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ABSTRAK 

 

Operasional perusahaan tambang menjadi salah satu sumber 

terjadinya kerusakan lingkungan. Sehingga penulis tertarik untuk 

mengangkat tema tersebut sebagai penelitian dengan melibatkan teori 

legitimasi dan Sharia Enterprise Theory (SET), Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap 

kinerja keuangan dengan Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR). Objek penelitian ini adalah kinerja keuangan sebagai variabel 

dependen, dan kinerja lingkungan sebagai variabel independen.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan jenis data sekunder dari tahun 2016-2020 yang 

diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Indonesia 

(BI), Badan Pusat Statistik Indonesia, dan website resmi Kementerian 

Lingkungan Hidup. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh  perusahaan yang bergerak di sektor 

pertambangan dan terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

yaitu dengan teknik Purposive Sampling. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini yaitu 15 perusahaan pertambangan. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (Path Analysis) 

dengan menggunakan bantuan program aplikasi statistic SmartPLS 

versi 3.0. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, 

sedangkan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) tidak dapat 

memediasi hubungan dari kinerja lingkungan dan kinerja keuangan, 

artinya variabel Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

bukan variabel intervening antara kinerja lingkungan dan kinerja 

keuangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa 

suatu perusahaan yang telah melakukan tanggungjawabnya dengan 

baik dan memperoleh peringkat PROPER yang baik, maka hal 

tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang unggul karena 

disebabkan oleh strategi lingkungan yang baik terdorong untuk 

memberitahu investor dan pemangku kepentingan lainnya, hal ini 

akan meningkatkan penilaian perusahaan dari para investor dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

Kata Kunci: Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), Kinerja 

Lingkungan, Kinerja Keuangan. 
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ABSTRACT 

 

Mining company operations are one of the sources of 

environmental damage. So that the authors are interested in raising 

the theme as research involving legitimacy theory and Sharia 

Enterprise Theory (SET). This study aims to analyze the effect of 

environmental performance on financial performance with Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR). The object of this research is 

financial performance as the dependent variable, and environmental 

performance as the independent variable. 

This research is a quantitative study using secondary data 

types from 2016-2020 obtained from the official website of the 

Indonesia Stock Exchange (IDX), Bank Indonesia (BI), the Indonesian 

Central Statistics Agency, and the official website of the Ministry of 

Environment. Data collection techniques used in this research are 

documentation and literature study. The population in this study are 

all companies engaged in the mining sector and listed on the 

Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) in 2016-2020. The sampling 

technique in this study is the purposive sampling technique. The 

number of samples in this study were 15 mining companies. The data 

analysis used in this research is path analysis using the SmartPLS 

version 3.0 statistical application program. 

The results of this study indicate that environmental 

performance has a positive and significant effect on financial 

performance, while Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

cannot mediate the relationship between environmental performance 

and financial performance, meaning that the Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) variable is not an intervening variable between 

environmental performance and financial performance. financial 

performance. Based on the results of this study, it is stated that a 

company that has carried out its responsibilities well and obtained a 

good PROPER rating, then this will be able to affect the company's 

financial performance. Companies with superior environmental 

performance due to a good environmental strategy are encouraged to 

notify investors and other stakeholders, this will increase the 

company's assessment of investors and other stakeholders. 

 

Keywords: Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), 

Environmental Performance, Financial Performance. 
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 vii  
 

MOTTO 

 

                                

      

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu 

ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu 

akan diminta pertanggungjawabannya. 

(Qs. Al-Isra: 36) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai salah satu kerangka awal dalam memahami judul 

skripsi ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang 

digunakan dalam menulis judul tersebut, penjelasan ini 

digunakan dalam meluruskan pemahaman pembaca dan 

menghindari terjadinya kesalahpahaman dari apa yang penulis 

maksudkan. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh 

Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan dengan 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) sebagai 

Variabel Intervening (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) Tahun 2016-2020)”. 

 

Berikut adalah uraian dari beberapa istilah yang digunakan 

penulis dalam menulis judul, diantaranya yaitu : 

1. Kinerja Lingkungan yaitu kinerja suatu perusahaan dalam 

menciptakan lingkungan yang baik (green). Kinerja 

lingkungan di dalamnya termasuk bahan baku, energi, air, 

keragaman hayati, emisi sungai sampah, pemasok dan jasa, 

pelaksanaan dan angkutan.
1
 

2. Kinerja Keuangan yaitu pencapaian dan informasi masa 

lampau yang dapat dilihat melalui laporan keuangan, 

Informasi mengenai kinerja, posisi keuangan serta arus kas 

dalam periode tertentu.
2
 

                                                           
1Suratno, Ignatius Bondan, ―Pengaruh Environmental Performance terhadap 

Environmental Disclosure dan Economic Performance‖ (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa EfekJakarta Periode 2001-2004),‖ 

Simposium Nasional Akuntansi, 2006. 
2Amara dan Erinos NR Meidiana, ―Pengaruh Audit Internal, Struktur Modal, 

Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2018),‖ Jurnal 

Eksplorasi Akuntansi 2 (2020). 



 
 
2 

3. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) yaitu sebuah 

konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang 

menekankan pada pendekatan kerohanian sebagai dasar dari 

kewajiban perusahaan untuk memiliki tanggung jawab sosial 

kepada lingkungan sekitarnya.
3
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, terdapat berbagai sektor perusahaan yang 

beroperasi di lingkungan masyarakat, salah satunya yaitu 

perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan. Perusahaan 

pertambangan tersebut menjalankan usahanya dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan, dengan keuntungan tersebut 

perusahaan mampu mempertahankan usahanya. Banyaknya 

perusahaan pada sektor pertambangan yang beroperasi di 

lingkungan masyarakat tersebut mampu menimbulkan sebuah 

fenomena akan ketatnya persaingan di dunia usaha. Dalam hal 

itu, perusahaan dituntut untuk dapat menjalankan usahanya 

secara efektif dan efisien agar perusahaan tersebut bisa mencapai 

tujuan utamanya.
4
 

Eksistensi perusahaan ditengah lingkungan masyarakat 

memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang 

ditimbulkan antara lain yaitu menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan pendapatan baik daerah maupun Negara yang 

dapat mendukung peningkatan perekonomian. Di lain sisi dari 

adanya perusahaan tersebut yaitu dapat memberikan dampak 

negatif, diantaranya yaitu dapat menimbulkan pencemaran 

lingkungan hidup, baik tanah, air, maupun udara. Hal tersebut 

yang menjadi penyebab dari terjadinya polusi udara dan air, 

kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, limbah kimia, hujan 

asam, radiasi, sampah nuklir, dan lain sebagainya yang dapat 

                                                           
3 Agung dan Abdul Muid Hendratmoko, ―Pengaruh Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Pengungkapan ICSR Lembaga 

Keuangan Syariah Di Indonesia‖ 6 (2017): 3. 
4Eny Maryanti dan Wildah Nihayatul Fithri, ‗Corporate Social Responsibilty, 

Good Corporate Governance, Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dan 

Pengaruhnya Pada Nilai Perusahaan‘, Journal of Accounting Science, 1.1 (2017), 21–

37. 
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menyebabkan gangguan mental dan kerugian fisik yang dialami 

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
5
 

John Elkington memperkenalkan salah satu konsep dalam 

menjalankan sebuah perusahaan, konsep tersebut dikenal dengan 

istilah 3-P (Profit, People, Planet). Konsep 3-P tersebut 

menyatakan bahwa tingkat keberhasilan suatu perusahaan hanya 

dapat tercapai apabila perusahaan menerapkan konsep 3–P 

tersebut. Maksud dari konsep 3-P tersebut yaitu suatu perusahaan 

diharuskan tidak hanya memfokuskan usahanya untuk mencari 

profit semata, tetapi perusahaan juga harus memberikan sebuah 

kontribusi yang bersifat positif terhadap masyarakat di sekitarnya 

(people), dan perusahaan diharapkan dapat turut ikut serta 

memelihara lingkungan hidup (planet).
6
 Seiring dengan 

meningkatnya kesadaran dari para stakeholders perusahaan, maka 

konsep tanggungjawab sosial muncul dan menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa 

yang akan datang. 

Saat ini permasalahan lingkungan semakin menjadi 

perhatian baik dari pemerintah, investor, maupun konsumen. 

Berbagai konflik industri seperti kerusakan alam akibat 

eksploitasi alam yang berlebihan yang tidak diimbangi dengan 

perbaikan lingkungan yang mengakibatkan rusaknya 

keseimbangan alam seperti adanya limbah dan polusi pabrik yang 

dapat mengganggu dan merugikan lingkungan sekitar. Di 

Indonesia, kelestarian lingkungan sudah menjadi kebijakan 

pemerintah pada setiap periodenya.
7
 

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) 

sejak tahun 2002 telah membentuk Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

                                                           
5Rutinaias Haholongan, ―Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Ekonomi‖ 19, No. 

