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 Environmental disclosure adalah pengungkapan informasi yang berkaitan 

dengan lingkungan hidup di dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian terkait 

environmental disclosure berkembang cukup pesat, namun masih menghasilkan 

temuan yang beragam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, kinerja lingkungan, dan 

liputan media terhadap environmental disclosure.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan high-profile yang 

terdaftar pada bursa efek Indonesia (BEI)  tahun 2011-2013. Teknik pengambilan 

sampel dengan purposive sampling. Terdapat 25 perusahaan yang sesuai dengan 

persyaratan. Unit analisismya adalah annual report perusahaan-perusahaan tahun 

2011-2013, yang berjumlah 75 annual report.  Metode analisis data penelitian ini 

adalah regresi berganda.  

 Hasil pengujian menunjukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, 

kinerja lingkungan dan liputan media berpengaruh secara signifikan terhadap 

environmental disclosure. Namun, leverage tidak berpengaruh terhadap 

environmental disclosure.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan 

ukuran yang besar, profitabilitas yang tinggi, kinerja lingkungan yang baik, serta 

banyaknya liputan media terkait lingkungan, cenderung membuat environmental 

disclosure yang lebih baik dalam annual reportnya. Perusahaan-perusahaan 

seharusnya meningkatkatkan environmental disclosurenya dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor di atas.  
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Aulia, Febri Zaini. 2015. “The Influence of Company Characteristics, 

Environmental Performance and Media Coverage on Environmental Disclosure”. 

Thesis. Accounting Departement. Faculty of Economics. State University of 

Semarang. Advisor: Linda Agustina, S.E., M.Si. 

 

 

Keywords: Company Size, Profitability, Leverage, Environmental 

Performance, Media Coverage, Environmental Disclosure. 

 

Environmental disclosure means displaying a company‟s information of 

environmental in its annual reports. The studies of environmental disclosure 

increased rapidly in the last few years, yet the findings are dissimilar. The purpose 

of this study was to ascertain the influence of company size, profitability, 

leverage, environmental performance, and media coverage on environmental 

disclosure.  

 The population of this study was high-profile companies listed in 

Indonesia stock exchange from 2011 until 2013. Purposive sampling was used for 

collecting samples. There were 25 companies that meet requirements. The unit 

analysis  is companies‟ annual reports from the year of 2011 until 2013 that reach 

number of 75. This study used multiple regression analysis as the method to 

analyze the data.  

 The results show that company size, profitability, environmental 

performance, and media coverage influence environmental disclosure 

significantly. However, leverage does not influence environmental disclosure.  

 Based on the results can be concluded that company with large size, high 

profitability, good environmental performance, and wider media coverage of 

environment tends to have better disclosure of environment on its annual reports. 

The company should increase environmental disclosure by considering the above 

determinants. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan umumnya menjadikan laba sebagai fokus utama. Padahal tanggung 

jawab perusahaan tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga harus memperhatikan 

dampak aktivitasnya, baik sosial maupun lingkungan. Salah satu dampak aktivitas 

perusahaan adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi 

karena perilaku perusahaan yang hanya mementingkan keuntungan bisnis dan tidak 

menghiraukan terjadinya kerusakan sumber daya alam tidak terbaharukan (Wintoro, 

2012). Berkembangnya trend green business (bisnis hijau) membuat perusahaan 

mulai memikirkan dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan 

perusahaan. 

Bisnis hijau (green business) adalah kegiatan bisnis yang tidak mempunyai 

dampak negatif terhadap lingkungan global, komunitas lokal dan ekonomi. Melalui 

binis hijau nantinya akan tercipta keberlanjutan keuntungan, masyarakat (sosial), dan 

lingkungan. Munculnya isu mengenai bisnis hijau dikarenakan adanya kenaikan 

harga sumber daya alam, penemuan teknologi bersih, perubahan iklim, menipisnya 

sumberdaya alam tidak terbaharukan, dan meningkatnya beban sosial dari dampak 

negatif kegiatan bisnis perusahaan (Fusaro, 2009). Penerapan green business merujuk 
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pada keseimbangan pilar-pilar pada prinsip triple bottom line, yakni laba (profit), 

masyarakat (people), dan lingkungan (planet). Setiap pilar pada prinsip triple bottom 

line harus berjalan bersamaan (Urip, 2013:107). 

Perusahaan dalam menjalankan bisnis hijau seharusnya tidak menganggapnya 

sebagai beban. Karena menjalankan bisnis hijau akan memberikan dampak baik bagi 

perusahaan. Menurut Siegel (2000) para eksekutif perusahaan lebih yakin bahwa 

penerapan bisnis hijau membuka peluang untuk meningkatkan laba dan menjaga 

keberlanjutan keunggulan bersaing perusahaan. Penerapan green business dapat 

dijadikan sebagai strategi bisnis perusahaan untuk mendapatkan perhatian para 

stakeholder. Dengan menerapkan bisnis hijau maka perusahaan memperlihatkan 

kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan.  

Penerapan bisnis hijau dapat dilakukan melalui program CSR. Pemerintah 

melalui kementerian lingkungan hidup mulai tahun 2011 mendorong perusahaan 

untuk melakukan program CSR (corporate sosial responsibility) bidang lingkungan. 

Hal itu dilakukan dalam upaya menciptakan harmonisasi antara perusahaan dengan 

bidang lingkungan hidup. Ada tujuh bidang bentuk kegiatan CSR yang menjadi 

anjuran pemerintah yakni produksi air bersih, kantor ramah lingkungan (eco office), 

pengelolaan limbah dengan 3R (reduce, reuse, recycle), konservasi sumber daya alam 

dan energi, energi terbaharukan, serta adaptasi perubahan iklim dan pendidikan 

lingkungan hidup (PLH) (Utomo dkk, 2013).  
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Perusahaan umumnya menyampaikan kepedulian dan tanggung jawabnya 

akan lingkungan hidup melalui  environmental disclosure. Environmental disclosure 

menurut Barthelot et al. (2003) adalah kumpulan informasi yang berhubungan 

dengan aktivitas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan di masa lalu, sekarang dan 

yang akan datang. Lebih lanjut lagi, Kementerian Lingkungan Hidup dalam 

websitenya menjabarkan  environmental disclosure atau environmental reporting 

sebagai sebuah istilah yang digunakan oleh suatu institusi atau organisasi untuk 

mengungkapkan data yang berhubungan dengan lingkungan, disahkan (diaudit) atau 

tidak, mengenai resiko lingkungan, dampak lingkungan, kebijakan, strategi, target 

biaya, pertanggungjawaban atau environmental performance kepada pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan terhadap informasi dengan tujuan meningkatkan nilai 

hubungan dengan institusi atau organisasi yang memberi laporan.  

Environmental Disclosure merupakan bagian dari pengungkapan CSR 

(corporate social responsibility). CSR Disclosure merupakan informasi yang 

diungkapkan oleh manajemen, sebagai sinyal kepada stakeholder tentang aktifitas 

yang berkaitan dengan tanggungjawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. 

Pengungkapan CSR dikelompokan menjadi 3 dimensi yaitu dimensi ekonomi, 

lingkungan, dan sosial. Hal ini berkaitan dengan dampak dari aktivitas perusahaan. 

Aktivitas perusahaan mempunyai dampak yang sangat luas yaitu bagi perekonomian, 

lingkungan bahkan kehidupan sosial. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki 

responsibility terhadap ketiga dampak tersebut. 
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Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sudah diatur 

oleh pemerintah. Pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 40 

tahun 2007 mengenai perseroan terbatas pada bab V pasal 74 tentang tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Peraturan tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012  khusus untuk mengatur 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 6 pada peraturan tersebut 

menjelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam 

laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (rapat umum 

pemegang saham). Perusahaan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan 

lingkungan melalui laporan corporate social responsibility pada annual report 

maupun melalui  sustainability report  (laporan berkelanjutan). 

Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia bersifat 

mandatory (wajib) dan voluntary (sukarela). Sifat mandatory dikarenakan adanya 

peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan dalam mengungkapkan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan. Standar pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan telah banyak dikembangkan diantaranya adalah The United Nations 

Global Impact, Social Accountability 8000, dan The Global Reporting Initiative. 

Namun belum ada peraturan mengenai  standar baku pengungkapan informasi 

lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal itu menjadikan pengungkapan 
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tanggung jawab sosial dan lingkungan bervariasi. Sehingga format, isi dan luasnya 

pengungkapan masih bersifat voluntary (sukarela) atau sesuai dengan kebijakan 

perusahaan. 

