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Abstrak 

Pemerintah saat ini sedang berfokus mengenai pembangunan dan kesejahteraaan masyarakat. Salah 

satu langkah pemerintah dalam mewujudkannya yaitu dengan ikut serta dalam mendukung program 

MDGs (Millenium Development Goals) yang memiliki 17 tujuan. Agar pembangunan millenium dapat 

tercapai, diperlukan dukungan semua pihak khususnya dukungan para pelaku bisnis. Salah satu 

tujuan dari MDGs berfokus untuk mengatasi permasalahan mengenai lingkungan. Salah satu cara 

yang dilakukan perusahaan untuk mendukung program pemerintah melalui kinerja lingkungan dan 

akuntansi lingkungan. Dengan mengungkapkan kinerja lingkungan dan akuntansi lingkungan 

diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan yeng tercermin dalam harga saham. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kinerja lingkungan dan akuntansi lingkungan. Sampel 

dari penelitian ini adalah pada perusahaan yang terdaftar di LQ 45 mulai tahun 2013-2015. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini 31 sampel diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pengungkapan 

informasi akuntansi lingkungan dalam laporan laporan dan laporan  keberlanjutan tahunan 

perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak mempengaruhi nilai perusahaan dan 

lingkungan akuntansi memiliki dampak pada nilai perusahaan 

 

Keyword: akuntansi lingkungan, kinerja lingkungan dan nilai perusahaan  

 

PENDAHULUAN 

Pemerintah saat ini sedang berfokus mengenai pembangunan dan kesejahteraaan masyarakat. 

Salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkannya yaitu dengan ikut serta dalam mendukung 

program MDGs (Millenium Development Goals) yang memiliki 17 tujuan. Agar pembangunan 

millenium dapat tercapai, diperlukan dukungan semua pihak khususnya dukungan para pelaku bisnis. 

Hal ini disebabkan karena salah satu tujuan dari MDGs berfokus untuk mengatasi permasalahan 

mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim ini salah satunya disebabkan karena kegiatan operasional 

perusahaan yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Hal ini menyebabkan adanya 

pergeseran paradigma dimana perusahaan tidak saja dinilai dari kinerja perusahaan (laba perusahaan) 

saja tetapi juga dinilai dari kinerja lingkungannya, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih 

memfokuskan bagaimana kegiatan operasional perusahaan dapat terus berjalan dengan tetap 

memperhatikan kelestarian alam (planet), kesejahteraan masyarakat (people) dan memperoleh laba 

(profit).  
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Salah satu cara untuk menginformasikan kepada investor bahwa perusahaan telah ikut serta 

dalam tanggung jawab lingkungan yaitu dengan mengungkapkan secara sukarela kedalam laporan 

keuangan atau laporan keberlanjutan. Meskipun masih belum adanya peraturan yang mengatur 

mengenai pengungkapan sukarela, perusahaan berkeyakinan bahwa dengan mengungkapkan kinerja 

lingkungannya akan memberikan nilai positif terhadap perusahaan yang didukung pula oleh Gunawan 

(2015), Adams (2002). Perusahaan yang memfokuskan kinerja lingkungan maka akan meningkatkan 

citra perusahaan di masa yang akan datang sehingga akan berpengaruh pada peningkatan kinerja 

keuangan (Butler et al:2011 dan Radyati:2014). 

Pengungkapan mengenai kinerja lingkungan tidak terlepas dari peran akuntansi manajemen agar 

tujuan dari program MGDs khususnya mengenai lingkungan dapat tercapai. Dimana akuntansi 

manajemen memiliki peran dalam pengungkapan dan pelaporan aktivitas biaya-biaya yang berkaitan 

dengan akuntansi manajemen lingkungan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh  

pengungkapan aktifitas akuntansi lingkungan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini mengacu pada 

penelitian yang dilakukan Setiawan (2016 dimana aktifitas akuntansi lingkungan meliputi 

pengungkapan biaya kualitas, penilaian, kegagalan internal dan kegagalan ekternal. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Stakeholder 