3 (2016): 413–23. 
6 Muh Awal Satrio, ―Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR Dan 

Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat,‖ 

Jurnal Kajian Bisnis 23 (2015): 104–11. 
7Riska Dewi Setyaningsih and Nur Fadjrih Asyik, ―Pengaruh Kinerja 

Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Corporate Social Responsibility 

Sebagai Pemoderasi,‖ Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 5, no. 4 (2016): 1–15. 
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(PROPER) di bidang pengendalian dampak lingkungan untuk 

meningkatkan peran perusahaan dalam program pelestarian 

lingkungan hidup. Melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 

kinerja lingkungan suatu perusahaan akan dinilai oleh 

pemerintah, dan hasil penilaian ini akan diumumkan secara rutin 

oleh pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat dapat 

mengetahui bagaimana tingkat pengelolaan lingkungan yang 

telah dilakukan oleh suatu perusahaan.
8
 

Di Indonesia Undang-Undang tentang Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan tertuang dalam UU PT No. 40 tahun 2007 

pasal 74 ayat 1 dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal. Dan landasan undang-undang terkait lingkungan hidup 

terdapat pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) yang menjelaskan bahwa kekayaan 

Indonesia yang meliputi keanekaragaman hayati dan sumber daya 

alam yang melimpah perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu 

sistem perlindungan dan pengelolaan hidup yang terintegrasi 

antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Kekayaan tersebut 

membuat semua pihak negara, pemerintah, dan seluruh 

pemangku kepentingan berkewajiban untuk terlibat dalam 

perlindungan tersebut dalam pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan, dengan harapan kekayaan Indonesia bisa tetap 

menjadi sumber dan penunjang hidup bagi seluruh rakyat 

Indonesia.
9
 

Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan tentang 

pengelolaan lingkungan hidup, akan tetapi hasil pelaksanaan 

kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) masih jauh dari yang 

diharapkan, kerena masih banyak perusahaan di Indonesia yang 

tergabung dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 

                                                           
8 Riska Dewi Setyaningsih dan Nur Fadjrih Asyik, Ibid. h.15. 
9Yudi Partama Putra, ‗Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja 

Keuangan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai 

Variabel Intervening‘, BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 2.2 (2018), 227. 
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dan masih mendapatkan peringkat buruk. Hal tersebut dapat 

menggambarkan bahwa masih banyak perusahaan yang 

memberikan masalah pencemaran di Indonesia baik pencemaran 

lingkungan maupun pencemaran udara. Oleh karena itu, masalah 

mengenai pengelolaan lingkungan hidup ini masih diperlukan 

pengaturan khusus terhadap penerapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada suatu perusahaan.
10

 

Suatu perusahaan yang telah melaksanakan kinerja 

lingkungan dengan baik, maka kinerja tersebut dapat menjadi 

bahan pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. 

Saat ini para investor tidak hanya mempertimbangkan kinerja 

keuangan perusahaan, melainkan kinerja lingkungan perusahaan 

juga tengah menjadi pusat perhatian para investor dalam 

menentukan keputusan investasi. Hal ini membuktikan bahwa 

secara tidak langsung kinerja lingkungan dapat mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan atas aktivitas perusahaannya.
11

 

Salah satu untuk menghitung kinerja keuangan adalah 

dengan menggunakan analisis rasio, rasio yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas. Rasio 

profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan 

hasil akhir dari kebijakan keputusan-keputusan operasional 

perusahaan. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah jenis 

Return On Total Assets (ROA), yang merupakan suatu ukuran 

tentang efektivitas menajemen dalam mengelola investasinya.
12

 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aset 

yang dipergunakan. Dalam analisa keuangan Return On Total 

Assets (ROA) sebagai salah satu alat analisis guna mengukur 

seberapa efisien manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

menghasilkan laba. Dengan kata lain Return On Total Assets 

(ROA) menjadi suatu informasi kepada investor tentang seberapa 

besar laba yang dihasilkan dari modal yang telah ditanamkan. 

                                                           
10Riska Dewi Setyaningsih and Nur Fadjrih Asyik, Ibid. h.15,. 
11Syahrina N Dewi, ―Kinerja Keuangan Dengan Corporate Sosial,‖ N.D., 

144–50. 
12 Pemerintah Daerah, ―83 Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta).(Joko 

Pramono),‖ 2011, 83–112. 
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Perusahaan yang menghadapi kompetisi yang tajam dalam dunia 

usaha akan menerapkan strategi perputaran aktiva atau return on 

asset (ROA).
13

 Hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja 

keuangan dapat dikaitkan dengan teori legitimasi, yang 

menyatakan bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian antara aturan 

perusahaan dengan aturan dalam masyarakat, maka dapat 

menyebabkan hilangnya legitimasi perusahaan yang berdampak 

pada keberadaan perusahaan tersebut.
14

 

Berbicara terkait pertanggungjawaban suatu perusahaan, kini 

telah mengalami perkembangan. Semula, sifat tanggung jawab 

perusahaan hanya ditujukan hanya kepada para pemegang modal, 

sehingga bentuk pertanggungjawaban seperti itu hanya berbentuk 

keuangan. Namun, sejalan dengan kemajuan dunia global yang 

mempengaruhi pemikiran setiap manusia, pertanggungjawaban 

perusahaan tersebut diperluas. Kemajuan global tersebut 

membuat perusahaan semakin tersadar bahwa eksistensi mereka 

tidak hanya dalam kekuatan modal, melainkan perusahaan harus 

memperhatikan aspek lainnya yang berada dalam sekitar 

perusahaan. Hal tersebut membuat pertanggungjawaban 

perusahaan semakin luas dan dikenal dengan pertanggung 

jawaban sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR).
15

 

Dalam pandangan islam, aktivitas bisnis termasuk kedalam 

salah satu kewajiban dalam keagamaan, sedangkan Social 

Responsibility (pertanggungjawaban sosial) mengacu pada 

kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dalam konteks 

melindungi dan berkontribusi pada masyarakat atau lingkungan 

sekitar perusahaan tersebut beroperasi, dalam arti lain bahwa 

perusahaan dapat membagi keuntungan dari operasional 

perusahaannya kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Hal 

                                                           
13Johan Arifin and Eke Ayu Wardani, ―Islamic Corporate Social 

Responsibility Disclosure, Reputasi, Dan Kinerja Keuangan,‖ Jurnal Akuntansi & 

Auditing Indonesia 20, no. 1 (2016): 1–11. 
14 Ni Luh, Putu Widhiastuti, And Igan Budiasih, ―Pengaruh Kinerja 

Lingkungan Pada Kinerja Keuangan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai 

Variabel Intervening (2017): 819–46. 
15 Michella Yessica Handiyono, ―Daftar Isi‖ 2, no. 1 (2017): 18–31. 
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tersebut dikarenakan, dalam agama islam terdapat sebuah konsep 

yang mencerminkan rasa persaudaraan dengan menegakkan sifat 

keadilan sosial. Konsep persaudaraan dalam Islam bertujuan 

untuk mendorong setiap muslim untuk saling membantu terhadap 

saudaranya, sedangkan konsep keadilan sosial merupakan salah 

satu nilai dasar Islam yang dapat mencegah seorang muslim 

untuk berbuat kerusakan yang dapat mengakibatkan kerugian 

terhadap orang lain. Kedua konsep tersebut sama-sama harus bisa 

diterapkan secara seimbang dalam mengoperasionalkan suatu 

perusahaan, dalam menjalankan sebuah perusahaannya sudah 

selayaknya perusahaan dapat mempertanggung jawabkan setiap 

perbuatan yang dilakukannya.
16

 

Dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa manusia diciptakan 

sebagai khalifah di muka bumi, kewajiban yang harus dilakukan 

manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah menjaga dan 

melindungi bumi beserta isinya untuk dapat dikelola sebagaimana 

mestinya. Adapun ayat yang sesuai dalam konteks permasalahan 

lingkungan yaitu al-Quran Surah ar-Rum ayat 41 sebagai berikut: 

                         

              

Artinya: Telah Nampak kerusakan di darat dan dilaut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah 

merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Qs. ar-Rum 

: 41) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya kerusakan di bumi 

mengakibatkan tidak seimbangnya dan berkurangnya 

kemanfaatan kembali lingkungan, sehingga akan mengganggu 

kehidpan manusia dan berbagai ekosistem yang ada. Maka dari 

itu setiap perusahaan diharuskan untuk memiliki tanggung jawab 

                                                           
16 Muh Awal Satrio, ―Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Csr Dan 

Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat.‖ 
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ketika sumber daya alam yang mereka manfaatkan mengalami 

penurunan kualitas.
17

 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang 

diperuntukkan untuk perusahaan umum. Namun, seiring dengan 

banyaknya perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan syariah, 

maka solusi untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial entitas 

Islam yaitu Islamic Corporote Social Responsibility (ICSR). 

Konsep Islamic Corporote Social Responsibility (ICSR) sangat 

berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan 

praktik bisnisnya menggunakan konsep Islam (syariah). 

Perusahaan menerapkan norma-norma agama Islam yang ditandai 

dengan adanya komitmen dalam menjaga kontak sosial didalam 

operasinya. Nilai-nilai Islam memiliki hubungan yang relevan 

dan memiliki kontribusi terhadap konsep Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang telah berkembang hingga saat ini.
18

 

Pelaksanaan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

merupakan salah satu upaya untuk mereduksi permasalahan-

permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, dengan 

mendorong produktivitas masyarakat dan menciptakan keadilan 

distribusi. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki 

tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil 

masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat.
19

  

Perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang kegiatan 

produksi utamanya adalah penyelidikan, eksplorasi, kontruksi, 

penambangan, pengelolaan, pengangkutan dan penjualan. 

Aktivitas Perusahaan pertambangan tentu tidak akan terlepas dari 

berbagai hal yang berkaitan dengan lingkungan. Berkembangnya 

                                                           
17 Istianah.  ―Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis‖ 

1, No. 2 (2015): Jawa Tengah,249–70. 
18 Adhitia Setya Nurhudha and Titiek Suwarti, ―Analisis Pengaruh Corporate 

Social Responsisbility, Intellectual Capital, Dan Kinerja Lingkungan Terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,‖ 

Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK 53, 

no. 9 (2013): 1689–99. 
19Rizki Kurnia Ilahi. Pengaruh Pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility (Icsr) Terhadap Earning Response Coefficient (Erc) Dengan Ukuran 

Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. Skripsi. 7-8. 
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perusahaan tambang dapat di indikasikan akan meningkatkan 

permasalahan limbah dan polusi di lingkungan sekitar. 