Sifat voluntary pada pelaporan lingkungan mengakibatkan perusahaan bebas 

memilih informasi apa saja yang yang akan diungkap. Salah satu cara perusahaan 

dalam mengungkapakan informasi lingkungan melalui pelaporan CSR pada annual 

report. Nurkhin (2009) mengungkapkan bahwa dari ketiga tema pengungkapan CSR, 

indikator lingkunganlah yang paling rendah tingkat pengungkapannya yaitu rata-rata 

hanya sebesar 5%. Sedangkan yang paling tinggi tingkat pengungkapannnya adalah 

tema ekonomi yakni rata-rata sebesar 48%. Untuk tema sosial, tingkat 

pengungkapannya rata-rata sebesar 25%. Padahal Epstein dan Freedman (1994) 

mengungkapkan bahwa, investor menginginkan informasi sosial pada laporan 

tahunan perusahaan, termasuk pengungkapan lingkungan. Hasil survei menyatakan  

sebanyak 82,2% dari investor menginginkan environmental disclosure. Bahkan 

35,7% investor yang disurvei menginginkan adanya audit atas environmental 

disclosure yang dilakukan oleh perusahaan. 

Pengungkapan informasi lingkungan perusahaan bisa juga melalui laporan 

keberlanjutan (sustainability report). Pedoman standar pengungkapan jawab sosial 

dan lingkungan yang paling banyak diikuti adalah pedoman pelaporan berkelanjutan 

(sustainability report)  yang dikeluarkan oleh The Global Reporting Initiative (GRI). 

GRI merupakan organisasi nirlaba internasional yang memiliki misi untuk 
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menjadikan pelaporan berkelanjutan (sustainability report) menjadi praktik yang 

terstandar. Sehingga perusahaan maupun organisasi dapat melaporkan kinerja dan 

dampaknya yang meliputi ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Pedoman Environmental disclosure berdasarkan The Global Reporting 

Initiative (GRI) versi 4.0 mencakup 12 aspek utama. Aspek-aspek tersebut adalah 

material, energi, air, emisi, keragaman hayati, effluent dan limbah, produk dan servis, 

compliance, transportasi, overall, penilaian lingkungan supplier, dan mekanisme atas 

keluhan lingkungan. Pada setiap aspek terdapat item-item yang harus diungkap 

perusahaan maupun organisasi. Total item pada indikator lingkungan adalah 34 item. 

Sampai saat ini perusahaan-perusahaan di 144 negara sudah menerapkan 

sustainability report dengan berpedoman pada indeks GRI. Meskipun begitu, di 

Indonesia penerapan indeks GRI dalam sustainability report masih rendah. Berikut ini 

adalah jumlah perusahaan yang membuat sustainability report dari tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010 dengan memakai pedoman GRI. 

 

  Gambar 1.1 Perusahaan yang menerbitkan sustainability report 

  Sumber : www.ncsr-id.org 
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Gambar 1.1 di atas memnunjukan bahwa penerapan pelaporan corporate 

social responsibility atau sustainability report di Indonesia masih sangat minim. 

Hingga akhir tahun 2010, hanya ada 25 perusahaan yang membuat sustainability 

report dengan memakai pedoman GRI. Jumlah tersebut tentu saja sangat kecil jika 

dibandingkan dengan jumlah perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Rendahnya tingkat penerapan pelaporan sustainability report oleh 

perusahaan di Indonesia dikarenakan perusahaan masih belum memahami 

manfaatnya, khususnya untuk aspek ekonomi.  

Pengungkapan lingkungan perusahaan yang terdapat dalam sustainability 

report maupun annual report tidak hanya menjadi perhatian para investor, tetapi juga 

stakeholder yang lebih luas. Stakeholder perusahaan terdiri dari pemerintah, investor, 

konsumen, dan juga masyarakat umum. Para stakeholder ini melalui perannya 

masing-masing dapat mendorong perusahaan untuk menunjukan kepedulian terhadap 

lingkungan dengan cara membuat laporan terkait lingkungan hidup (environmental 

disclosure).  

Pengungkapan informasi lingkungan yang dilakukan perusahaan sangat 

berperan dalam mendukung program-program pemerintah dalam pengelolaan 

lingkungan seperti PROPER, penegakan hukum, AMDAL, dan Sistem Manajemen 

Lingkungan. Sehingga melalui pengungkapan lingkungan pemerintah dapat menilai 

ketaatan perusahaan terkait peraturan lingkungan hidup. Salah satu program unggulan 

pemerintah dalam menilai kinerja lingkungan perusahaan adalah PROPER. PROPER 
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atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan adalah program penilaian 

terhadap upaya pertanggung jawaban usaha atau kegiatan dalam mengendalikan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah, bahan 

berbahaya dan beracun. Tujuan dari PROPER itu sendiri adalah untuk menilai kinerja 

lingkungan perusahaan serta bentuk penataan lingkungan hidup perusahaan di 

Indonesia.  

Perusahaan peserta PROPER setiap tahunnya selalu bertambah. Pada periode 

2009-2010 PROPER diikuti oleh 690 perusahaan. Terdapat peningkatan jika 

dibandingkan periode 2008-2009 yang hanya diikuti 627 perusahaan. Hal tersebut 

menunjukan kepedulian akan lingkungan hidup oleh perusahaan-perusahaan di 

Indonesia terus meningkat. Berikut ini adalah jumlah peserta PROPER tahun 2002 

sampai 2010 : 

 
Gambar 1.2 Peserta PROPER 2002-2010 

Sumber : www.menlh.go.id 

Gambar 1.2 di atas menunjukan pertumbuhan peserta PROPER. Kepedulian 

akan lingkungan hidup oleh perusahaan jika dilihat dari jumlah peserta PROPER 
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yang terus meningkat tentu saja  merupakan hal yang baik. Namun, setiap tahunnya 

masih saja  ada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan peringkat hitam. Publikasi 

yang dikeluarkan oleh Kementerian lingkungan hidup  pada tahun 2010 tercatat 24 

perusahaan mendapatkan peringkat hitam dalam PROPER. PROPER tidak hanya 

memberikan penilaian melalui pemeringkatan, tetapi juga memberikan tindak lanjut 

melalui unit yang menangani penegakan hukum lingkungan. Sebagai tindak lanjut 

atas peringkat hitam, tujuh perusahaan sedang dalam proses penyidikan dan tiga belas 

perusahaan mendapat sanksi administrasi dari pemerintah. Sedangkan, empat 

perusahaan telah melakukan upaya perbaikan dan dikembalikan ke mekanisme 

PROPER.  

Investor tidak akan menanamkan modalnya kepada perusahaan dengan 

pengelolaan lingkungan yang buruk. Perusahaan  yang memiliki permasalahan 

lingkungan, merupakan perusahaan yang memiliki resiko tinggi (Karliansyah & 

Reliantoro, 2013). Resiko-resiko itu di antaranya, kemungkinan perusahaan harus 

memberikan ganti rugi kepada masyarakat akibat adanya perncemaran yang 

dihasilkan oleh aktivitas perusahaan, kompensasi atas kerusakan lingkungan serta 

biaya atas sanksi yang dikenakan oleh pemerintah. Pergerakan  harga saham pun 

berhubungan dengan pengungkapan lingkungan perusahaan. Perusahaan-perusahaan 

dengan pengungkapan lingkungan yang positif secara signifikan menunjukan hasil 

yang lebih baik pada pasar modal, dibandingkan dengan perusahaan yang 

mengungkapkan informasi negatif mengenai lingkungannya (Gozali, 2010). Hal 
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tersebut dikarenakan bursa saham cenderung merespon informasi lingkungan dengan 

cara “menghukum” perusahaan yang memiliki catatan buruk dalam hal lingkungan 

hidup (Lyon et al., 2010). 

Perusahaan dengan reputasi yang buruk akan kehilangan minat dari pasar. 

Melalui mekanisme supply and demand, perusahaan yang pengelolaan lingkungannya 

buruk akan kehilangan konsumen (Karliansyah & Reliantoro, 2013). Hal tersebut 

disebabkan konsumen yang sadar akan lingkungan akan beralih kepada produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. 

