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A B S T R A K  

 

 

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris pengaruh 
environmental risk management, environmental risk disclosure, dan 
environmental performance terhadap cost of equity dan likuiditas saham. 
Penelitian sebelumnya mengenai tanggung jawab lingkungan dan dampaknya 
pada pasar modal masih menunjukkan hasil penelitian yang kurang konsisten, 
atau tidak konklusif, sehingga terjadi kesenjangan penelitian. Penelitian ini 
memberikan dua kontribusi. Pertama, kontribusi pada literatur akuntansi dan 
keuangan, yaitu memperluas teori disclosure, khususnya dalam kategori 
konsekuensi pengungkapan pada pasar modal, dengan menambah variabel 
environmental risk management dan environmental risk disclosure. Kedua, 
memberikan masukan bagi regulator untuk pembuatan standar pengungkapan 
informasi lingkungan. 

Environmental risk management diproksi dengan besarnya dampak 
potensial kerusakan lingkungan yang didapat dari database trucost. 
Environmental risk disclosure diukur dengan pengungkapan risiko lingkungan 
dalam sustainability report atau annual report. Environmental performance 
diukur dengan indeks Clarkson dan index Sembiring. Sampel penelitian sebanyak 
456 perusahaan yang termasuk dalam industri high profile dan dinilai oleh 
database trucost pada tahun 2013-2015. Metode yang digunakan untuk 
mengestimasi parameter model penelitian adalah dengan pendekatan multiple 
linear regression. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi environmental risk dan 
environmental performance memberikan konsekuensi pada keputusan investor. 
Informasi environmental risk akan digunakan investor jika tidak terdapat 
informasi environmental performance. Pada pengolahan data lebih lanjut, 
dibuktikan bahwa pada kategori perusahaan dengan tingkat risiko lingkungan 
yang tinggi, informasi environmental risk management dan environmental risk 
disclosure lebih mendorong investor untuk melakukan transaksi atau mengubah 
portfolio investasi. Sedangkan pada kategori perusahaan dengan risiko 
lingkungan rendah, informasi environmental performance lebih digunakan 
investor untuk menilai perusahaan atau menentukan tingkat pengembalian. Hasil 
penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas teori disclosure, karena 
membuktikan secara empiris bahwa informasi risiko lingkungan digunakan oleh 
investor. 

 
Kata kunci : risiko lingkungan, kinerja lingkungan, cost of equity, likuiditas 

saham, pengungkapan risiko. 
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