Terjadinya pencemaran lingkungan ini diakibatkan karena 

perusahaan pertambangan tidak memperhatikan lingkungan 

sekitarnya dalam menjalankan kegiatan perusahaannya. Selain 

itu, limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan 

tersebut tidak diolah dengan baik, sehingga dapat mencemari 

kondisi lingkungan sekitar.
20

 Berdasarkan data statistik 

lingkungan hidup Indonesia, didapatkan data kualitas air pada 

tahun 2018 mencapai angka 72.77 yang kemudian mengalami 

penurunan pada tahun 2019 mencapai 52.62, dan pada tahun 

2020 kualitas air mencapai 53.53, penurunan kualitas air tersebut 

di indikasikan bersumber dari pencemaran atas aktivitas 

operasional perusahaan, salah satunya perusahaan sektor 

pertambangan.  

Salah satu contoh pencemaran lingkungan yang dilakukan 

oleh perusahaan pertambangan yaitu pencemaran yang dilakukan 

oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk pada pertengahan 2019 yang 

mendapatkan sanksi administratif paksaan pemerintah dari Dinas 

Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumatera Selatan 

karena tidak melakukan pengelolaan kualitas udara dan 

pengendalian pencemaran air. Pemberian sanksi tersebut 

dituangkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

dan Pertanahan Sumsel No.50/KPTS/DLHP/B.IV/2019, tentang 

penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada PT. 

Bukit Asam (persero) Tbk, yang telah ditanda tangani oleh 

Kepala DLHP Sumsel. Pelanggaran tersebut diantaranya yaitu 

tidak melakukannya pengelolaan kualitas dan pengendalian 

pencemaran air.
21

 

Dari hasil penelitian Sari dan Mimba menyatakan bahwa 

dalam melakukan kegiatannya perusahaan tidak bisa terlepas dari 

lingkungan masyarakat. Terutama bagi perusahaan yang 

                                                           
20 Bara Terhadap, Kondisi Sosial, and Ekonomi Masyarakat, ―No Title‖ 1, no. 

1 (2020): 35–45. 
21―Https://Detiksumsel.Com.Cdn.Ampproject.Org/v/s/Detiksumsel.Com/Pt-

Bukit-Asam-Diberi-Sanksi-Administratif-Paksaan Pemerintah/Amp/?,‖ n.d. 
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aktivitasnya mengeksplorasi sumber daya alam, seperti 

perusahaan pertambangan. Aktivitas perusahaan pertambangan 

dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, misalnya masalah 

limbah dan polusi. Hal tersebut menyebabkan perusahaan 

pertambangan memiliki tingkat risiko industri dan lingkungan 

yang tinggi. Akan tetapi bukan hanya perusahaan pertambangan 

yang mencemari lingkungan, masih banyak sektor perusahaan 

lainnya yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan 

sekitar masyarakat. Untuk meminimalisasi dampak negatif 

lingkungan tersebut, maka perusahaan yang menjalankan 

aktivitas bisnis perlu melakukan penerapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) di perusahaannya.
22

 

Penelitian Pflieger, menunjukkan bahwa upaya pelestarian 

lingkungan oleh perusahaan akan memberikan sejumlah manfaat, 

termasuk kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan atas laba perusahaan yang disebabkan oleh 

pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Penelitian 

lainnya menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik 

dapat menghindarkan klaim masyarakat dan pemerintah, dan 

dapat meningkatkan kualitas produk perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan laba keuangan perusahaan.
23

 

Suratno mengatakan bahwa pelaku lingkungan yang baik 

akan percaya bahwa dengan mengungkapkan kinerja lingkungan 

berarti menggambarkan good news (kabar berita) bagi pelaku 

pasar. Pengungkapan informasi biaya-biaya lingkungan ini harus 

dirasakan sebagai berita gembira oleh para investor. Kinerja 

lingkungan sangat dipengaruhi oleh dorongan instansi pemerintah 

terhadap pengelolaan lingkungan. Kinerja lingkungan juga akan 

tercapai pada level yang tinggi jika perusahaan secara proaktif 

melakukan berbagai tindakan manajemen lingkungan secara 

terkendali. Dengan adanya tindakan proaktif perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan serta adanya kinerja yang tinggi, 

                                                           
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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manajemen perusahaan diharapkan akan mendorong 

pertumbuhan kinerja ekonomi.
24

 

Penelitian ini ditinjau dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Ni Luh Putu Widhiastuti, Dharma Saputra, dan Budiasih. 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kinerja lingkungan yang 

menggunakan indikator peringkat PROPER berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan yang menggunakan indikator Return 

On Assets (ROA) yang dapat mempengaruhi return saham 

perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori legitimasi, 

yang mengatakan bahwa dengan menyediakan informasi yang 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, seperti 

pengungkapan terhadap peringkat PROPER yang diraih oleh 

perusahaan, maka stakeholders akan menilai perusahaan tersebut 

lebih baik dari perusahaan lainnya yang tidak mengikuti program 

PROPER. Selain itu, hasil dari penelitian ini adalah peringkat 

PROPER berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility 

(CSR), hal ini menandakan bahwa semakin bagus peringkat 

PROPER yang dicapai oleh perusahaan, maka semakin tinggi 

kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan 

masyarakatnya.
25

 

Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat beberapa perbedaan 

dengan penelitian ini, diantaranya yaitu penelitian tersebut 

menggunakan variabel intervening Corporate Social 

Responsibility (CSR) tanpa melibatkan syariat Islam di dalamnya, 

sedangkan penelitian ini menggunakan variabel Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) dengan mengutamakan 

prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan tanggung jawab sosial 

perusahaan.  

Untuk mendukung variabel Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) tersebut, maka dapat ditinjau dari 

penelitian yang dilakukan oleh Johan Arifin dan Eke Ayu 

Wardani dalam judul penelitian Islamic Corporate Social 

Responsibility Disclosure, reputasi, dan kinerja keuangan, studi 

                                                           
24 Ibid. 
25 Luh, Widhiastuti, and Budiasih, Op.Cit.‖ 
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pada bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini 

menghasilkan bahwa Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja 

keuangan yang menggunakan indikator Return On Assets (ROA). 

Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) tidak dapat dijadikan sebagai variabel 

predictor terhadap Return On Assets (ROA), akan tetapi 

penelitian ini menghasilkan bahwa Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Return On Equity (ROE), untuk itu manajemen perlu 

mempertimbangkan untuk dapat meningkatkan kualitas 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), 

sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan 

melalui Return On Equity (ROE).
26

 

Untuk menyikapi penerapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) tersebut, Penulis mengambil Judul Pengaruh Kinerja 

Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan dengan Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) sebagai Variabel 

Intervening, dengan alasan yang cukup jelas bagi penulis dalam 

rangka mendukung adanya Corporate Social Responsibility 

(CSR) sebagai kewajiban dalam menjalankan sebuah perusahaan 

dengan berdasarkan Syariat Islam sebagai cerminan dari 

perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka 

dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian terdahulu yang menjelaskan hubungan atau 

keterkaitan dengan kinerja lingkungan terhadap kinerja 

keuangan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) 

sebagai variabel intervening dalam penelitian mendapatkan 

hasil yang belum konsisten. Beberapa dari hasil penelitian 

                                                           
26 Arifin and Wardani, ―Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, 

Reputasi, Dan Kinerja Keuangan.‖ 
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terdahulu menjelaskan bahwa kinerja lingkungan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

lingkungan dengan Corporate social Responsibility (CSR), 

sehingga perlu dilakukannya pengujian ulang untuk 

mendapatkan hasil yang konsisten.  

2. Penerapan Corporate social Responsibility (CSR) belum 

diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan, khususnya 

perusahaan yang bergerak disektor pertambangan yang 

berpotensi tinggi dalam merusak lingkungan alam. 

3. Setiap perusahaan belum menerapkan sistem 

pertanggungjawaban yang sesuai dengan syariat Islam 

Islamic Corporate social Responsibility (ICSR), khususnya 

perusahaan yang telah terdaftar pada Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) 

Agar sebuah penelitian dapat dilaksanakan secara fokus, 

maka penulis membuat batasan masalah dalam penelitian ini, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan dengan berkaitan pada kinerja 

perusahaan, sehingga penulis hanya berfokus pada variabel 

X penelitian yaitu kinerja lingkungan. 

2. Selain kinerja lingkungan perusahaan, penulis juga berfokus 

pada variabel Y penelitian yaitu kinerja keuangan.  

3. Dari variabel X dan Y tersebut, penulis melibatkan penerapan 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) untuk 

menghubungkan antar variabel  

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun Rumusan Masalah dalam rencana penyusunan 

skripsi tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan ? 

2. Apakah kinerja lingkungan dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan dengan Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) sebagai variabel intervening ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Terdapat beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini, 

diantaranya yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kinerja lingkungan terhadap 

kinerja keuangan 

2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan pada kinerja 

keuangan dengan Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) sebagai variabel intervening 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini dapat 

dikelompokkan dalam dua sudut pandang, yaitu secara teoritis 

dan secara praktis. Manfaat tersebut diantaranya yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis diantaranya yaitu : 

1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

dalam disiplin ilmu khususnya ilmu Akuntansi yang 

dilandasi dengan Syariah. 

2) Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

pedoman dan referensi serta rujukan dalam 

perbandingan dari penelitian-penelitian selanjutnya, 

khususnya pada tema akuntansi pertanggung jawaban 

sosial dan lingkungan. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbdaningan 

pada instansi sektor pertambangan dalam rangka 

menciptakan Good Corporate Governance (GCG) yang 

baik, dan mampu menerapkan Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang sesuai dengan peraturan 

pemerintah dan sesuai dengan Syariat Islam sebagai 

cerminan bahwa perusahaan terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). 