Berkurangnya permintaan akan barang dan jasa tentu saja akan berdampak pada 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pertumbuhan pendapatan dan laba 

tidak mungkin terjadi apabila perusahaan gagal dalam meningkatkan permintaan 

konsumen atau mengkondisikan pasar untuk menerima barang maupun jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

Pengakuan maupun reputasi diperlukan oleh perusahaan agar eksistensinya 

diakui. Perusahaan yang tidak beroperasi dengan bertanggung jawab, dapat 

“dihukum” oleh masyarakat dengan tidak memberikan “ijin sosial”. Hal tersebut 

mengakibatkan perusahaan tidak dapat beroperasi dengan baik. Bahkan pada 

tingkatan tertentu, perusahaan harus membayar biaya yang tinggi untuk menangani 

ketidak harmonisan hubungan dengan masyarakat. Waktu, tenaga dan aset yang 

seharusnya dapat digunakan untuk aktivitas operasi yang menghasilkan laba, ternyata 
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harus digunakan untuk urusan yang bersifat hubungan sosial (Karliansyah & 

Reliantoro, 2013). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam environmental 

disclosure berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diantaranya adalah ukuran 

perusahaan, tipe industri, status kepemilikan, country of origin dan profitabilitas 

(Suttipun & Stanton, 2012), Struktur kepemilikan (Fajriah, 2014),  rapat dewan 

komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, manajemen laba 

(Setyawan, 2012), kinerja lingkungan (Clarkson et al. 2007) dan Media Coverage 

(Rupley et al. 2012). Penelitian-penelitian yang menguji faktor-faktor pengungkapan 

lingkungan perusahaan sudah banyak dilakukan, namun masih banyak terdapat 

perbedaan hasil pengujian. 

Ukuran perusahaan pada beberapa penelitian menemukan hasil yang berbeda. 

Paramitha (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap environmental disclosure. Hal itu sejalan dengan  hasil penelitian Deegan 

(1996), Al-tuwaijiri et al. (2003), Freedman dan Jaggi (2005), Suttipun dan Stanton 

(2012). Namun Miranti (2009), dan Fatayatingrum (2011) tidak menemukan 

pengaruh antara ukuran perusahaan dengan environmental disclosure. 

Pengaruh antara profitabilitas dan environmental disclosure juga sudah 

banyak diteliti. Khasanah (2012) mengemukakan hubungan positif antara 

profitabilitas dan environmental disclosure. Hal itu sesuai dengan penelitian Cohen et 

al. (1997),  Neu et al. (1998), Miranti (2009) dan Fatayatiningrum (2011). Namun 
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Paramitha (2014)  tidak menemukan pengaruh profitabilitas terhadap environmental 

disclosure. Hasil itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dyah M (2008), 

Setyawan (2012), serta Suttipun dan Stanton (2012). 

Penelitian mengenai pengaruh Leverage terhadap environmental disclosure 

juga telah banyak dilakukan. Namun terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian. 

Dyah M (2008) dan Paramitha (2014) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh 

antara Leverage dan environmental disclosure. Miranti (2009) justru mengungkapkan 

tidak ada terdapat pengaruh antara Leverage dan environmental disclosure, hal ini 

sesuai dengan Fatayatiningrum (2011) dan Setyawan (2012). 

Penelitian ini akan menguji kembali pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

environmental disclosure. Karakteristik perusahaan diuji berdasarkan ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan lingkungan 

perusahaan. Selain itu variabel lain akan ditambahkan untuk menguji faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan lingkungan, yakni kinerja lingkungan perusahaan dan 

liputan media. Sehingga akan dilakukan pengujian mengenai environmental 

disclosure (pengungkapan lingkungan) dengan judul:  

“Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kinerja Lingkungan dan Liputan Media 

terhadap Environmental Disclosure” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian pada latar 

belakang adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap environmental disclosure? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap environmental disclosure? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap environmental disclosure? 

4. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap environmental disclosure? 

5. Apakah liputan media berpengaruh terhadap environmental disclosure? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas 

adalah: 

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

environmental disclosure 

2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas terhadap 

environmental disclosure 

3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh leverage terhadap 

environmental disclosure 

4. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kinerja lingkungan terhadap 

environmental disclosure 

5. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh liputan media terhadap 

environmental disclosure 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan 

tujuan penelitan di atas adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi 

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi environmental disclosure. Membuat keanekaragaman 

pengetahuan di bidang akuntansi dan sebagai bahan rujukan bagi siapapun yang 

bermaksud mengadakan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain: 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan kreditor 

sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan. Penelitian ini akan membantu 

para investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi pada perusahaan. Bagi kreditor, penelitian ini memberikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit kepada 

perusahaan. 

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajer perusahaan 

sebagai dasar pengambilan dalam menetapkan strategi perusahaan ke depan 

dalam hubungannya dengan pengungkapan yang dilaporkan oleh perusahaan 

salah satunya adalah environmental disclosure. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2. 1. Teori Stakeholder 

 Teori Stakeholder merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara 

perusahaan dengan stakeholder-nya. Perusahaan bukanlah entitas yang melakukan 

kegiatan operasinya untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Namun, perusahaan 

juga harus mampu memberikan manfaat keberadaannya bagi stakeholder, sehingga 

keberadaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh para 

stakeholder (Ghozali & Chariri, 2007).  

 Keberadaan dan peran stakeholder, selalu terkait dengan praktik bisnis dan 

etika bisnis. Karena salah satu tujuan utama penerapan etika bisnis adalah untuk 

menarik stakeholder. Frederick et al.  (1992) mengatakan bahwa perusahaan tidak 

hanya bertanggung jawab kepada para shareholder saja, tetapi kepada seluruh 

stakeholder. Karena stakeholder selain shareholder pun mampu mempegaruhi 

kebijakan perusahaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa seluruh stakeholder 

berkepentingan terhadap perusahaan dan bukan terbatas pada shareholder saja.  

Stakeholder merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal 

perusahaan yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi, maupun 

dipengaruhi, dan bersifat langsung maupun tidak langsung. Menurut David Wheeler 
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dan Maria Sinlanpaa dalam Daniri (2014: 178)  Stakeholder  dapat dibagi menjadi 

dua kategori : 

1. Primary Stakeholder yaitu para pemegang saham, investor, karyawan dan 

manajer, supplier dan rekanan bisnis serta masyarakat setempat. 

2. Secondary Stakeholder  yaitu pemerintah, institusi  (asosiasi) bisnis, kelompok 

sosial kemasyarakatan, media, akademisi dan pesaing. 

Primary stakeholder adalah individu maupun kelompok yang memiliki 

kepentingan langsung terhadap organisasi dan keberhasilan sebuah perusahaan. 

Sedangkan secondary Stakeholder adalah individu atau pihak-pihak tertentu yang 

memiliki kepentingan publik atau masyarakat dalam sebuah perusahaan (Daniri, 

2014). 

Menurut Daniri (2014:180) stakeholder secara lebih mendetail, dalam 

kegiatan bisnis terpilah menjadi tiga bagian yakni : stakeholder inti, stakeholder 

strategis serta stakeholder lingkungan. Stakeholder inti (core stakeholder) adalah 

pihak-pihak yang berperan sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah 

perusahaan. Berikutnya stakeholder strategis (strategic stakeholder) adalah 

stakeholder yang dinilai vital bagi kehidupan organisasi yang berperan menilai 

ancaman dan peluang bagi perusahaan. Adapun yang terakhir, stakeholder 

lingkungan adalah pihak-pihak lain yang berada dalam lingkungan organisasi. 

Ada sejumlah aspek penting yang perlu dimiliki oleh stakeholder untuk bisa 

memainkan perannya dalam mempengaruhi kebijakan sebuah perusahaan. Aspek-

aspek tersebut diantaranya adalah legitimasi, kekuatan (power) serta urgensi. 
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Legitimasi berperan dalam validitas atas klaim-klaim yang diajukan oleh stakeholder 

terkait kepentingannya terhadap perusahaan (Daniri, 2014). Kekuatan (power) yang 

dimiliki stakeholder, lebih ditekankan pada kemampuan dan kapasitas stakeholder 

untuk melahirkan pengaruhnya di lingkungan perusahaan. Sementara aspek urgensi 

yang dimiliki stakeholder terkait erat dengan tingkatan atau jenis klaim yang diajukan 

oleh stakeholder guna segera mendapatkan perhatian atau tidak. 

Kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung kepada dukungan para 

stakeholder. Untuk itu perusahaan harus menghormati keberadaan stakeholder, 

melalui pemenuhan hak dan kewajiban  para pihak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Sehingga, perusahaan melakukan tindakan untuk mencari dukungan para 

stakeholder. Semakin Powerful stakeholder, maka semakin besar pula usaha 

perusahaan untuk beradaptasi dengan para stakeholdernya. Salah satu bentuk 

adaptasinya dengan menggunakan pengungkapan lingkungan. Pengungkapan 

lingkungan perusahaan dianggap sebagai media dialog antara perusahaan dan 

stakeholder.  

