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ABSTRAK 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan dan 

pengungkapan lingkungan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti PROPER. 

Kinerja lingkungan diukur dengan hasil penilaian PROPER. Pengungkapan 

lingkungan diukur dengan menggunakan indikator kinerja lingkungan yang 

terdapat dalam GRI (Global Reporting Initiative). Kinerja keuangan diukur 

dengan mengunakan ROA (Return On Asset). Pengambilan sample yang 

digunakan adalah dengan metode Purposive Sampling, yaitu berdasarkan kriteria 

yang ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 99 perusahaan dimana yang setelah 

ditranformasi menjadi 95 sampel perusahaan yang terpakai. Metode analisis yang 

digunakan adalah model analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukan variabel kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan 

berpengaruh positif terhadap kinerja keungan.  
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ABSTRACT 

This research aims to find out the influence of environmental performance and 

environmental disclosure on financial performance of manufacturing companies 

which listed in Indonesian Stock Exchange and following PROPER. 

Environmental performance measured by the result of PROPER assessment. 

Environmental disclosure measured by using the indicators of environmental 

performance which list in GRI (Global Reporting Initiative). Financial 

performance is measured by using ROA (Return On Assets). In thus research, 

sampling by Purposive Sampling, which is based on the criteria that sample were 

taken 99 companies which transformed into 95 samples of companies that are 

used. Analytical method in this research is multiple regression. The result is 

showed that environmental performance and environmental disclosure has effect 

positively to financial performance. 

 

Keyword : environmental performance, environmental disclosure, financial 
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INTISARI 

 

Kinerja keungan merupakan suatu gambaran yang dilakukan perusahaan 

untuk memberikan informasi laporan tahunan yang merupakan sumber informasi 

bagi investor, kreditor serta karyawanyang dapat digunakan untuk melakukan 

evaluasi lanjutan perusahaan.  Tujuan dari untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan 

yang telah mengikuti PROPER pada tahun 2015 – 2017. Metode sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan data sekunder berupa 

Laporan Tahunan (annual report) perisahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Teknik analsisi menggunakan metode Analisis Statistik Deskriptif, Uji 

Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis. Dalam pengujian Asumsi Klasik terdapat Uji 

Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedasitas. 

Sedangkan pada Uji Hipotesis terdapat terdapat Analisis Regresi dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji Statik F, Koefisien Determinasi 

(Adjusted R2) dan Uji Statistik t. Berdasrkan hasil pengujian statistic dengan 

menggunakan bantuan SPSS menunjukan hasil terjadi normalitas data dan data 

terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas, tidak terjadi autokorelasi, tidak 

terjadi heteroskedasitas. Berdasarkan hasil uji t hasil dari t-hitung kinerja 

lingkungan sebsar 4.722 (kinerja keuangan < 0,05), t-hitung pengungkapan 

lingkungan sebesar 2,130 (kinerja keuangan < 0,05). Hal ini menunjukan  bahwa 

kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan. 

Saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menambahkan sampel dengan sektor perusahaan yang berbeda, peneliti dapat 

menambah variable independen lainnya. 

 

  