2. Secara Praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis ditujukan kepada 

beberapa pihak, diantaranya yaitu: 



 
 

15 

a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam 

berpikir kritis dengan mengamalkan ilmu pengetahuan 

yang didapatkan selama masa perkuliahan, khususnya 

akuntansi yang kemudian dituangkan kedalam bentuk 

karya tulis ilmiah ini. 

b. Selain itu dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi calon investor, diantaranya 

dari adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dari poin apa saja yang perlu diperhatikan 

untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan 

sebelum melakukan investasi pada perusahaan tersebut. 

c. Diharapkan pula dari adanya penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi perusahaan termasuk para 

stakeholders dalam mempertimbangkan pengungkapan 

pertanggung jawaban sosial dan lingkungan perusahaan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang 

dimaksudkan yaitu untuk mengetahui persamaan atau perbedaan 

dari penelitian terdahulu yang dapat mendukung dan sebagai 

sumber rujukan dalam menyusun penelitian ini. Penelitian ini 

didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

judul penelitian ini, yaitu Pengaruh Kinerja Lingkungan 

terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan 

Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) tahun 2016-2020. 

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang dapat 

mendukung penelitian ini yaitu penelitian Khairiyani dan kawan-

kawan dengan judul penelitian Kinerja Lingkungan terhadap 

Kinerja Keuangan Serta Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan, 

penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, yang menghasilkan 

varibel kinerja lingkungan yang dicerminkan oleh Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPER) mempunyai pengaruh terhadap 

variabel kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini menjelaskan 



 
 
16 

bahwa kinerja lingkungan yang di cerminkan oleh Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPER) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. dan variabel kinerja keuangan mempengaruhi nilai 

perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dapat 

memediasi kinerja lingkungan dan nilai perusahaan.
27

 

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Yohanes Made 

Supadi dan I Putu Sudana dengan judul Pengaruh Kinerja 

Lingkungan dan Corporate Social Responsibility Disclosure Pada 

Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan, yang dalam 

penelitian ini menghasilkan kinerja lingkungan berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan dan Corporate Social 

Responsibility Disclosure berpengaru pada kinerja keuangan 

perusahaan, hal ini bermaksud bahwa suatu perusahaan yang 

telah melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) dan 

melaporkannya dalam Sustainability Report mampu menarik 

simpati masyarakat yang berdampak pada peningkatan 

profitabilitasnya.
28

 

Sedangkan penelitian dari Aida Meiyana dan Mimin Nur 

Aisyah yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul penelitian 

Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan dengan Corporate Social 

Responsibility Sebagai Variabel Intervening memberikan hasil 

bahwa kinerja lingkungan tidak mempengaruhi kinerja keuangan, 

dan dalam penelitian ini dihasilkan bahwa Corporate Social 

Responsibility sebagai variabel intervening mampu memediasi 

pengaruh dari kinerja lingkungan pada kinerja keuangan.
29

 

Pendukung dari hasil penelitian tersebut yaitu penelitian 

Yudi Partama Putra yang dilakkan pada tahun 2017 dengan judul 

penelitian Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja 

                                                           
27 Khairiyani dkk, Ibid. 
28 Supadi dan Sudana, Ibid. 
29 Aida Meiyana dan Ak. Mimin Nur Aisyah, M.Sc., ‗Pengaruh Kinerja 

Lingkungan, Biaya Lingkungan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan 

Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-‘, 

Jurnal Nominal, VIII.1 (2019), 1–18. 
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Keuangan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap 

kinerja keuangan, kemudian pengungkapan CSR memiliki 

pengaruh positif secara signifikan tehadap kinerja keuangan, dan 

pengungkapan CSR bukan merupakan variabel intervening dalam 

hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan.
30

 

Hasil penelitian Riska Dewi Setyaningsih pada tahun 2016 

turut mendukung atas hasil penelitian Yudi Partama Putra dengan 

judul penelitian Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja 

Keuangan dengan Corporate Social Responsibility Sebagai 

Pemoderasi. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa Kinerja 

lingkungan dengan PROPER  dan interaksi antara PROPER 

dengan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

sebesar 1,5% pada kinerja keuangan, dan sisanya sebesar 98,5% 

dipengaruhi oleh luar model yang diteliti,  sehingga H0 diterima 

dan H1 ditolak.
31

 

Agar dapat mempermudah memahami penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Penulis, 

judul 

Sumber Tahun Hasil 

1 Khairiyani, 

Dkk, pengaruh 

Kinerja 

Lingkungan 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Serta 

Journal Of 

Shariah 

Economic 

Research, 

Fakultas 

Ekonomi 

Bisnis dan 

Islam UIN 

2019 Kinerja 

lingkungan 

dicerminkan 

oleh PROPER 

dapat 

mempengaruhi 

kinerja 

keuangan.  

                                                           
30 Putra, ―Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Intervening.‖ 
31 Setyaningsih dan Asyik Op.Cit. 
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Implikasinya 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

STS Jambi, 

Volume  3, 

Nomor 1 

 

2 Yohanes 

Made Supadi 

dan I Putu 

Sudana, 

Pengaruh 

Kinerja 

Lingkungan 

dan 

Corporate 

Social 

Responsibilit

y Disclosure 

Pada Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Sektor 

Pertambanga

n 

Jurnal 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Universitas 

Udayana 

Bali, 

Volume 7 

Nomor 4 

2018 kinerja 

lingkungan 

berpengaruh 

positif pada 

kinerja 

keuangan dan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Disclosure 

berpengaruh 

positif pada 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

3 Aida 

Meiyana dan 

Mimin Nur 

Aisyah, 

Pengaruh 

Kinerja 

Lingkungan, 

Biaya 

Lingkungan, 

dan Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Jurnal 

Nominal, 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta

, Volume 8, 

Nomor 1 

2019 Kinerja 

lingkungan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

keuangan, dan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

sebagai 

variabel 

intervening 

mampu 
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dengan 

Corporate 

Social 

Responsibilit

y Sebagai 

Variabel 

Intervening 

memediasi 

pengaruh pada 

kinerja 

lingkungan ke 

kinerja 

keuangan. 

4 Yudi 

Partama 

Putra, 

Pengaruh 

Kinerja 

Lingkungan 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Dengan 

Pengungkapa

n Corporate 

Social 

Responsibilit

y (CSR) 

Sebagai 

Variabel 

Intervening 

Dosen 

Tetap 

Yayasan 

Prodi 

Akuntansi 

Fakutas 

Ekonomi 

Universitas 

Muhamma

diyah 

Bengkulu, 

Volume 2, 

Nomor 2 

2017 Penelitian 

menunjukkan 

bahwa kinerja 

lingkungan 

tidak memiliki 

pengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan, 

pengungkapan 

CSR memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

tehadap kinerja 

keuangan, dan 

pengungkapan 

CSR bukan 

merupakan 

variabel 

intervening 

dalam 

memediasi 

hubungan 

kinerja 

lingkungan 

dengan kinerja 

keuangan. 
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5 Raesty 

Mugni 

Supiadi, 

pengaruh 

kinerja 

lingkungan 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

melalui 

corporate 

social 

responsibility 

disclosure 

sebagai 

variabel 

intervening 

Prosiding 

Akuntansi 

volume 4, 

Nomor 1 

2018 Hasil penelitian 

tersebut 

menunjukkan 

bahwa kinerja 

lingkungan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan 

yang terdaftar 

di Jakarta 

Islamic Index 

(JII) sebesar 

24,6%, dan 

corporate social 

responsibility 

tidak mampu 

menjadi 

variabel 

intervening 

antara kinerja 

lingkungan dan 

kinerja 

keuangan. 

Sumber : Data Diolah 2021 

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama menguji pengaruh dari 

kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dari 

hasil penelitian tersebut terdapat beberapa penelitian yang sama-

sama menggunakan variabel intervening. Namun, variabel 

intervening yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu 

Corporate Social Responsibility (CSR), variabel intervening ini 

menjadi perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah ada. Jika 

penelitian terdahulu menggunakan Corporate Social 

Responsibility (CSR) tanpa melibatkan syariat islam sebagai 

variabel intervening, maka penelitian ini akan melibatkan syariat 
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islam dengan menggunakan Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) sebagai variabel intervening pada variabel 

kinerja lingkungan dan kinerja keuangan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian 

ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan. Skripsi 

ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang terbagi 

dalam lima bab, yang terdiri dari sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan tentang 

penegasan judul, latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Bab landasan teori dan pengajuan hipotesis 

menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi 

landasan teori dan variabel-variabel yang diteliti. 

Selain itu, pada bab ini membahas tentang hipotesis 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian ini menguraikan tentang 

metode-metode yang akan digunakan dalam  

penelitian, diantaranya meliputi waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi 

sampel dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini 

menguraikan tentang deskripsi data serta pembahasan 

hasil penelitian dan analisisnya. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab penutup ini menguraikan tentang kesimpulan 

atas hasil pembahasan dari analisis data penelitian. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Grand Theory 

1. Teori Legitimasi 

Teori Legitimasi merupakan teori yang menjelaskan 

adanya interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. 

Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus 

berupaya untuk memastikan agar mereka dapat 

beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam 

masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, 

dimana mereka (perusahaan) berusaha untuk memastikan 

bahwa aktifitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak 

luar sebagai suatu yang sah. Terdapat beberapa hal yang 

melandasi teori legitimasi, salah satunya adalah kontrak 

sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat 

dimana perusahaan beroperasi.
32

 

Shocker dan Sethi dalam penelitian Ghozali dan 

Chariri memberikan penjelasan tentang konsep kontrak 

sosial, bahwa semua organisasi memiliki kontrak sosial, 

baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan 

hidup dan pertumbuhan organisasi tergantung pada apa 

yang dapat dikontribusikan oleh organisasi kepada 

masyarakat luas. Apabila organisasi memberikan 

kontribusi sosial, maka keberadaan perusahaan dan 

aktivitas yang dilakukan mendapat ―status‖ atau ―restu‖ 

dari masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan 

tersebut beroperasi. Teori legitimasi mendorong 

perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan 

kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Laporan 

aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahan yang dituangkan dalam sustainability report 

dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuktikan  

                                                           
32 Josua Tarigan dan Hatane Semuel, ‗Pengungkapan Sustainability Report 

Dan Kinerja Keuangan‘, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 16.2 (2015), 88–101. 
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bahwa perusahaan telah menjalankan tanggung jawab 

sosial. Hal ini sebagai upaya agar keberadaan organisasi 

dapat diterima oleh masyarakat. Legitimasi dari 

masyarakat merupakan salah satu sumber daya 

operasional yang penting bagi perusahaan.
33

 

Bentuk legitimasi mungkin akan mengalami 

perubahan seiring terjadinya pergeseran nilai-nilai pada 

masyarakat dan lingkungan sehingga perusahaan dapat 

melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. 