Perusahaan perlu mengungkapkan informasi lingkungan hidup untuk 

membentuk image perusahaan dalam pandangan stakeholder sebagai suatu 

perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup (Ahmad & 

Sulaiman, 2004). Selain itu, investor dan stakeholder meminta lebih banyak 

pengungkapan informasi lingkungan perusahaan karena kepedulian mereka mengenai 

besarnya biaya dan kewajiban yang berhubungan dengan isu lingkungan 

(Mastrandonas & Strife, 1992). 
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2. 2. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi perusahaan dengan masyarakat. 

Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007: 412) menyatakan 

bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang 

melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem 

sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama dua 

sistem nilai tersebut sama, maka akan terbangun legitimasi untuk perusahaan. Ketika 

perbedaan aktual maupun potensial terjadi diantara dua sistem nilai itu, maka akan 

muncul ancaman bagi legitimasi perusahaan.  

Organisasi berusaha mengelola legitimasinya. legitimasi membantu 

Organisasi dalam menjamin keberlanjutan pendapatan, pekerja, dan konsumen yang 

penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, legitimasi juga mencegah 

aktivitas regulasi yang dilakukan oleh negara akibat ketiadaan legitimasi dan 

pemboikotan produk atau tindakan mengganggu yang dilakukan oleh pihak eksternal 

dengan mengurangi masalah-masalah potensial tersebut. Legitimasi organisasi 

memberikan opsi bagi manajer untuk menentukan bagaimana dan dimana bisnis akan 

dilaksanakan (Neu et al. 1998). 

Legitimasi sama seperti uang adalah resource yang dibutuhkan perusahaan 

untuk beroperasi. Tindakan atau kejadian tertentu bisa menaikkan maupun 

menurunkan legitimasi perusahaan. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara aktivitas 

perusahaan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat, maka akan muncul legitimacy 

gap. Hadirnya Legitimacy gap dapat merusak eksistensi perusahaan. Menurut 
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Wartick dan Mahon  (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007: 413) legitimacy gap 

dapat terjadi karena tiga alasan, yakni: 

1. Adanya perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat 

terhadap kinerja perusahaan tidak berubah. 

2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja 

perusahaan telah berubah. 

3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah 

ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda. 

Ketika  organisasi bertemu dengan ancaman legitimasi, maka organisasi dapat 

melegitimasi aktivitas-aktivitasnya dengan jalan: 

1. Organisasi dapat menyesuaikan output, tujuan dan metode-metode operasinya 

agar sesuai dengan definisi legitimasi yang berlaku. 

2. Organisasi dapat berusaha lewat komunikasi, untuk mengubah definisi 

3. legitimasi sosial sehingga hal tersebut sesuai dengan praktik-praktik, output, dan 

nilai-nilai organisasi saat ini. 

4. Organisasi dapat berusaha lewat komunikasi untuk dikenali lewat simbol-simbol, 

nilai-nilai atau institusi yang memiliki dasar legitimasi kuat 

Menurut Tilling  (2004), ada 4 tahapan legitimasi, yakni Estabilishing 

Legitimacy, Maintaining Legitimacy, Extending Legitimacy dan Defending 

Legitimacy. Berikut penjelasan dari tahapan tersebut:  
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1. Estabilishing Legitimacy 

Tahap pertama ini menggambarkan tingkat awal perkembangan perusahaan 

dan cenderung berputar pada isu kompentensi, terutama keuangan, tetapi organisasi 

juga harus memperhatikan pada kualitas standar dan harapan yang dibangun oleh 

masyarakat, seperti perhatian yang ditunjukan organisasi pada standar 

profesionalisme yang berlaku (Hearit 1995, pada Tilling 2004). 

2. Maintaining Legitimacy 

Ini merupakan tahap dimana mayoritas organisasi berada, dimana aktivitas-

aktivitasnya meliputi : 

a. Kinerja yang terus-menerus dan simbol kepastian bahwa semua berjalan baik. 

b. Mencoba untuk mengantisipasi dan mencegah tantangan yang potensial terhadap 

legitimasinya (Ashford dan Gibbs, 1990 pada Tilling 2004) 

Menjaga legitimasi perusahaan tidak semudah seperti pertama kali legitimasi 

itu didapatkan. Legitimasi adalah konstruk yang dinamis. Ekspektasi komunitas 

tidaklah statis (tetap), tetapi berubah sesuai waktu, sehingga memaksa perusahaan 

untuk bersikap responsif terhadap lingkungan dimana perusahaan beroperasi.  

3. Extending Legitimacy  

    Terjadi akibat adanya maksud organisasi untuk memasuki pasar yang baru atau 

keinginan mengubah sistem operasi  yang berhubungan dengan pasarnya saat ini. Hal 

ini memberikan peningkatan keinginan untuk memperluas legitimasi perusahaan, 

yakni dengan cara yang lebih intens dan proaktif karena manajemen berusaha 
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memenangkan kepercayaan dan support dari para konstituen (Ashford & Gibbs, 1990 

pada Tilling 2004 ).  

4. Defending Legitimacy 

  Legitimasi mungkin terancam oleh insiden (kejadian) baik internal maupun 

eksternal. Oleh karena itu diperlukan adanya pertahanan. Aktivitas  legitimasi 

cenderung lebih intens dan reaktif karena manajemen mencoba untuk membalas 

ancaman tersebut (Ashford & Gibbs, 1990 pada Tilling 2004). Defending legitimacy 

merupakan tahap terakhir dan cenderung menjadi fokus utama. Hal itu dikarenakan, 

Defending legitimacy merupakan cara terbaik untuk menguji hubungan antara 

legitimasi dan resource. Perusahaan akan mengubah kebijakan pengungkapannya 

ketika adanya kejadian sosial yang menimpa sebagian besar perusahaan dan industri. 

Manajemen menyadari bahwa pengungkapan sosial tahunan adalah media yang 

sangat berguna untuk menurunkan efek atas kejadian yang menimpa perusahaan yang 

dirasa akan berdampak kurang baik pada image perusahaan (Tilling 2004). 

 

2. 3. Environmental Disclosure 

 Envirometal Disclosure adalah pengungkapan informasi yang berkaitan 

dengan lingkungan hidup di dalam laporan tahunan perusahaan (Suratno et al. 2006). 

Pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari berbagai model pengungkapan 

informasi dan merupakan sebuah trend baru dalam praktik pengungkapan di 

lingkungan perusahaan. 
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  Jenis pengungkapan sendiri dibagi menjadi dua yaitu voluntary disclosure dan 

mandatory disclosure. Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah 

pengungkapan yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Luas pengungkapan 

wajib tidak sama antar negara. Pengungkapan lingkungan sudah diatur dalam UU NO 

47 Tahun 2012 pada pasal 6 dan 7.  Selain itu Peraturan no. X.K.6 keputusan no. kep-

134/ BL/ 2006 yang dikeluarkan oleh Bappepam menyebut bahwa dalam laporan 

tahunan wajib memuat uraian mengenai aktivitas yang dikeluarkan berkaitan dengan 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun 

demikian, dalam kedua peraturan tersebut tidak disebutkan persyaratan tentang 

bentuk, format, maupun isi dalam laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Dengan tidak adanya standar resmi pelaporan lingkungan menjadikan pengungkapan 

informasi lingkungan masih bersifat sukarela (Voluntary).  

  Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) yaitu penyampaian informasi 

yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan diluar pengungkapan wajib. 

Pengungkapan informasi mengenai lingkungan merupakan voluntary disclosure 

dimana perusahaan mempunyai alternatif untuk tidak mengungkapkan informasi 

lingkungan hidupnya. Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh satu perusahaan 

berbeda dengan perusahaan lainnya. Hal ini dikarenakan peraturan yang tidak 

mewajibkannya pengungkapan sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi 

yang akan diungkapkan yang dipandang relevan dalam membantu pengambilan 

keputusan. Manfaat pengungkapan sukarela itu sendiri adalah meningkatkan 

kredibilitas perusahaan, membantu investor dalam memahami strategi bisnis, menarik 
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perhatian analis, maningkatkan akurasi pasar, menurunkan ketidaksimetrisan 

informasi pasar dalam menurunkan kejutan pasar. 