  Teori ini menjelaskan bahwa sebuah perusahaan berdiri tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan dan kesejahteraan pemilik (pemegang saham) tetapi juga memenuhi kebutuhan dan 

kesejahteraan stakeholder (Scoot, 2003). Karena perusahaan juga harus memenuhi kebutuhan 

stakeholder maka perusahaan tidak saja beradasarkan economic motive tetapi juga social motive. Hal 

ini dijelaskan pula oleh Hadi (2014) dimana pengukuran kinerja sebuah perusahaan tidak saja 

didasarkan pada pengukuran ekonomi dimana manajer lebih meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan yang berupa deviden dan laba melainkan dengan memperhatikan batas tanggungjawab 

sosial. Tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai sebuah investasi jangka panjang yang dapat 

mendukung keunggulan kompetitif perusahaan.   

 

Teori Legitimasi 

  Dalam teori ini dijelaskan bahwa legitimasi merupakan suatu manfaat bagi perusahaan untuk 

dapat terus berlangung (going concern). Deegan (2004) menjelaskan bahwa terdapat pergeseran 

kepentingan dimana lebih memfokuskan ke stakeholder orientation (society). Legitimasi perusahaan 

merupakan dampak pertanggungjawaban perusahaan yang lebih memfokuskan pada perspektif  

stakeholder. 

Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan  
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Menurut Setiawan akuntansi lingkungan adalah kegiatan pengukuran, pengidentifikasian dan 

menginformasikan biaya kegiatan perusahaan yang terkait dengan kegiatan. Berdasarkan jenis 

penggunaannya akuntansi lingkungan dibedakan menjadi akuntansi keuangan lingkungan 

(environmental financial accounting) dan akuntansi manajemen lingkungan (environmental 

management accounting) dalam Stechemesser dan Guenther (2012). Akuntansi keuangan lingkungan 

berkaitan dengan pengungkapan biaya yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Akan tetapi 

akuntansi keuangan lingkungan ini masih belum adanya standar atau peraturan yang mengatur 

sehingga masih bersifat sukarela. Sedangkan akuntansi manajemen lingkungan berkaitan dengan 

pengembangan mengenai sistem manajemen lingkungan perusahaan. 

Menurut Hansen dan Mowen (2015) dengan mengungkapkan biaya lingkungan dapat 

memberikan informasi terkait pendistribusian biaya lingkungan yang bermanfaat untuk perbaikan dan 

pengendalian kinerja lingkungan. Pengungkapan biaya lingkungan dikatakan baik jika memberikan 

informasi biaya berdasarkan jenis kegiatannya. Jika pelaporan biaya lingkungan dipisahkan 

berdasarkan jenis kegiatannya, perusahaan akan mudah mengidentifikasi biaya yang telah dikeluarkan 

dari setiap aktifitas. Biaya lingkungan yaitu biaya yang timbul akibat dari kualitas lingkungan yang 

terjadi. Adapun aktifitasnya meliputi : 

1. Biaya Pencegahan Lingkungan (environmental prevention costs) yaitu biaya-biaya terkait 

dengan pencegahan untuk limbah atau sampah. 

2. Biaya deteksi lingkungan (environmental detection costs) yaitu biaya-biaya terkait aktivitas 

yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan 

telah sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan. 

3. Biaya kegagalan internal lingkungan (environmental internal failure costs). Biaya ini adalah 

biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi 

tidak dibuang ke lingkungan luar. 

4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (environmental external failure costs). Biaya ini adalah 

biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam 

lingkungan. 

  Dalam penelitian yang dilakukan Beer dan Friend (2005) menemukan bahwa dengan 

mengungkapkan biaya lingkungan, pengalokasian biaya berdasarkan aktifitasnya pada akuntansi 

lingkungan yang sistemastis dapat memberikan kontribusi baik pada kinerja lingkungan. 

Pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan akan memberikan sinyal positif bagi investor 

dimana perusahaan telah melakukan kinerja lingkungan secara baik dan perusahaan mengharapkan 

akan berdampak positif bagi nilai perusahaan (Iqbal,et.al, 2013)  

H1 :  Pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

4. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan 
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Berdasarkan stakeholder theory, perusahaan memerlukan dukungan dari stakeholder agar 

dapat mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah perusahaan (Gray et al., 1995). Salah satu cara 

untuk memperoleh dukungan yaitu dengan melaporkan kinerja lingkungan perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki kinerja lingkungan yang baik, cenderung akan melaporkan kinerjanya kepada 

stakeholder dan perusahaan yang memiliki kinerja yang kurang baik akan cenderung untuk tidak ingin 

menginformasikan ke stakeholder. Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Guthrie dan Parker (1990) dimana perusahaan yang memiliki kinerja yang kurang baik akan lebih 

sedikit mengungkapkan kinerja lingkungan. Pengungkapan kinerja lingkungan perusahaan merupakan 

dampak dari prioritas sosial, respon terhadap tekanan pemerintah, akomodasi terhadap tekanan publik 

dan proteksi atas hak dan image perusahaan. Jika aktivitas perusahaan membahayakan masyarakat 

maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk melindungi hak masyarakat (Gray et al., 1995). 

Intervensi yang timbul dapat mengganggu kepentingan perusahaan sehingga perusahaan akan 

cenderung melakukan pengungkapan untuk mempertahankan hak dan nilai perusahaan. 

H2 :  Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

 

METODE  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun  2013-2015. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam 

LQ 45 periode 2013-2015. Berdasarkan hasil pemilihan sample terdapat 31 sample penelitian. Sampel  

dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan (purposive sample) meliputi :  

1. Perusahaan yang masuk ke dalam daftar LQ 45 mulai tahun 2013-2015  

2. Menerbitkan laporan tanggung jawab sosial (annual report atau sustainability report) selama 

tahun 2013-2015 

3. Perusahaan yang mengikuti Proper selama tahun 2013-2015 

4. Memiliki data lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian 

5. pencatatan transaksi perusahaan menggunakan satuan rupiah (unit moneter).  

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan akuntansi lingkungan dan 

kinerja lingkungan sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan adalah nilai yang tercermin pada harga saham. Akuntansi lingkungan adalah informasi 

terkait dengan biaya lingkungan berdasarkan aktifitas yang diungkapkan oleh perusahaan. Untuk 

variabel kinerja lingkungan diukur dengan PROPER. Dimana penilaian kinerja lingkungan yang 

ditentukan dalam PROPER meliputi  (laporan proper 2015) : 

1. Dokumen ringkasan pengelolaan lingkungan 

2. Sistem Manajemen Lingkungan 
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3. Pemanfaat Sumber Daya meliputi efisiensi energy, penurunan emisi dan gas rumah kaca, efisiensi 

air, penuruanan dan  pemanfaat limbah B3, 3R sampah dan keanekaragaman hayati 

4. Pengembangan masyarakat 

Adapun pengukuran untuk masing-masing variabel pada tabel 1 

 

Tabel 1 

Pengukuran Variabel 

Variabel Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Pengungkapan 

Akuntansi 

Lingkungan 

Jumlah keseluruhan aktifitas yang diungkapkan berdasarkan 

kelompok biaya lingkungan (biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya 

kegagalan internal dan biaya kegagalan ekternal) 

Interval 

Kinerja 

Lingkungan 

Sistem Kinerja Proper, meliputi : Interval 

1. Emas     

2. Hijau     

3. Biru       

4. Merah   

5. Hitam 

: 

: 

: 

: 

: 

Skor 5 

Skor 5 

Skor 5 

Skor 5 

Skor 5 

 

Nilai 

Perusahaan 

Tobin’s Q = MVE + Debt 

             Total Aset 

Rasio 

Dimana : 

MVE           

Debt            

 

Total Aset 

 

: 

: 

 

: 

 

Harga Saham x Jumlah Saham Beredar 

Nilai buku total hutang (hutang jangka pendek + 

hutang jangka panjang) 

Nilai Buku Total Aktiba 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dimana informasi 

dokumennya diperoleh dari annual report dan sustainability report  perusahaan yang masuk dalam 

daftar LQ 45.  