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen 

untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, hal ini merupakan upaya perusahaan untuk 

memperoleh legitimasi dari para stakeholder. Teori 

Legitimasi menyebutkan, Perusahaan memiliki kontrak 

sosial dengan masyarakat berdasarkan nilai nilai keadilan 

dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat sekitarnya. 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dapat 

mewakili sebagian besar nilai nilai yang dianut oleh 

masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan 

salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia 

dengan mayoritas beragama Islam. Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) dapat menimbulkan 

kepercayaan konsumen yang selanjutnya dengan 

meningkatkan volume penjualan dan profitabilitas 

perusahaan.
34

 

Jika perusahaan merasakan bahwa legitimasi 

perusahaannya dalam kondisi terancam atau 

dipertanyakan, maka perusahaan dapat mengambil 

beberapa strategi yang dapat digunakan untuk 

                                                           
33 Ibid. 
34 Reistiawati Utami dan Meina Wulansari Yusniar, ‗Pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) 

Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening)‘, 

EL Muhasaba Jurnal Akuntansi, 11.2 (2020), 162–76. 
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meyakinkan pandangan stakeholder-nya terhadap kondisi 

perusahaannya, strategi tersebut diantaranya yaitu:
35

 

1) Perusahaan dapat berupaya untuk mendidik dan 

menginformasikan kepada stakeholder-nya 

mengenai perubahan yang terjadi dalam perusahaan. 

2) Perusahaan dapat berupaya untuk merubah pandangan 

stakeholder tanpa mengganti perilaku perusahaan. 

3) Perusahaan dapat berupaya untuk memanipulasi 

persepsi stakeholder dengan cara membelokkan 

perhatian stakeholder dari isu yang menjadi 

perhatian kepada isu lain yang berkaitan dan 

menarik. 

4) Perusahaan dapat berupaya untuk mengganti dan 

mempengaruhi harapan pihak eksternal tentang 

kinerja (performance) perusahaaan. 

 

Legitimasi dapat diterima secara baik oleh 

masyarakat dengan menunjukkan kinerja perusahaan 

yang sesuai dengan nilai sosial. Teori legitimasi ini 

mempunyai hubungan yang cukup erat dengan variabel 

penelitian X yaitu kinerja lingkungan, dengan teori ini 

menunjukkan bahwa variabel kinerja lingkungan dari 

suatu perusahaan yang lemah dapat menimbulkan 

ancaman legitimasi sosial perusahaan tersebut. Ancaman 

tersebut dapat mendorong suatu perusahaan agar dapat 

mengungkapkan output dari operasional perusahaannya 

dalam Annual Report (laporan tahunan). 

Penelitian ini menggunakan teori legitimasi karena 

suatu perusahaan sudah jelas mempunyai kontrak atau 

sebuah kewajiban untuk menyesuaikan perusahaannya di 

lingkungan sekitarnya. Salah satu bentuk penyesuaian 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada lingkungan 

sekitarnya yaitu dengan melakukan kegiatan operasional 

                                                           
35Sri Rokhlinasari, ‗Teori –Teori Dalam Pengungkapan Informasi Corporate 

Social Responbility Perbankan‘,1-11. 
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perusahaan yang sesuai dengan norma dan nilai yang 

berlaku serta berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat 

sekitarnya berupa pembangunan kesejahteraan dan 

kehidupan lingkungan pada tempat perusahaan tersebut 

beroperasi, hal ini dikarenakan operasional perusahaan 

perlu mendapatkan restu dan izin secara sah dari 

lingkungan sekitar perusahaan. 

 

2. Sharia Enterprise Theory 

Sharia Enterprise theory merupakan teori yang 

mengakui adanya pertanggung jawaban yang tidak hanya 

kepada pemilik perusahaan saja, melainkan kepada para 

stakeholder perusahaan tersebut secara lebih luas. Teori 

ini digunakan untuk memahami stakeholder perusahaan 

secara persepektif agama Islam. Teori ini menyatakan 

bahwa stakeholder perusahaan tidak hanya berkaitan 

pada manusia dan alam disekitarnya, tetapi juga Tuhan. 

Tuhan adalah pusat pertanggung jawaban terakhir dari 

segala aktivitas didunia. Oleh karena itu, urgensi 

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif 

teori ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban 

manusia atas semua yang telah diberikan oleh Tuhannya, 

agar kelak manusia dapat kembali kepada Tuhannya.
36

 

Stakeholder kedua pada teori ini setelah Allah 

SWT sebagai stakeholder tertinggi yaitu manusia, yang 

dibedakan antara direct stakeholder dan indirect 

stakeholders. Direct stakeholder adalah pihak-pihak yang 

secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, 

baik kontribusi dalam bentuk keuangan (Financial 

Contribution), maupun dalam bentuk non keuangan (non 

financial contribution). Pihak-pihak tersebut telah 

memberikan kontribusinya kepada perusahaan, sehingga 

                                                           
36 Khursid, ‗Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility ( Icsr ) Dan 

Sharia Governance Terhadap Kinerja Perusahaan ( Studi Empiris Bank Umum 

Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016 )‘, Jurnsal 

Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indoneisa (JAKPI), 6.1 (2018), 68–80. 
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mereka berhak menerima kesejahteraan dari 

perusahaan.
37

 Sedangkan pihak indirect stakeholders 

adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan 

kontribusinya kepada perusahaan baik dalam bentuk 

keuangan ataupun non keuangan, namun secara syariah 

pihak tersebut berhak menerima kesejahteraan dari 

perusahaan.
38

 

Kelompok stakeholders yang paling terakhir dari 

teori ini yaitu alam. Karena alam termasuk salah satu 

pihak yang telah memberikan kontribusinya terhadap 

keberlangsungan jalannya sebuah perusahaan layaknya 

stakeholder pertama dan kedua yaitu Allah SWT dan 

manusia. Suatu perusahaan yang didirikan dimuka bumi 

dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, namun 

alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari 

perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang 

diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan yang 

dikehendaki alam yaitu berupa kepedulian perusahaan 

terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran 

lingkungan, dan lain sebagainya.
39

 

Teori ini cukup relevan dengan variabel penelitian 

yaitu kinerja lingkungan yang dikaitkan dengan prinsip 

islam yang juga berkaitan dengan variabel intervening 

penelitian ini yaitu Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) yang mengutamakan kesejahteraan 

baik dengan Allah SWT, manusia, maupun lingkungan. 

 

3. Kinerja Lingkungan 

a. Definisi Kinerja Lingkungan 

Masalah lingkungan yang ditimbulkan dari 

kegiatan operasi perusahaan berupa perusakan 

                                                           
37 Dori Novarela And Mulia Sari, ―Pelaporan Corporate Social Responsibility 

Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory,‖ N.D., 145–60. 
38 Ibid., 147 
39 Ibid., 148 
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lingkungan dari perusahaan seperti perusahaan yang 

bergerak di bidang pertambangan. Sehingga 

mendorong munculnya praktik akuntansi lingkungan 

sebagai alat pertanggung jawaban atau akuntabilitas 

publik atas usaha yang dilakukan perusahaan.
40

 

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan 

untuk turut serta ikut andil dalam melestarikan 

lingkungan. Kinerja lingkungan dibuat dalam bentuk 

peringkat oleh suatu lembaga yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup.
41

  

 

b. Indikator dalam Mengukur Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan merupakan sebuah kinerja 

dari suatu perusahaan yang menunjukkan 

kepeduliannya dalam menghasilkan lingkungan kerja 

yang baik. Kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan sekitarnya dapat diukur melalui hasil 

penilaian pemerintah kepada perusahaan yang 

mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PROPER). Kriteria PROPER tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 

Penentuan Nilai PROPER 

No Warna Keterangan Skor 

1 Emas Sangat Sangat Baik 5 

2 Hijau Sangat Baik 4 

3 Biru Baik 3 

4 Merah Buruk 2 

5 Hitam Sangat Buruk 1 

Sumber : proper.menlhk.go.id 

                                                           
40 Sudjoko, Pendidikan Lingkungan Hidup (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2011). 
41 Kurniawati dan Yaya, Op.Cit. 
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Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPER) dapat menunjukkan 

suatu hal yang positif terhadap kepedulian lingkungan 

dan sosial perusahaan. Perusahaan yang melakukan 

kinerja lingkungan dengan baik akan cenderung 

mengungkapkan kinerja perusahaannya dalam wujud 

tanggung jawab sosial, karena perusahaan meyakini 

bahwa hal tersebut dapat menarik pelaku pasar, yang 

dapat menarik peminatan dari para investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.
42

 

 

c. Kriteria Penilaian Kinerja Lingkungan 

Kriteria Peringkat Warna PROPER Berdasarkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 

Tahun 2010 Pasal 6 dapat dilihat pada tabel 2.2 

berikut ini : 

Tabel 2.2 

Kriteria peringkat PROPER 

Warna Definisi 

 

 

Emas 

untuk usaha dan atau kegiatan yang 

telah secara konsisten menunjukkan 

keunggulan lingkungan(environmental 

excellency) dalam proses produksi 

atau jasa, melaksanakan bisnis yang 

beretika dan bertanggung jawab 

terhadap masyarakat. 