Enviromental Dislcosure merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial 

perusahaan. Melalui pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan, masyarakat 

dapat melihat aktivitas dari perusahaan. Ghozali dan Chariri (2007) berpendapat 

bahwa perusahaan akan mengungkapkan semua informasi yang diperlukan dalam 

rangka berjalannya fungsi pasar modal. Pertanggunggu jawaban lingkungan hidup 

juga merupakan respon terhadap kebutuhan informasi dari kelompok-kelompok yang 

berkepentingan (interest groups) seperti serikat pekerja, aktivis lingkungan hidup, 

kalangan religius dan kelompok lain (Guthrie & Parker, 1990). Pengungkapan 

informasi lingkungan atau environmental disclosure bertujuan sebagai media antara 

perusahaan, masyarakat dan investor yang dapat digunakan sebagai pengambilan 

keputusan ekonomi sosial maupun politik.  

Standar yang umumnya digunakan oleh perusahaan dalam membuat 

environmental disclosure adalah standar yang dikembangkan oleh GRI (Global 

Reporting Initiative). GRI merupakan organisasi nirlaba internasional yang memiliki 

misi untuk menjadikan pelaporan berkelanjutan (sustainability report) menjadi 

praktik yang terstandar.Selain pengungkapan informasi lingkungan, standar yang 

dikembangkan GRI juga mencakup pengungkapan informasi ekonomi dan sosial. 

Kerangka pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima 

umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan organisasi.  
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Dimensi Lingkungan dari keberlanjutan yang mempengaruhi dampak 

organisasi terhadap sistem alami hidup dan tidak hidup, termasuk ekosistem, tanah, 

air dan udara. Indikator Lingkungan meliputi kinerja yang berhubungan dengan input 

(misalnya material, energi, dan air) dan output (misalnya emisi, air limbah, dan 

limbah). Sebagai tambahan, indikator ini melingkupi kinerja yang berhubungan 

biodiversity (keanekaragaman hayati), kepatuhan lingkungan, dan informasi relevan 

lainnya seperti pengeluaran lingkungan (environmental expenditure) dan dampaknya 

terhadap produk dan jasa. Aspek lingkungan pada indeks GRI meliputi material, 

energi, air, biodiversitas, emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, 

transportasi, keseluruha, penilaian lingkungan supplier, dan mekanisme atas keluhan 

lingkungan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam environmental 

disclosure berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diantaranya adalah ukuran 

perusahaan, tipe industri, status kepemilikan, country of origin dan profitabilitas 

(Suttipun & Stanton, 2012), Struktur kepemilikan (Fajriah, 2014),  rapat dewan 

komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, manajemen laba 

(Setyawan, 2012), kinerja lingkungan (Clarkson et al. 2007) dan Media Coverage  

 

2. 4. Karakteristik Perusahaan 

Mirfazil dan Nurdiono (2007) mengungkapkan bahwa dampak lingkungan 

perusahaan bergantung pada jenis atau karakteristik perusahaan. Karakteristik 
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(Rupley et al. 2012).perusahaan dengan dampak lingkungan  yang tinggi,  menuntut 

pemenuhan tanggung jawab yang tinggi pula. 

Karakteristik perusahaan dapat menjadi prediktor kualitas pengungkapan 

literatur teoritis dan empiris menunjukkan bahwa beberapa karakteristik perusahaan 

dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Setiap 

perusahaan memiliki ciri ataupun karakteristik yang berbeda dengan perusahaan 

lainnya. Karakteristik perusahaan sendiri didasarkan pada jenis usaha, pangsa pasar 

dan sumber daya (Lang & Lundholm, 1993).  

Karakteristik perusahaan dapat pula berupa ukuran perusahaan (size), 

profitabilitas, jumlah pemegang saham, status pendaftaran perusahaan di pasar modal, 

leverage, rasio likuiditas, basis perusahaan, jenis industri, serta profil dan 

karakteristik lainnya (Marwata, 2001). Dalam penelitian ini karakteristik perusahaan 

yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah ukuran perusahaan (size), 

profitabilitas, dan leverage Berikut uraian mengenai karakteristik perusahaan dalam 

penelitian ini: 

2.4.1. Ukuran Perusahaan 

        Ukuran perusahaan merupakan skala yang menentukan besar atau kecilnya 

perusahaan. Chen et al. (2000) menyatakan bahwa besar kecilnya perusahaan dapat 

diukur melalui total aktiva atau total penjualan. Karena semakin besar total aktiva dan 

penjualan suatu perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Dengan 

logika, jika semakin besar total aktiva maka semakin besar pula modal yang ditanam 
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oleh perusahaan. Sedangkan hubungannya dengan penjualan, semakin tinggi 

penjualan maka perputaran uang akan semakin banyak.          

  Ukuran pada dasarnya perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan 

kecil (small firm). Menurut badan standarisasi nasional kategori perusahaan ada tiga 

yakni :  

a. Perusahaan Kecil 

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan 

bersih lebih dari 50.000.000 sampai dengan paling banyak 500.000.000 tidak 

termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih 

dari 300.000.000 sampai dengan paling banyak 2.500.000.000. 

b. Perusahaan Menengah 

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan 

bersih lebih dari 500.000.000 sampai dengan paling banyak 10.000.000.000 tidak 

termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih 

dari 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak 50.000.000.000. 

c. Perusahaan Besar 

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan 

bersih lebih dari 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50.000.000.000. 
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Menurut Galani et al. (2011) ada beberapa alasan mengapa ukuran perusahaan 

memiliki hubungan terhadap pengungkapan lingkungan yakni: 

a. Biaya pengumpulan dan pembuatan informasi yang lebih besar untuk perusahaan 

kecil dibanding perusahaan besar. Perusahaan besar memiliki resource yang 

cukup untuk menghasilkan biaya dalam pembuatan informasi bagi pengguna 

laporan tahunan perusahaan. 

b. Agency cost perusahaan besar lebih tinggi dibanding perusahaan kecil. Karena 

pemegang sahamnnya tersebar luas, sehingga mengungkapkan lebih banyak 

infomasi dapat mengurangi biaya agensi potensial. Perusahaan akan mengungkap 

lebih banyak informasi dalam pelaporannya, untuk memberikan informasi yang 

relevan terhadap setiap penggunanya. 

 

2.4.2. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

di tunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan (profit) yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Fahmi, 2011). Semakin tinggi 

rasio profitabilitas maka semakin baik perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Selain mengukur kinerja , rasio profitabilitas juga mengukur efisiensi perusahaan 

dalam mengelola aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Setidaknya ada empat cara untuk 

mengukur rasio profitabilitas. Pengukuran itu diantaranya melalui Gross Profit 

Margin, Net Profit Margin, Return On Asset dan Return On Equity.  
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a. Gross Profit Margin 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan mengendalikan biaya persediaan 

atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan 

kepada pelanggan. Adapun rumus Gross Profit Margin adalah :  

Penjualan - harga pokok penjualan 

Penjualan 

b.  Net Profit Margin 

   Rasio ini disebut juga rasio pendapatan atas penjualan. Rasio ini dapat menilai 

efisiensi perusahaan. Adapun rumus Net Profit Margin adalah : 

Laba setelah pajak 

Penjualan 

c.  Return On Equity 

 Rasio ini mengukur sejauh mana investasi yang telah ditanamkan 

memberikan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun rumus Return On 

Equity adalah : 

Laba setelah pajak 

Modal saham sendiri 

d. Return on Asset 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

semua aktiva yang dimiliki perusahaan : 

Laba setelah pajak 

Total Aktiva 
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     Shingvi dan desai (1971) menyatakan bahwa ketika profitabilitasnya tinggi, 

manajerial grup termotivasi untuk mengungkapkan informasi lebih dengan tujuan 

untuk menunjukan reputasi baik kepada konsumen, stakeholder, shareholder, dan 

investor. Disisi lain, jika profitabilitasnya rendah atau perusahaan mengalami 

kerugian, perusahaan mungkin akan mengungkapkan lebih sedikit informasi untuk 

menutupi sebab-sebab penurunan profit. 

 

2.4.3. Leverage 

Rasio leverage adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage. Extreme 

leverage adalah keadaan dimana perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi 

dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu, sebaiknya perusahaan 

harus menyeimbangkan berapa utang yang diambil dan darimana sumber-sumber 

yang dipakai untuk memebayar utang.  

Rasio leverage secara umum ada enam yaitu debt to total asset,  debt to equity 

ratio, time interest earned, longterm debt to total capitalization, fix charge coverage, 

dan cashflow adequancy. Berikut adalah cara pengukurannya : 

a. Debt  To Total Asset atau Debt Ratio    

Rasio ini disebut juga rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, 

yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total asset (Fahmi 2011). 