 

HASIL  

Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat pendistribusian sebuah data. Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test. Berdasarkan hasil 

uji yang dilakukan peneliti, ditemukan terdapat data yang tidak terdistribusi secara normal sehingga 

peneliti mengolah data outiler dengan menggunakan transformasi. Adapun data otlier yang ditemukan 

sejumlah 14 sampel yang harus dikeluarkan dari data. Hasil analisis uji normalitas disajikan pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

Unstandardized 

Residual 

N 31 

Normal 

Parameters(a,b)  

Mean 

Std. Dev 

0.000 

0.523 

Most Extreme 

Differences 

  

Absolute 0.128 

Positive 0.096 

Negative -1.28 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.711 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.692 

a. Test distribution is Normal 

b. Calculated from data 

            Sumber : Olahan data SPSS 

 

Berdasarkan pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini 

didukung dengan nilai asymp.sig sebesar 0.692 dimana data terdistribusi normal jika nilai  Asymp sig, 

two tailed  > 0.05 (5%). Adapun analisis normalitas dengan P-P Plot Regression Standardized 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1 

Normal P-P Plot  

Regression Standardized Residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan data SPSS 

 

Berdasarkan tampilan Normal P-P Plot Regression Standardized terlihat bahwa titik-titik 

menyebar di sekitar garis diagonal. Sehingga berdasarkan uji normalitas, analisis regresi layak 

digunakan meskipun terdapat sedikit plot yang menyimpang dari garis normal. 

 

Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui nilai variance inflation factor (VIF) 

kedua variabel yaitu kinerja lingkungan dan akuntansi lingkungan adalah 3.403 dimana nilai VIF lebih 
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kecil dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terdapat 

multikolinearitas. Adapun hasil output uji multikolinearitas sebagai berikut : 

 

Tabel 3 

Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity 

Statistics 

 Tolerance VIF 

Kinerja Lingkungan 0.294 3.403 

Akuntansi Lingkungan 0.294 3.403 

a. Dependent variable : Nilai Perusahaan 

       Sumber : Olahan data SPSS 

 

 

Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4 dapat dilihat bahwa t hitung adalah -

0.294 sedangkan t tabel 1.6973. karena nilai t hitung berada pada –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 

diterima artinya tidak ada gejala heterokedastisitas. 

Tabel 4 

Uji  Heterokedastisitas 

 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s t Sig. 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.542 2.680  2.441 .021   

Kinerja Lingkungan -.047 .454 -.024 -.103 .918 .294 3.403 

Akuntansi 

Lingkungan 

-.197 .058 -.775 -3.393 .002 .294 3.403 

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 

   Sumber : Olahan data SPSS 

Uji Autokolerasi 

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi siperoleh nilai DW sebesar 2.339. sedangkan dari 

tabel DW dengan signifikansi 0.05, jumlah data 31 dan jumlah variabel independen (k) = 2 

menghasilkan nilai dL sebesar 1.270 dan dU 1.563. Karena nilai DW (2.339) melewati nilai dU maka 

disimpulkan tidak ada Autokorelasi (Menerima H0). Nillai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.571 

(57,1 %) menunjukkan nilai perusahaan dapat dijelskan oleh akuntansi lingkungan dan kinerja 

lingkungan sedangkan sisanya sebesar 42.9 % dijelaskan oleh faktor lainnya. Adapun hasil uji 

autokolerasi dapat dilihat pada tabel 5.  
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Tabel 5 

Uji  Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .755a .571 .540 .54105 2.339 

a. Predictors: (Constant), Akuntansi Lingkungan, Kinerja 

Lingkungan 

b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 

Sumber : Olahan data SPSS 

 

Uji Regresi Berganda 

Berdasarkan hasil uji regresi disimpulkan bahwa Kinerja Lingkungan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukan hasil nilai signifikansi untuk kinerja lingkungan sebesar 

0.918 lebih besar dari nilai alpha 5 % (0.918 > 0.05). Sedangkan nilai signifikansi untuk variabel 

akuntansi lingkungan sebesar 0.002 sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi lingkungan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan (0.002 < 0.05). 

Tabel 6 

Uji Regresi 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Sig.t 

 β  

Konstanta 6.542 0.021 

Kinerja Lingkungan -0.047 0.918 

Akuntansi Lingkungan -0.197 0.002 

        Sumber : Olahan data SPSS 

 

 

Uji Hipotesis 

Tabel 7 

Uji Hipotesis 

 Sig t Kesimpulan 

    

Konstanta 0.021 2.441  

Kinerja Lingkungan 0.918 

-.103 Tidak Berpengaruh dan Tidak 

Signifikan  

Akuntansi Lingkungan 0.002 

-

3.393 

Berpengaruh dan Signifikan 

Sumber : Olahan data SPSS 
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Berdasarkan hasil analisis pada tabel 6 dapat disimpulkan : 

a. Variabel kinerja lingkungan memiliki nilai t hitung sebesar -0.103 dengan tingkat signifikansi 0.918. 