 

 

 

 

 

Untuk usaha atau kegiatan perusahaan 

yang telah melakukan pengelolaan 

lingkungan lebih dari yang 

dipersyaratkan dalam peraturan 

(beyond compliance) melalui 

pelaksanaan sistem pengelolaan 

                                                           
42Mahardhika Kurniawati dan Rizal Yaya, ‗Pengaruh Mekanisme Corporate 

Governance, Kinerja Keuangan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Reporting‘, Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 18.2 (2017), 163–71. 
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Hijau lingkungan, pemanfaatan sumber daya 

secara efisien melalui upaya 4R 

(Reduce, Reuse, Recycle dan 

Recovery), dan melakukan upaya 

tanggung jawab sosial Corporate 

Social Responsibility (CSR) dengan 

baik. 

 

 

Biru 

Untuk usaha atau kegiatan yang telah 

melakukan pengelolaan lingkungan 

yang dipersyaratkan sesuai dengan 

ketentuan atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 

Merah 

Upaya pengelolaan lingkungan yang 

dilakukan belum sesuai dengan 

persyaratan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan dan 

dalam tahapan melaksanakan sanksi 

administrasi. 

 

 

Hitam 

Untuk usaha atau kegiatan perusahaan 

yang sengaja melakukan perbuatan 

atau melakukan kelalaian yang 

mengakibatkan pencemaran, kerusakan 

lingkungan serta pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku atau tidak melaksanakan 

sanksi administrasi. 

Sumber: proper.menlhk.go.id 

Terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan 

dalam menilai kinerja lingkungan dari suatu 

perusahaan, diantaranya sebagai berikut : 

a) Menentukan penilaian kinerja lingkungan dari 

perusahaan yang bergerak pada sektor 

pertambangan dengan menggunakan Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang 
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telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup. 

b) Mencatat peringkat warna yang diperoleh 

perusahaan disetiap periodenya. 

c) Memberikan score yang sesuai dengan peringkat 

warna yang telah diperoleh perusahaan sesuai 

kriteria yang telah ditentukan. 

 

4. Kinerja Keuangan 

a. Definisi Kinerja Keuangan 

Laporan keuangan yang dipublikasikan suatu 

perusahaan merupakan bentuk pertanggung jawaban 

kepada pihak internal dan eksternal perusahaan. 

Setiap pemangku kepentingan biasanya membuat 

analisis dalam pengambilan keputusan. Salah satu 

analisis laporan keuangan adalah profitabilitas. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Berdasarkan informasi ini, 

investor dapat menilai kinerja keuangan perusahaan 

dan menentukan saham mana yang akan digunakan 

sebagai pilihan untuk berinvestasi. Hal ini tentu 

berarti semakin banyak investor berinvestasi, harga 

saham akan meningkat. Semakin tinggi profitabilitas, 

semakin tinggi nilai perusahaan.
43

 

Kelangsungan hidup organisasi bergantung pada 

dukungan para pemangku kepentingan sehingga 

aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan 

tersebut. Salah satu strategi untuk menjaga hubungan 

dengan para pemangku kepentingan perusahaan 

adalah dengan mengungkapkan sustainability report 

yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Pengungkapan sustainability report diharapkan dapat 

                                                           
43 Khairiyani Khairiyani dan others, ‗Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja 

Keuangan Serta Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan‘, ILTIZAM Journal of 

Shariah Economic Research, 3.1 (2019), 41. 
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memenuhi keinginan dari para pemangku kepentingan 

sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis 

antara perusahaan dengan para pemangku 

kepentingan, sehingga organisasi dapat mencapai 

keberlanjutan dimasa yang akan datang.
44

 

Kinerja keuangan dapat ditingkatkan melaui 

pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR), dengan pemikiran bahwa pasar akan 

memberikan apresiasi positif yang ditunjukkan 

dengan peningkatan harga saham perusahaan. 

Kepedulian suatu perusahaan terhadap lingkungan 

juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja keuangan, karena saat ini perusahaan dituntut 

untuk bertanggung jawab atas dampak yang 

ditimbulkan. Pengungkapan kinerja lingkungan yang 

baik, menjadikan keberadaan perusahaan diterima 

baik oleh masyarakat sehingga dapat mewujudkan 

kinerja keuangan yang baik.
45

 

 

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan dapat diukur dengan 

menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan 

perusahaan. Informasi posisi keuangan yang diperoleh 

dari kinerja keuangan perusahaan dimasa lalu dapat 

digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi 

keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan.  

Terdapat beberapa tujuan dari diadakannya 

pengukuran kinerja lingkungan, diantaranya yaitu 

sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu  

kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan perusahaannya pada saat 

ditagih. 

                                                           
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu 

untuk menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban keuangannya, 

apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik 

kewajiban jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

3) Untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu 

untuk menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan laba selama periode tertentu. 

4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas perusahaan, 

yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan 

usahanya dengan stabil yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajibannya secara teratur 

kapada pemegang saham tanpa mengalami 

hambatan. 

 

c. Rasio Keuangan 

Rasio keuangan adalah suatu metode perhitungan 

keuangan perusahaan yang digunakan untuk menilai 

kinerja dan status perusahaan tersebut. Analisis rasio 

keuangan dapat dikelompokkan menjadi lima 

kategori, diantaranya yaitu :
46

 

1) Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas yaitu perhitungan rasio yang 

digunakan untuk menganalisis kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua kewajiban 

finansialnya. Kewajiban tersebut merupakan 

kewajiban jangka pendek atau jangka panjang yang 

sudah segera jatuh tempo. rasio likuiditas 

merupakan rasio yang menghubungkan kas dan 

                                                           
46Nurul Aisyiah, ―Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Menggunakan 

Metode Rasio Keuangan Dan Metode Eva ( Economic Value Added ) ( Studi Pada Pt 

. Kalbe Farma Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011 )‖ 2, 

No. 1 (2011). 
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aktiva lancar lainya dengan kewajiban lancar. 

Terdapat beberapa jenis rasio likuiditas yang dapat 

digunakan suatu perusahaan untuk mengukur 

kemampuan, diantaranya yaitu : 

a) Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar (current ratio) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek atau utang yang 

segera jatuh tempo pada saat di tagih secara 

keseluruhan. Rasio lancar dapat pula 

dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur 

tingkat keamanan suatu perusahaan. 

Rumus untuk mencari rasio lancar 

(Current Ratio), yaitu : 

 

 

Current Ratio = 

Aktiva Lancar  

Utang Lancar 

 

b) Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio cepat (quict ratio) atau rasio cepat 

merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

atau membayar kewajiban atau utang lancar 

(utang jangka pendek) dengan aktiva lancar 

tanpa memperhitungkan nilai sediaan. 

Rumus untuk mencari rasio cepat (Quick 

ratio), yaitu : 

 

Quick Ratio 

= 

Aktiva Lancar - 

Persediaan 

 

Utang Lancar 
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c) Rasio Kas (Cash Ratio) 

Rasio kas atau (cash ratio) merupakan 

alat yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukan 

dari tersedianya dana kas atau yang setara 

dengan kas seperti rekening giro atau 

tabungan dibank (yang dapat ditarik setiap 

saat).  

Rumus untuk mencari rasio kas, yaitu : 

 

Cash Ratio = 

Kas  + setara 

kas 

 

Utang Lancar 

 

2) Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas yaitu perhitungan rasio yang 

digunakan untuk mengukur seberapa efektif 

perusahaan dalam mengelola aktivanya. 

Penggunaan rasio aktivitas yaitu dengan cara 

membandingkan antara tingkat penjualan dengan 

investasi dalam aktiva untuk satu periode. Rasio 

aktivitas memiliki 4 macam, diantaranya yaitu : 

 

a) Perputaran Piutang (Receivable Turn Over) 

Perputaran piutang merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa lama 

penagihan piutang selama satu periode atau 

berapa kali dana yang di tanam dalam piutang 

ini berputar dalam satu periode. Dengan 

rumus sebagai berikut : 

Receivable Turn 

Over = 

Penjualan Kredit  

Piutang 
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b) Inventory Turnover 

Inventory turnover merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur dan menunjukkan 

berapa kali jumlah barang persediaan diganti 

dalam satu tahun. Dengan rumus sebagai 

berikut : 

Inventory 

Turnover = 

Harga Pokok Barang  

Persediaan 

 

d) Rata-Rata Pengumpulan Piutang 

Rumus yang digunakan untuk 

menghitung rata-rata pengumpulan piutang 

yaitu sebagai berikut : 

Rata-Rata 

Pengumpulan Piutang= 

Piutang 

Penjualan Kredit 

 

e) Fixed Asset Turnover 

Fixed asset turnover merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa kali 

dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap dan 

berputar dalam satu periode. 

 

Fixed asset turnover 

= 

Penjualan 

Aktiva Tetap 

 

f) Asset turnover 

Asset turnover merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur semua aktiva 

perusahaan, dan berapa jumlah penjualan 

yang diperoleh dari tiap-tiap rupiah aktiva 

yang di gunakan. Dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 
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Asset Turnover = 

Penjualan 

Total Aktiva 

 

3) Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas yaitu perhitungan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban 

finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. 

Terdapat dua jenis rasio di dalam rasio solvabilitas, 

diantaranya sebagai berikut : 

a) Debt To Asset Ratio (Debt Ratio) 

Debt ratio merupakan rasio utang yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan 

antara total utang dengan total aktiva. Dengan 

kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan 

dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang 

perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva, yang dapat di hitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

Debt Ratio  = 

Total Debt 

Total Assets 

 

b) Debt To Equity Ratio 

Debt to equity ratio merupakan rasio 

yang digunakan untuk menilai utang dengan 

ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara 

membandingkan antara seluruh utang, 

termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. 

Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah 

dana yang disediakan pinjaman dengan 

pemilik perusahaan, yang dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 
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Debt to Equity 

Ratio  = 

Total Utang 

Ekuitas 

 

c) Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) 

LTDtER merupakan rasio antara utang 

jangka panjang dengan modal sendiri. 