Adapun rumusnya yaitu : 
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Total utang 

Total Aset 

b. Debt To Equity Ratio 

Menurut Joel G. Siegel dan Jae K dalam Fahmi (2011), didefinisikan sebagai 

“ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan 

besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor”. Rumus Debt To Equity Ratio adalah:                        

Total Utang 

Total Modal Sendiri 

c. Time Interest Earned 

Time Interest Earned disebut juga rasio kelipatan. Menurut Lyn M. Fraser dan 

Aileen Ormiston dalam Fahmi (2011)menjelaskan bahwa “makin tinggi rasio 

kelipatan pembayaran bunga makin baik, namun jika sebuah perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi, tetapi tidak ada arus kas dari operasi, maka arus kas 

ini menyesatkan. Sehingga dibutuhkan uang tunai untuk membayar bunga.  

Rumus Time Interest Earned adalah :         

Laba Operasi 

Beban Bunga 

d. Longterm Debt To Total Capitalization 

Longterm Debt To Total Capitalization merupakan perbandingan utang 

jangka panjang dengan total kapitalisasi (Fahmi 2011). Long term debt merupakan 

sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi 

dan sejenisnya. Adapun rumus Longterm Debt To Total Capitalization adalah : 
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Utang Jangka Panjang 

Utang Jangka Panjang + Ekuitas Pemegang Saham 

 

e. Fix Charge Coverage 

Fix Charge Coverage disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio 

menutup beban adalah ukuran yang lebih luas dar kemampuan perusahaan untuk 

menutup beban tetap dibandingkan dengan rasio kelipatan pembayaran bunga karena 

termasuk pembayaran beban bunga tetap yang berkenaan dengan sewa guna usaha 

(Fahmi 2011). Adapun rumus Fix Charge Coverage adalah : 

Laba Usaha + Beban Bunga 

Beban Bunga + Beban Usaha 

f. Cashflow Adequancy 

Cashflow Adequacy disebut juga rasio kecukupan arus kas. Kecukupan arus 

kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menutup pengeluaran modal, 

utang jangka panjang dan pembayaran dividen setiap tahunnya. Suatu perusahaan 

yang baik adalah memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan arus kas, 

artinya mampu memberikan arus kas sesuai yang diharapkan. Dengan begitu pula 

sebaliknya jika arus kas yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan maka 

perusahaan mungkin akan mengalami masalah termasuk mencari dana guna 

membayar kewajiban-kewajibannya (Fahmi 2011). Adapun rumus Cashflow 

Adequacy adalah : 
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Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

Pengeluaran Modal +Pelunasan Utang + Pembayaran Dividen 

 

2. 5. Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan 

yang hijau (green) sesuai dengan harapan para stakeholder. Kinerja lingkungan 

merupakan salah satu investasi bagi perusahaan untuk meraih kesuksesan bisnis. 

Sejalan dengan teori legitimasi, jika kinerja lingkungan perusahaan baik maka opini 

publik terhadap perusahaan tersebut akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Ketika 

opini publik terhadap perusahaan baik, maka posisi perusahaan di mata publik juga 

baik.  

Pengukuran kinerja lingkungan sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 1995 

melalui Bapedal (Badan pengendalian dampak lingkungan), dengan memperkenalkan 

program PROPER. Melalui PROPER pemerintah mengadakan evaluasi atas 

pemenuhan standar lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tiap tahunnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sarumpaet (2005), menemukan bahwa 

rating PROPER yang disediakan oleh pemerintah cukup terpecaya untuk dijadikan 

ukuran kinerja lingkungan. Hal itu disebabkan karena Proper memiliki kesesuaian 

dengan sertifikasi internasioal dibidang lingkungan, yaitu ISO 14001.  

1. Ukuran Kinerja Lingkungan 

Terdapat dua jenis ukuran kinerja lingkungan (Purwanto 2004) yaitu 

Kuantitatif dan Kualitatif : 



33 
 

 
 

a. Kinerja lingkungan kuantitatif 

Kinerja yang hasilnya dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang 

terkait kontrol aspek lingkungan fisiknya. Kuantitatif adalah ukuran yang didasarkan 

pada data empiris, dan hasilnya numerik uang menunjukan karakteristik kinerja 

dalam bentuk fisik, keuangan dan bentuk lain. 

b. Kinerja lingkungan kualitatif 

Kinerja kualitatif adalah kinerja yang hasilnya dapat diukur dari hal-hal yang 

terkait dengan ukuran asset non-fisik seperti prosedur, proses inovasi, motivasi dan 

semangat kerja yang dialami pelaku kegiatan dalam mewujudkan kebijakan 

lingkungan organisasi. Indikator kuanlitatif adalah ukuran yang didasarkan pada 

semantik, pandangan, persepsi seseorang berdasarkan pengamatan, dan penilaiannya 

terhadap sesuatu.  

2. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 

  Salah satu penilaian kinerja lingkungan perusahaan adalah melalui PROPER. 

Program penilaian peringkat kinerja perusahaan yang diakronimkan menjadi 

PROPER merupakan program unggulan Kementerian lingkungan hidup yang 

dikemas dalam bentuk kegiatan pengawasan dan pemberian inisiatif atau disinsentif 

kepada penanggungjawab usaha atau kegiatan. Program PROPER dimulai sejak 

tahun 1996. Landasan diadakannya PROPER adalah UU No. 32 Tahun 2009 

mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup No. 05 TAHUN 2011 tentang PROPER.  
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Pemberian penghargaan PROPER bertujuan mendorong perusahaan untuk 

taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan 

(environmental excellence) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan dalam proses produksi, jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 

3R (reduce, reuse, recycle), efisiensi energi, konservasi sumber daya, dan 

pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab dan beretika serta bertanggung jawab 

terhadap masyarakat melalui program pengembangan rakyat (Karliansyah & 

Reliantoro, 2013)..  

Publikasi Kementerian Lingkungan Hidup mengemukakan bahwa PROPER 

berhasil mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan. 

Perusahaan yang telah mengikuti PROPER pada tahun 2009-2011 meningkat 

kinerjanya sebanyak 25%. Setiap tahunnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap 

PROPER pun juga meningkat. 

3. Penilaian Pada PROPER 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 tahun 2011 tentang 

pedoman penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan 

hidup mengatur tentang mekanisme dan kriteria penilaian PROPER. Kriteria 

Penilaian PROPER (berdasarkan Pasal 3) dibagi menjadi dua, yaitu kriteria ketaatan 

dan kriteria beyond compliance ( lebih dari yang dipersyaratkan). Untuk penilaian 

terhadap ketaatan perusahaan peserta PROPER, berikut merupakan aspek yang 

dinilai adalah ketaatan terhadap: 

a. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya; 
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b. Pengendalian pencemaran air; 

c. Pengendalian pencemaran udara; 

d. Peraturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan 

e. Potensi kerusakan lahan. 

Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) 

bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, 

penerapan praktek pengelolaan lingkungan terbaik, dan isu-isu lingkungan yang 

bersifat global. Saat ini,  Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan 

(beyond compliance) terdiri dari  kriteria penilaian sistem manajemen lingkungan, 

kriteria penilaian pemanfaatan sumber daya; dan kriteria penilaian pemberdayaan 

masyarakat.  

Aspek penilaian lingkungan (5 aspek ketaatan, dan 3 aspek lebih dari yang 

dipersyaratkan) terdiri dari 42 karekteristik. Setelah melakukan penilaian PROPER, 

perusahaan dibagi berdasarkan peringkat warna, yakni emas, hijau, biru, merah dan 

hitam. Berikut ringkasan penilaian PROPER : 

Tabel 2.1 Penilaian PROPER 

Tingkat Ketaatan Warna 
Pemenuhan 

Karakteristik penilaian 

Lebih dari taat Emas  42  karakteristik 

Hijau 37  karakteristik 

Taat Biru 19  karakteristik 

Belum taat 
Merah 5  karakteristik 

Hitam < 5 karakteristik 
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4. Pemeringkatan PROPER 

  Informasi mengenai kinerja perusahaan dikomunikasikan dengan 

menggunakan warna untuk memudahkan penyerapan informasi oleh masyarakat. 