Disimpulkan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, sebab t hitung < dari 2 (dalam nilai absolute) dan nilai sig t > 0.05. 

b. Variabel akuntansi lingkungan memiliki nilai t hitung sebesar -3.393 dengan tingkat signifikansi 

0.002. Disimpulkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, sebab t hitung < dari 2 (dalam nilai absolute) dan nilai sig t > 0.05. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan ditemukan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan dan akuntansi lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pergerseran paradigma perusahaan dan investor. 

Dimana perusahaan saat ini tidak saja bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi perusahaan  

juga harus memperhatikan kondisi lingkungan demi keberlangsungan perusahaan . Karena kinerja 

perusahaan sudah melekat pada kinerja lingkungan menyebabkan investor tidak terlalu fokus dalam 

kinerja lingkungan perusahaan sehingga pengambilan keputusan investor tidak hanya berfokus pada 

kinerja lingkungan dengan PROPER. Kinerja perusahaan menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dengan kinerja lingkungan sehingga menyebabkan kinerja lingkungan tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan. Burhany (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan 

yang kurang baik akan cenderung melakukan menipulasi terhadap pengungkapan kinerja 

lingkungannya. Beets dan Souther (1999) dalam Ling (2007) menjelaskan praktik greenwashing 

dimana perusahaan akan memberikan informasi yang seolah-olah perusahaan memiliki kinerja 

lingkungan yang lebih baik dari kinerja yang sebenarnya. Hasil penelitian ditemukan bahwa akuntansi 

lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan sehingga untuk akuntansi lingkungan tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal,et.al (2013). Berdasarkan pada nilai Unstandardized 

Coefficients ditemukan bahwa akuntansi lingkungan memiliki nilai negatif dimana jika biaya aktifitas 

mengalami kenaikan satu persen maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan satu persen. 

Investor akan lebih fokus terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan diungkapkan oleh 

perusahaan yang terkait dengan lingkungan. Dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk aktifitas 

perusahaan terkait lingkungan mencerminkan bahwa kinerja perusahaan terhadap lingkungan kurang 

baik. Investor berpandangan  jika biaya terkait aktivitas lingkungan besar maka akan berdampak pada 

arus kas di masa mendatang dan memberikan dampak untuk deviden yang akan dibagikan serta laba 

yang diperoleh perusahaan, sehingga akan menurunkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga 

saham. Hal ini didukung pula oleh Kasali (2005) yang menjelaskan bahwa keterbukaan perusahaan 
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atas aktifitas tanggungjawab sosial dapat menentukan respon masyarakat terhadap perusahaan. 

Apabila informasi yang diberikan kurang baik maka akan menimbulkan penilaian negatif.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan pada hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan akuntansi lingkungan 

berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : (1) 

Peneliti menggunakan content analysis untukvariabel akuntansi lingkungan dimana peneliti 

melakukan pengamatan pada annual report atau sustainability report untuk memperoleh informasi 

yang diperlukan sehingga memungkinka untuk mempengaruhi keputusan dalam pemberian nilai 

terhadap pengungkapan akuntansi lingkungan. (2) Periode penelitian yang dilakukan yaitu tahun 2013-

2015 relatif pendek (3) Sampel penelitian masih terlalu sedikit yaitu perusahaan yang terdaftar pada 

LQ 45. 

 

SARAN 

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya : 

1. Menggunakan metode penilaian yang lebih baik daripada metode content analysis dalam 

memberikan nilai pengungkapan akuntansi lingkungan untuk menngurangi unsur subjektifitas 

dalam memberikan nilai. 

2. Periode pengamatan dapat diperpanjang dan sampel penelitian tidak hanya pada 45 saham 

perusahaan yang likuid sehingga sampel penelitian dapat lebih luas.  
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