Tujuannya adalah untuk mengukur berapa 

bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang jangka panjang 

dengan cara membandingkan antara utang 

jangka panjang dengan modal sendiri yang 

disediakan oleh perusahaan. rasio ini dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

LTDtER = 

Utang Jangka Panjang 

Ekuitas 

4) Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas adalah perhitungan rasio yang 

diperoleh dari hasil bersih atas serangkaian 

kebijakan dan keputusan manajemen. Rasio ini 

menggambarkan hasil akhir dari kebijakan 

keputusan-keputusan operasional perusahaan. 

terdapat beberapa jenis rasio yang digunakan 

dalam menghitung rasio profitabilitas, diantaranya 

sebagai berikut : 

 

a) Profit Margin 

Profit margin merupakan salah satu rasio 

yang digunakan untuk mengukur margin laba 

atas penjualan, dengan rumus sebagai berikut: 
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Profit Margin = 

Penjualan Bersih-HPP 

Penjualan 

 

b) Return On Total Asset 

Return on total assets merupakan rasio 

yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva 

yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga 

merupakan suatu ukuran tentang efektivitas 

menajemen dalam mengelola investasinya. 

Rumus yang digunakan yaitu : 

 

 

ROA = 

Laba Bersih 

Total Aset 

 

c) Return On Equity (ROE) 

Return on equity merupakan rasio untuk 

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri. Yang dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

ROE  = 

Laba Bersih 

Total Ekuitas 

 

5) Rasio Pasar 

Rasio pasar menghubungkan harga saham 

perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. 

Rasio pasar tersebut memberikan petunjuk 

mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja 

perusahaan di masa lalu serta prospeknya di masa 

mendatang. Terdapat beberapa jenis rasio yang 

digunakan dalam mengukur rasio pasar, 

diantaranya sebagi berikut : 
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a) Rasio Harga Laba (price earning ratio)/PER 

Rasio ini dikenal dengan nama price 

earning ratio/PER, rasio ini menunjukkan 

seberapa banyak investor bersedia membayar 

per rupiah laba yang dilaporkan. Dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

PER  = 

Harga Perlembar Saham 

Laba Saham 

 

b) Rasio nilai pasar atau nilai buku 

Rasio harga saham terhadap nilai buku 

memberikan indikasi lain tentang bagaimana 

investor memandang perusahaan. Perusahaan 

dengan tingkat pengembalian atas ekuitas 

yang relative tinggi biasanya menjual saham 

beberapa kali lebih tinggi dari nilai bukunya, 

dibanding dengan perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang rendah. Rasio ini dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

Nilai buku 

persaham  = 

Ekuitas Saham Biasa 

Jumlah Saham Beredar 

 

Rasio nilai 

pasar 

perbuku  = 

Harga pasar per saham 

Nilai buku per saham 

 

5. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

a. Definisi Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

sama hal nya dengan Corporate Social Responsibility 

(CSR) yaitu komitmen suatu perusahaan untuk 
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berkontribusi dalam pengembangan ekonomi secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab 

sosial perusahaan dan menitikberatkan pada 

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek 

ekonomis, sosial dan lingkungan.
47

 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial 

dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi 

terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan 

terhadap masyarakat secara keseluruhan. Bentuk-

bentuk perusakan terhadap lingkungan adalah hal 

yang bertentangan dengan hukum Islam, maka sebuah 

perusahaan tidak boleh melanggar ketentuan yang 

telah ditetapkan tersebut.
48

 

Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan 

(Corporate sosial Responsibility) yang bagus akan 

direspon positif oleh para investor melalui fluktuasi 

harga saham yang semakin naik dari periode ke 

periode, dan begitu pula sebaliknya jika perusahaan 

memiliki kinerja lingkungan (Corporate sosial 

Responsibility) yang buruk maka akan muncul 

keraguan dari para investor terhadap perusahaan 

tersebut dan akan mendapatkan respon negatif dengan 

fluktuasi harga saham perusahaan di pasar yang 

semakin menurun dari tahun ke tahun.
49

 

Dalam penelitian ini akan mengungkapkan 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) pada 

Perusahaan pertambangan sebagai sektor bisnis yang 

                                                           
47 Aprilian Ahmad Afdani, Supaijo, dan Nur Wahyu Ningsih, ‗Pengaruh 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi Perusahaan‘, 

Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 7.1 (2019), 1–22. 
48 Johan Arifin dan Eke Ayu Wardani, ‗Islamic Corporate Social 

Responsibility Disclosure, Reputasi, Dan Kinerja Keuangan‘, Jurnal Akuntansi & 

Auditing Indonesia, 20.1 (2016), 1–11. 
49 Yohanes Made Supadi dan I Putu Sudana, ‗Pengaruh Kinerja Lingkungan 

Dan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Sektor Pertambangan‘, E-

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 4 (2018), 1165. 
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paling memberikan dampak pada aspek lingkungan 

dan sosial. Oleh karena itu, perusahaan sektor 

pertambangan perlu menyadari bahwa kinerja 

lingkungan semestinya mendapat perhatian serius agar 

memperoleh legitimasi dari masyarakat sekitar. 

Legitimasi menjadi prasyarat bagi perusahaan untuk 

dapat diterima di masyarakat. Demikian juga halnya 

stakeholder yang akan mempertimbangkan 

keputusannya dalam menanamkan modalnya melalui 

kinerja lingkungan perusahaan.
50

 

Dari beberapa penjelasan terkait Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) merupakan salah satu kerangka 

konsep secara khusus yang diperuntukkan untuk 

pengambilan keputusan yang didasarkan pada aturan 

islam, dalam memenuhi kewajibannya terhadap Allah 

SWT. dan masyarakatnya. 

 

b. Prinsip Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) 

Pelaksanaan Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) menjadi salah satu perwujudan 

dari tiga hubungan yang kuat dan saling terkait. 

Dalam memaksimalkan keterkaitan hubungan 

tersebut, maka dalam penerapan Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) harus mengacu kepada 

beberapa prinsip, diantaranya sebagai berikut:
51

 

1) Keesaan (Tauhid) 

Menurut agama islam, tujuan dari syariah 

yaitu hanya percaya pada satu tuhan, yakni Allah 

SWT. Iman kepada allah menjadi landasan yang 

                                                           
50 Ibid. 
51 Ersi sisdianto dan dakun, Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Dan 

Lingkungan, 1st ed. (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021). 
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tepat untuk mendasari hubungan sesame 

manusia, yang memungkinkan suatu individu 

untuk tetap bersikap peduli dan saling 

menghormati.  

2) Kekhalifahan 

Prinsip kekhalifahan merupakan penurunan 

dari prinsip tauhid yang menerangkan perilaku 

dan tujuan manusia untuk mengatur keadilan dan 

tanggung jawab sosial sebagai bagian dari iman. 

3) Keadilan 

Allah SWT menciptakan segala sesuatu 

dengan seimbang dan sempurna. Manusia 

sebagai khalifah seharusnya menerapkan 

berbagai sifat seperti moderat, sederhana, sesuai, 

sama, seimbang, adil, dan jujur serta dapat 

memenuhi kewajibannya melalui keadilan dan 

tanggung jawab sosial guna menjaga keselarasan 

dalam bermasyarakat. 

4) Persaudaraan 

Dalam agama Islam, membentuk hubungan 

persaudaraan antar sesame muslim merupakan 

salah satu hal yang penting. Sesuai dengan 

firman Allah SWT yang termuat dalam QS Al-

Hujuraat [49] ayat 10 yang memiliki makna 

―orang-orang yang beriman itu sesungguhnya 

bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah 

hubungan) antar kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap allah, supaya kamu mendapat 

rahmat‖. 

 

c. Landasan penerapan Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) 

Nilai-nilai Islam mempunyai hubungan yang 

selaras serta berkontribusi pada konsep tanggung 

jawab sosial yang terus berkembang hingga saat ini. 
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Manusia pada umumnya diciptakan sebagai khalifah 

di muka bumi ini yang dijadikan sebagai wakil Allah 

SWT di bumi, prinsip perwakilan ini menerangkan 

konsep yang tidak berbeda, yakni manusia dipercayai 

untuk bisa menjaga serta mengelola semua yang ada 

di muka bumi.
52

 Sebagaimana yang termuat dalam QS 

al-An‘am ayat 165: 

 

ى ِفٍَ ْْلَْرضٍِ َوَرفَعٍَ بَْعَضُكمٍْ فَْوقٍَ بَْعضٍ  َدَرٰجتٍ 
ٰۤ
 َوهُوٍَ الَِّذيٍْ َجَعلَُكمٍْ َخٰل

رٍ  ِحيٍْ َما ٍ اٍِ نٍَّ َربَّكٍَ َسِزْيعٍُ اْلِعقَا ِبٍ  َواِنَّه لََغفُوٍْ رَّ  لِّيَْبلَُوُكمٍْ فِيٍْ ٰاٰتىُكْمْۗ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu 

sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia 

mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang 

lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-

Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat 

memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha 

Pengampun, Maha Penyayang”. (Qs. Al-An‘am: 165) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia 

diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah dan 

wakil Allah SWT yang bertanggung jawab terhadap 

kelestarian alam, keseimbangan ekosistem, dan 

hubungan sosial kemasyarakatan, serta harus taat dan 

tunduk terhadap aturan Allah SWT. 