Berdasarkan kriteria penilaian maka Peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan yang 

diberikan terdiri dari : 

a. Emas adalah untuk usaha atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukan 

keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis 

yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. 

b. Hijau adalah untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan 

lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) melalui 

pelaksanaan sistem pengeloaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara 

efisiensi dan melakukan upaya tanggung jawab sosial dengan baik. 

c. Biru adalah untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan 

lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

d. Merah adalah upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai 

dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. 

e. Hitam adalah untuk usaha atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau 

melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan 

serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 

tidak melaksanakan sanksi administrasi.  
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2. 6. Liputan Media 

Media menyediakan informasi bagi perusahaan dan dapat pula sebagai alat 

publikasi dan sosialisasi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat membangun 

kepercayaan (image) publik tentang aktivitas-aktivitas sosial yang dijalankan 

perusahaan. Sehingga liputan media dalam lingkungan bisnis merupakan salah satu 

faktor dominan dalam upaya untuk membangun opini masyarakat terhadap aktivitas 

maupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Deegan et al. (2002) mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat adalah 

langkah pertama dalam pembentukan opini publik dan media dengan jelas 

membentuk kesadaran masyarakat. Publik mendapatkan informasi mengenai 

informasi lingkungan perusahaan dari berbagai sumber termasuk media, pemerintah 

dan manajemen. Meningkatnya pemakai internet, membuat media internet atau web 

menjadi media yang paling efektif. Adanya faktor media yang mengangkat 

pencemaran lingkungan ke publik mendorong kebutuhan pengungkapan informasi 

lingkungan hidup. 

Reaksi masyarakat terhadap berita yang disuguhkan media menimbulkan 

tekanan bagi pihak perusahaan untuk mengungkapkan apa saja yang telah 

dilakukannya untuk menanggulangi masalah lingkungan yang timbul karena 

kehadirannya sebagai bentuk respon (Brown & Deegan, 1998). Bansal dan Clelland 

(2004) menemukan bahwa perusahaan dengan legitimasi lingkungan yang rendah 

lebih bertindak proaktif untuk mengkomunikasikan informasi melalui media. 
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Informasi liputan media akan memberikan dampak meningkatkan legitimasi 

perusahaan.      

  

2. 7. Penelitian Terdahulu 

Meningkatnya perhatian publik terhadap lingkungan membuat perusahaan 

berusaha untuk menunjukan kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. 

media perusahaan dalam menyampaikan kepeduliannya melalui pengungkapan 

lingkungan (environmental disclosure). Pengungkapan environmental disclosure 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian-penelitian terdahulu sudah banyak 

mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan. Namun, 

hasil penelitian terdahulu masih tidak konsisten. Berikut beberapa penelitian 

terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi environmental disclosure:  

 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul Variabel 

Independen 
Hasil 

Peter M. 

Clarkson ,  

Yue Li , 

 Gordon D. 

Richardson  

Florin P. 

Vasvari 

(2007) 

Revisiting the 

relation between 

environmental 

performance 

and 

environmental 

disclosure: An 

empirical 

analysis 

Kinerja lingkungan Menemukan hubungan 

antara kinerja lingkungan 

dengan environmental 

disclosure.  
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Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul Variabel 

Independen 
Hasil 

Laras 

Miranti 

(2009) 

Praktik 

Environmental 

Disclosure dan 

Kaitannya 

dengan 

karakteristik 

Perusahaan 

Ukuran perusahaan, 

Leverage, 

Profitabilitas, Cakupan 

Operasional, Tipe 

industri, GCG  

 

 

Menemukan pengaruh 

antara Profitabilitas dan  

Tipe industri terhadap 

environmental 

disclosure. Sedangkan 

Ukuran perusahaan, 

Leverage, Cakupan 

Operasional  dan GCG 

tidak berpengaruh.  

 

Kathleen 

Rupley, 

Darrell 

Brown, 

Scott 

Marshall 

(2012) 

Governance, 

Media and the 

Quality of 

Environmental 

Disclosure 

Keberadaan liputan 

media, liputan media 

negatif, dewan 

komisaris independen, 

keberagaman gender, 

multiple-directorship, 

CEO duality, komite 

CSR, kepemilikan 

institusional jangka 

pendek dan 

kepemilikan 

institusional jangka 

panjang  

Menemukan hubungan 

antara keberadaan liputan 

media, liputan media 

negatif,  dewan komisaris 

independen, dan 

multiple-directorship  

terhadap environmental 

disclosure. Sedangkan  

CEO duality, komite 

CSR, kepemilikan 

institusional jangka 

pendek dan kepemilikan 

institusional jangka 

panjang tidak 

berpengaruh.  

 

Prima 

Gladia 

(2013) 

Pengaruh 

Environmental 

Performance 

Terhadap  

Environmental 

Disclosure Dan 

Hard 

Environmental 

Disclosure 

Perusahaan 

Kinerja lingkungan Menemukan pengaruh 

positif antara  Kinerja 

lingkungan dan  

environmental 

disclosure. 
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Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul Variabel 

Independen 
Hasil 

Bunga 

Widia 

Paramitha 

(2014) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap 

Enviromental 

Disclosure: 

Studi Emipiris 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2010-

2012 

Ukuran perusahaan, 

Leverage, 

Profitabilitas,  Umur 

Perusahaan, Komposisi 

dewan komisaris  

 

Menemukanpengaruh 

antara Ukuran 

perusahaan dan  

Leverage terhadap 

environmental 

disclosure. Sedangkan 

profitabilitas umur 

perusahaan, dan 

Komposisi dewan 

komisaris tidak 

berpengaruh.  

 

Clarkson et al. (2007) melakukan penelitian pengaruh kinerja lingkungan 

terhadap tingkat pengungkapan lingkungan pada 191 perusahaan di US. 

Pengungkapan lingkungan diukur dengan Global Reporting Initiative (GRI). Kinerja 

lingkungan diukur berdasarkan data toxic enissions dan data pengelolaan limbah yang 

berasal dari TRI (Toxics Release Inventory). Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kinerja lingkungan mempengaruhi tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan.   

Penelitian yang dilakukan oleh Miranti tahun 2009, menguji pengaruh 

karakteristik perusahaan terhadap environmental disclosure. Karakteristik perusahaan 

diukur menggunakan ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan cakupan 

operasional. Selain itu digunakan juga tipe industri dan GCG (Good Corporate 

Governance), sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukan hanya 

profitabilitas dan tipe industri berpengaruh terhadap environmental disclosure 
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perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage, cakupan operasional dan GCG 

tidak berpengaruh. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rupley et al. (2012) mengenai liputan media 

dan struktur corporate governance terhadap kualitas voluntary environmental 

disclosure. Variabel liputan media terdiri dari keberadaan liputan media dan liputan 

media negatif. Variabel struktur corporate governance terdiri dari karakteristik 

dewan komisaris dan investor institusional. Variabel karakteristik dewan komisaris 

terdiri dari dewan komisaris independen, keberagaman gender, multiple-directorship, 

CEO duality, dan keberadaan komite tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel 

investor institusional terdiri dari variabel kepemilikan institusi jangka panjang dan 

kepemilikan institusi jangka pendek. Hasil dari  penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa keberadaan liputan media, liputan media negatif, dewan komisaris 

independen, dan multiple-directorship berpengaruh positif terhadap kualitas 

environmental disclosure, sedangkan variabel lain tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas environmental disclosure. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gladia (2013) menguji pengaruh kinerja 

lingkungan terhadap environmental disclosure dan Hard environmental disclosure. 

Penelitian ini menggunakan peringkat PROPER sebagai penilaian atas kinerja 

lingkungan perusahaan. Menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan positif atara 

kinerja lingkungan dan environmental disclosure. Namun tidak ada pengaruh antara 

kinerja lingkungan terhadap Hard environmental disclosure. 
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Penelitian yang dilakukan Paramitha (2014) menguji pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap environmental disclosure. Karakteristik perusahaan terdiri atas 

variabel Ukuran perusahaan, Leverage, profitabilitas, umur Perusahaan. Selain itu ada 

pula Komposisi dewan komisaris sebagai variabel kontrol. Pada penelitian ini 

menyimpulkan bahwa hanya Ukuran perusahaan dan Leverage, yang berpengaruh 

terhadap environmental disclosure perusahaan. Sedangkan profitabilitas, umur 

perusahaan dan komposisi dewan komisaris, tidak memiliki pengaruh terhadap 

environmental disclosure. 

Pengungkapan lingkungan perusahaan (environmental disclosure) 

berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis dengan meneliti ukuran perusahaan, 

leverage, profitabilitas, cakupan operasional, tipe industri, umur perusahaan 

komposisi dewan komisaris, kinerja lingkungan, keberadaan liputan media, dewan 

komisaris independen, keberagaman gender, multiple-directorship, CEO duality, 

komite CSR, kepemilikan institusional jangka pendek dan kepemilikan institusional 

jangka panjang.  

