkungan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya telah 

diukur, dikelola, dan diperbaiki secara terus-menerus. Perbaikan tersebut 

termasuk dalam hal bagaimana organisasi berusaha memenuhi peraturan 

perundang-undangan yang terkait lingkungan hidup. (Tietenberg  dan  Lewis, 

2011 dalam Aprilasani et al, 2017: 319). 

Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 (SML ISO-14001) merupakan 

suatu perangkat pengelolaan lingkungan yang bersifat sukarela (voluntary) 

bertujuan untuk secara berkelanjutan mencapai perbaikan pengelolaan dan 

pengendalian dampak lingkungan, dengan prinsip kerja yang mengutamakan 

pencegahan polusi, taat dengan peraturan dan perbaikan berkelanjutan. 

Kepedulian terhadap lingkungan sebenarnya muncul akibat dari berbagai 

dorongan dari pihak luar perusahaan, antara lain: pemerintah, konsumen, 

stakeholder, dan persaingan (Andayani, 2015: 187). 

Di dukung dengan penelitian Tze San Ong et al (2016: 34) yang meneliti 

mengenai pengaruh penerapan ISO 14001 dengan kinerja perusahaan, dan 

hasilnya perusahaan yang menerapkan ISO 14001 dapat meningkatkan kinerja 

ekonomi perusahaan. Hal ini dikarenakan banyak investor percaya bahwa 

perusahaan yang memberi perhatian khusus terhadap lingkungan akan lebih 

berkelanjutan daripada yang tidak. Karena itu, investor juga akan memilih 

berinvestasi di green companies dalam jangka panjang. Salah satu indikasi green 
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companies adalah apakah mereka telah mengadopsi standar ISO 14001 atau tidak. 

Hal ini menunjukkan apabila perusahaan dapat menjaga lingkungannya dan tidak 

merusak lingkungan maka akan menambah keuntungan yang dilihat dari 

banyaknya investor yang menaruh kepercayaan terhadap perusahaan tersebut.  

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Environmental management system berpengaruh terhadap economic 

performance. 

 

 

2.11.2 Pengaruh Environmental Performance Terhadap Economic 

 Performance  

 

 Tinggi rendahnya kinerja ekonomi suatu perusahaan dipengaruhi oleh 

kineja lingkungan melalui pengungkapan kinerja lingkungan tersebut. Semakin 

besar andil perusahaan di dalam kegiatan lingkungan, maka semakin baik pula 

image perusahaan di mata stakeholder. Dengan adanya image positif tersebut, 

maka akan dapat menarik perhatian dari para stakeholder maupun masyarakat 

pengguna laporan keuangan. Sehingga pasar akan merespon secara positif melalui 

fluktuasi harga saham yang diikuti oleh meningkatnya return saham perusahaan. 

Secara relatif banyak investor berminat untuk membeli saham perusahaan guna 

menanamkan investasinya, hal ini merupakan cerminan pencapaian economic 

performance (Rohmah & Wahyudin, 2015: 3). 

 Ecoefiency mengimplikasikan bahwa peningkatan efisiensi berasal dari 

perbaikan kinerja lingkungan. Dengan adanya efisiensi tersebut diharapkan 

pendapatan perusahaan pun akan meningkat. Tidak hanya itu, meningkatnya 

kinerja lingkungan sebuah perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang 
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signifikan dan akan memberikan keuntungan secara ekternal yaitu dengan biaya 

modal yang lebih rendah, tingkat asuransi yang lebih rendah dan akan mendorong 

produktifitas yang lebih besar (Wilfah, 2017: 4). 

 Penelitian lain yang mengemukakan hal serupa seperti (Titisari dan 

Alviana, 2012), Rezin Andayani (2015), dan Rizky (2016) menyatakan bahwa 

kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi 

(ROA). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya sebagaimana telah 

dipaparkan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:  

H2: Environmental perfromance berpengaruh terhadap economic performance 

 

2.11.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Economic Performance 

Menurut Rachmad (2012: 116), dewan komisaris independen merupakan 

komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi 

maupun pemegang saham. Perusahaan yang sudah melakukan GCG diwajibkan 

untuk mempunyai dewan komisaris independen. Hubungan antara komisaris 

independen dengan profitabilitas juga didukung oleh perspektif bahwa dengan 

adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan 

terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang 

bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja 

perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimum.  

Rini dan Ghozali (2012: 9) menyatakan bahwa semakin tinggi Komisaris 

Independen akan semakin meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan. Dewan 

Komisaris independen memegang peranan penting karena dewan komisaris 
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independen merupakan inti dari corporate governance yang bertugas untuk 

menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam 

mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Maka 

dengan semakin tingginya persentase dewan komisaris independen tentunya akan 

semakin meningkatkan kinerja dan profit (ROA) perusahaan yang bersangkutan. 

Wijayanti (2012: 4) menemukan pengaruh signifikan antara proporsi komisaris 

independen terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris 

independen maka diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan secara 

objektif, serta menjamin pengelolaan yang bersih dan sehat sehingga dapat 

mendukung kinerja ekonomi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis yang dirumuskan adalah: 

H3:Komisaris Independen berpengaruh terhadap economic performance 

 

2.11.4 Pengaruh Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Economic 

Performance 

 

 Adanya pemegang saham seperti institusional ownership memiliki arti 

penting dalam memonitor manajemen. Institusional ownership berfungsi sebagai 

agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam 

pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka 

mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Perubahan perilaku institusional 

ownership dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial 

sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan aktifitas 

perusahaan. Hal ini berarti bahwa manajer dituntut untuk selalu menunjukkan 

kinerja yang baik kepada para pemegang saham. Semakin tinggi kepemilikan 
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institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan. 

Ardiansyah dan Komala (2010: 98) menyatakan bahwa dengan adanya 

kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih 

optimal terhadap kinerja perusahaan. Selain itu pengawasan yang baik dari pihak 

institusi akan mengurangi biaya agensi sehingga tidak akan mengurangi laba 

bersih (ROA) perusahaan.                                

H4:Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap economic performance. 

2.11.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Economic Performance 

 Kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan 

antara pemegang saham dan manajer. Semakin meningkat proporsi kepemilikan 

saham manajerial maka manajemen akan cenderung berusaha lebih giat untuk 

kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan 

meningkatkan kepemilikan saham manajerial akan mensejajarkan kedudukan 

manajer dengan pemegang saham sehingga manajer ikut merasakan langsung 

manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai 

konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. besar kepemilikan saham 

manajerial dalam perusahaan akan memotivasi manajemen agar berusaha 

meningkatkan kinerja dan meningkatkan laba atau profitabilitas (ROA) 

perusahaan untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya 

sendiri (Mirawati, 2013: 9). 

H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap economic performance 
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2.11.6 Environmental Management System, Environmental Performance, 

 Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan 

 Manajerial Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Economic 

 Performance.   

 

 Dalam penelitian ini akan diuji apakah semua variabel independen yaitu 

environmental management system, environmental performance, komisaris 

independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen economic performance, maka hipotesis 

yang diajukan sebagai berikut:      

H6: Environmental management system, environmental performance, 

komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial secara simultan berpengaruh terhadap economic 

performance.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