 

d. Islamic Social Reporting (ISR) 

Islamic Social Reporting (ISR) berisi kompilasi 

item-item standar tanggung jawab sosial perusahaan 

yang ditetapkan oleh Accounting dan Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions 

(AAOIFI). Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) terbagi dalam 6 aspek yaitu Pembiayaan dan 

Investasi, Produk dan jasa, Karyawan, Masyarakat, 

                                                           
52 Ersi sisdianto dan dakun, Ibid. 
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Lingkungan dan Tata Kelola. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 2.3 berikut ini : 

 

Tabel 2.3 

Daftar ICSR yang Diungkapkan Perusahaan 

 

No Pokok-Pokok Pengungkapan Poin 

A Pembiayaan dan Investasi 

1 Kegiatan yang mengandung riba 

(beban bunga dan pendapatan 

bunga) 

1 

2 Pengungkapan kegiatan yang 

mengandung gharar atau tidak 

(hedging, future non delivery 

trading/margin trading, arbitrage 

baik spot maupun forward, short 

selling, pure swap, warrant, dan 

lain-lain) 

1 

3 Zakat 1 

B Produk dan Jasa 

4 Produk atau kegiatan operasi ramah 

lingkungan 

1 

5 Kehalalan Produk 1 

6 Pelayanan Pelanggan 1 

C  Karyawan 

7 Jam Kerja 1 

8 Hari Libur dan Cuti 1 

9 Tunjangan 1 

10 Remunerasi  1 

11 Pendidikan dan pelatihan kerja 

(pengembangan sumber daya 

manusia) 

1 
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12 Kesetaraan hak antara pria dan 

wanita 

1 

13 Kesehatan dan keselamatan kerja 1 

D Masyarakat 

 14 Wakaf 1 

15 Pemberian Beasiswa Sekolah 1 

16 Peningkatan kualitas hidup 

masyarakat miskin 

1 

17 Kepedulian terhadap anak-anak 1 

18 Kegiatan amal atau kegiatan sosial 

(bantuan bencana alam, donor 

darah, sunatan massal, 

pembangunan infrastruktur, dan 

lain-lain) 

1 

19 Menyokong kegiatan-kegiatan 

kesehatan, hiburan, olahraga, 

budaya, pendidikan, dan 

keagamaan. 

1 

E Lingkungan dan Tata Kelola 

 Konservasi Lingkungan  

20 Kegiatan mengurangi efek terhadap 

pemanasan global (minimalisasi 

polusi, pengelolaan limbah, 

pengelolaan air bersih, dan lain-

lain) 

1 

21 Pendidikan mengenai lingkungan 1 

F Tata Kelola Perusahaan 

22 Status kepatuhan terhadap syariah 1 

23 Struktur Kepemilikan Saham 1 

24 Profil Dewan Direksi 1 

25 Pengungkapan melakukan praktik 

monopoli usaha atau tidak 

1 
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26 Pengungkapan melakukan praktik 

manipulasi harga atau tidak 

1 

27 Kebijakan anti korupsi (code of 

conduct, whistleblowing system, 

dan lain-lain) 

1 

 Total 27 

Sumber : Rizky Kurnia Ilahi (2021) 

Rumus yang digunakan untuk menghitung pengungkapan 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

ICSRDj : Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure 

Index perusahaan j. 

Nj : jumlah item untuk perusahaan j, nj = 28 

Xij : 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak 

diungkapkan. Sehingga 0 ≤ I j ≥ 1. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Kerangka konseptual atau kerangka pikir merupakan 

model pemikiran tentang pemikiran tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasikan. Suatu kerangka pemikiran akan 

menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian, yaitu 

antara variabel bebas dan terikat.
53

 Kerangka pemikiran 

digunakan sebagai landasan dari keseluruhan proses 

penelitian, Secara logis yang mengembangkan, menguraikan 

dan menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara 

                                                           
53 Sekara Uma, Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis Edisi Keempat, 4th ed. 

(Jakarta: Salemba Empat, 2006). 
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variabel satu dengan variabel lainnya yang diperlukan untuk 

menjawab masalah-masalah dari penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan 3 varibel, yaitu 

kinerja lingkungan sebagai variabel bebas atau varaiabel 

independen (X) yang dihubungkan dengan kinerja keuangan 

sebagai variabel terikat atau variabel dependen (Y), dan 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) sebagai 

varibel Intervening. 

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan 

dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. variabel 

intervening ini merupakan variabel penyela atau antara yang 

terletak diantara variabel independen dan variabel dependen, 

sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi 

variabel dependen.
54

 Kerangka konseptual dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

Sumber : Data Diolah 2021 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, dan belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Hipotesis nihil atau nol (H0), yaitu 

                                                           
54 Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

Kinerja 

Lingkungan 

(X) 

Kinerja Keuangan 

(Y) 

Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) 

(Z) 
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hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua 

variabel atau lebih atau tidak adanya perbedaan antara dua 

kelompok atau lebih. Hipotesis alternatif (Ha), yaitu hipotesis 

yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau 

lebih atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih.
55

 

Hipotesis dapat didefinisiskan sebagai jawaban sementara 

yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman 

simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.
56

 

Dengan ini maka hipotesis dapat dikatakan sebagai dugaan 

sementara mengenai suatu masalah yang akan diteliti dan diuji 

kebenarannya, sehingga hipotesis tersebut nantinya akan 

diketahui hasilnya apakah ditolak atau diterima. Adapun 

hipotesis yang dapat diajukan atas penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan 

Kinerja lingkungan merupakan suatu usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk melestarikan 

lingkungan hidup, karena sebagaian besar perusahaan 

menghasilkan limbah dalam menjalankan perusahaannya 

terutama pada perusahaan yang bergerak pada bidang 

pertambangan. Hal tersebut akan mencerminkan seberapa 

besar usaha perusahaan dalam memenuhi tanggung 

jawabnya  untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. 

Semakin rendah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, 

maka semakin baik pula kinerja lingkungan perusahaan 

yang nantinya dapat meningkatkan citra baik perusahaan 

yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan.
57

 

Berdasarkan teori legitimasi, keberadaan 

perusahaan memiliki batasan yang sesuai dengan norma 

                                                           
55 Fenti Hikmawati (Depok: Raja Grafindo, 2018). 
56 Nanang Martono, , Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012). 
57 Perusahaan Terhadap, Kinerja Keuangan, and Perusahaan Yang, ―E-JRA 

Vol. 09 No. 06 Agustus 2020 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam 

Malang‖ 09, no. 06 (2020): 122–33. 
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yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, 

perusahaan perlu memperhatikan tanggungjawabnya atas 

operasional perusahaanya untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat sekitar dalam menjalankan 

aktivitas perusahaannya. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh  

Khairiyani dkk,
58

 menyatakan bahwa kinerja lingkungan 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Made Supadi 

dan I Putu Sudana,
59

 dan penelitian yang dilakukan oleh 

Raesty Mugni Supiadi,
60

 serta penelitian yang dilakukan 

oleh Syahrina N Dewi,
61

 Namun, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Aida Meiyana dan Mimin Nur Aisyah,
62

 

dan Yudi Pratama Putra,
63

 menyatakan bahwa kinerja 

lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Sehingga hipotesis yang penulis ajukan 

adalah sebagai berikut : 

H1 : Kinerja lingkungan  berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan 

2. Pengaruh kinerja lingkungan pada kinerja keuangan 

dengan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

sebagai variabel intervening 

 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

merupakan suatu tanggung jawab Sosial Perusahaan yang 

disesuaikan dengan syariat Islam. Sebagai perusahaan 

                                                           
58 Khairiyani et al., ―Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Serta 

Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan.‖ 
59 Supadi and Sudana, ―Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Corporate Social 

Responsibility Pada Perusahaan Sektor Pertambangan.‖ 
60Raesty Mugni Supriadi and Rini Lestari, ―Pengaruh Kinerja Lingkungan 

Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Corporate Social Responsibility Disclosure 

Sebagai Variabel Intervening ( Studi Empiris Pada Perusahaan Di Jakarta Islamic 

Index Periode,‖ no. 91 (2017): 202–11. 
61 Dewi, ―Kinerja Keuangan Dengan Corporate Sosial.‖ 
62 Meiyana And Mimin Nur Aisyah, M.Sc.,Op.Cit 
63Yudi Partama Putra, Op.Cit‖ 
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yang terdaftar dalam indeks saham syariah Indonesia 

(ISSI) perlu menerapkan aturan-aturan Islam dalam 

menjalankan perusahaannya. Dalam Sharia Enterprise 

Theory (SET) dijelaskan bahwa suatu perusahaan perlu 

memperhatikan kepentingan-kepentingannya terhadap 

beberapa tingkatan stakeholders. 

Berdasarkan penelitian Aida Meiyana dan Mimin 

Nur Aisyah,
64

 Penerapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) mampu sebagai variabel intervening dari kinerja 

lingkungan terhadap kinerja keuangan, dan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Dinda Fali Rifan dan Nur 

Wahyu Ningsih
65

, Reistiawati Utami dan Meina 

Wulansari Yusniar,
66

 Indrayani dan Risna,
67

 bahwa 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Raesty Mugni Supiadi dkk,
68

 dan Syahrina N Dewi,
69

 

serta Yudi Partama Putra,
70

 serta Riska Dewi 

Setyaningsih dan Nur Fadjrih Asyik,
71

 menyatakan 

bahwa corporate social responsibility disclosure tidak 

mampu menjadi variabel intervening pada kinerja 

lingkungan dan kinerja keuangan. Dan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Johan Arifin dan Eke Ayu 

                                                           
64Meiyana And Mimin Nur Aisyah, M.Sc.,Ibid.‖ 
65 Dinda Fali Rifan and Nur Wahyu Ningsih, “Islamic Corporate Social 

Responsibility Towards Asset Optimization in Indonesia Sharia Commercial Banks,‖ 

2019. 
66Utami and Yusniar, ―Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility 

(Icsr) Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 

Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening).‖ 
67Indrayani and Risna, ―Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility ( 

Icsr ) Dan Sharia Governance Terhadap Kinerja Perusahaan ( Studi Empiris Bank 

Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016 ).‖ 
68Supriadi and Lestari, Ibid‖ 
69 Dewi, Op.cit‖ 
70 Yudi Partama Putra, Ibid. 
71Setyaningsih and Asyik, ―Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja 

Keuangan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi.‖ 
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Wardani,
72

 bahwa Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. Sehingga hipotesis yang penulis ajukan 

sebagai berikut : 

H2 : Kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan dengan Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) sebagai variabel intervening 
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