 

2. 8. Kerangka Pemikiran Teoritis  

Peraturan  pemerintah yang mengatur mengenai pengungkapan lingkungan 

perusahaan sudah ada, namun tidak adanya standar pelaporan membuat 

pengungkapan lingkungan di Indonesia masih bersifat sukarela (voluntary). Hal itu 

membuat pengungkapan informasi lingkungan masih bergantung kepada kebijakan 

perusahaan. Perusahaan bisa menentukan informasi-informasi apa saja yang 
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disampaikan kepada publik. Banyak hal yang mempengaruhi perusahaan dalam 

membuat environmental disclosurenya. Penelitian ini menggunakan faktor 

karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage), kinerja 

lingkungan, dan liputan media, untuk menguji faktor yang mempengaruhi perusahaan 

dalam pengungkapan lingkungan hidupnya.  

 

2.8.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Environmental Disclosure 

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk menetukan besar kecilnya 

perusahaan. Indikator pengukuran besar kecilnya perusahaan berdasarkan jumlah 

aktiva (baik aktiva tetap, tidak berwujud, dan lain-lain). Umumnya, ada tiga kategori 

ukuran perusahaan yakni perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah 

(medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). 

Ukuran perusahaan mempengaruhi perhatian yang akan diberikan masyarakat  

kepada perusahaan. Cowen et al. (1987) dalam Yao et al. (2011) menunjukan bahwa 

perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat 

umum. Hal itu disebabkan aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan memberikan 

dampak terhadap lingkungan. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar 

pula dampak yang ditimbulkan oleh aktivitasnya. Dampak-dampak tersebut akan 

menarik perhatian masyarakat. Akibat adanya perhatian dari masyarakat menjadikan 

perusahaan besar mendapat tekanan publik yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Selain itu perusahaan besar memiliki lebih banyak shareholder 

maupun stakeholder. Adanya tekanan publik dan perhatian melalui media masa, opini 
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publik maupun juga pemerintah menyebabkan perusahaan besar mengungkapkan 

lebih banyak informasi mengenai lingkungan (Galani et al., 2012). Menurut Zhang 

(2008), semakin besar suatu perusahaan maka mereka akan lebih banyak mengangkat 

masalah lingkungan dan semakin baik dalam mengungkapkan informasi lingkungan.  

Perusahaan dalam melakukan pengungkapan akan mempertimbangkan antara 

biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang akan diterimanya. Perusahaan 

yang besar memiliki biaya produksi informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan kecil (Cowen et al. 1987 dalam Miranti 2009). Sehingga perusahaan besar 

cenderung lebih aktif dalam melakukan pengungkapan lingkungan dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. Karena jika biaya yang harus dikeluarkan untuk 

memproduksi informasi besar maka perusahaan kecil akan lebih memilih untuk tidak 

melakukan pengungkapan.   

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap environmental 

disclosure sudah banyak dilakukan. Salah satunya yang dilakukan oleh Altuwaijiri et 

al.  (2004)  yang menemukan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dan 

pengungkapan lingkungan. Penelitian tesebut sejalan dengan hasil yang dikemukakan 

Suttipun dan Stanton (2012). 

 

2.8.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Environmental Disclosure 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari 

kegiatan bisnis yang dilakukannya. Profitabilitas mengukur tingkat keuntungan yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat 
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digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta 

mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk 

beberapa periode. Pengukuran profitabilitas dapat menggunakan rasio ROE (return 

on equity). ROE merupakan ukuran profitabilitas berdasarkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat modal saham tertentu. 

Hermuningsih (2013) menyatakan bahwa profitabilitas menunjukkan apakah 

perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Setiap 

perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya. Semakin tinggi 

tingkat profitabilitas suatu badan maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan 

lebih terjamin. Sehingga profitabilitas penting dalam usaha untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya 

merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Tanpa adanya 

keuntungan (profit), maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, maka manajemen akan 

menunjukan kesuksesan kinerja yang dilakukannya, salah satunya melalui 

pengungkapan lingkungan. Hal itu dikarena profit yang tinggi akan meningkatkan 

nilai perusahaan dan membuat manajer termotivasi untuk mengungkapkan informasi 

yang lebih rinci terkait lingkungan.  

Penelitian terkait pengaruh profitabiltas terhadap environmental disclosure  

telah beberapa kali dilakukan.  Miranti (2009)  mengungkapkan adanya pengaruh 

antara profitabilitas dengan pengungkapan lingkungan (environmental disclosure). 



46 
 

 
 

Hal itu sejalan dengan hasil yang dikemukakan oleh Cohen et al. (1997), Neu et al. 

(1998), dan Fatayatiningrum (2011). 

2.8.3. Pengaruh Leverage terhadap Environmental Disclosure 

Leverage dapat dikatakan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar 

perusahaan tergantung pada kreditor dalam membiayai aset perusahaan (Karina, 

2013). Leverage dibagi menjadi dua, yaitu leverage operasi dan leverage keuangan. 

Leverage operasi menunjukkan sampai seberapa besar biaya tetap operasi menjadi 

bagian dari biaya total operasi suatu perusahaan, sedangkan leverage keuangan 

adalah penggunaan hutang. Ada beberapa macam rasio leverage, salah satunya DAR 

(debt to asset ratio). DAR merupakan pengukuran seberapa jauh aset perusahaan 

dibiayai oleh hutang. 

Perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi, maka manajemen 

cenderung lebih tertutup dalam melaporkan kinerja perusahaan kepada para 

stakeholdernya, terutama para shareholder. Hal itu dilakukan untuk mengurangi 

sorotan yang dilakukan yang diterima oleh perusahaan. Para stakeholder seperti 

debtholders tentu akan mengawasi perusahaan dengan lebih ketat, sehingga membuat 

manajemen lebih berhati-hati dalam melaporkan kinerjanya.  

Tingkat utang yang tinggi membuat perusahaan termotivasi untuk menyajikan 

laba yang lebih tinggi. Sehingga perusahaan dengan Leverage yang tinggi akan 

mengakibatkan manajemen untuk mengurangi biaya dalam pengungkapan informasi. 
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Perusahaan akan memilih untuk tidak mengungkapkan banyak informasi pada 

laporan tahunannya, salah satunya informasi terkait lingkungan hidup.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cormier dan Magnan (2003) menemukan 

bahwa adanya pengaruh antara leverage dan environmental disclosure. Paramitha 

(2014) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa leverage berpengaruh signifikan 

atas environmental disclosure. Maka semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, 

semakin rendah pula tingkat pengungkapan informasi terkait lingkungannya. 

 

2.8.4. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Environmental Disclosure 

Menurut Suratno dkk. (2006), kinerja lingkungan perusahaan (environmental 

performance) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik 

(green). Meningkatnya perhatian publik akan isu lingkungan membuat perusahaan 

untuk ikut memperhatikan lingkungan hidup. Perusahaan-perusahaan di Indonesia 

dapat memperlihatkan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan melakukan 

investasi, tindakan dan perbaikan teknologi dan sistem operasi industri menjadi lebih 

ramah lingkungan atau paling tidak memperlihatkan komitmen yang baik terhadap 

lingkungan.  

Kinerja lingkungan dapat diukur berdasarkan peringkat PROPER. Terdapat 

lima peringkat PROPER berdasarkan warna yakni hitam, merah, biru, hijau, dan 

emas. PROPER merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja 

pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam 
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peraturan perundang-undangan. PROPER juga perwujudan transparansi, 

demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.   

Kinerja lingkungan merupakan bahan pertimbangan manajemen dalam 

mengungkapkan kinerja lingkungannya. Ketika suatu perusahaan  memiliki kinerja 

lingkungan yang baik, maka perusahaan akan mengungkapkannya dalam laporan 

tahunannya. Menurut Altuwaijiri et al. (2004), perusahaan dengan kinerja lingkungan 

yang baik mengungkapkan lebih banyak informasi lingkungan dibandingkan dengan 

perusahaan dengan kinerja lingkungan yang buruk.    

Pengungkapan kinerja lingkungan perusahaan merupakan salah satu cara 

perusahaan untuk “Show off” kepada para stakeholder. Hal itu tentu saja akan 

meningkatkan reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian 

tinggi terhadap lingkungan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang superior 

melakukan strategi lingkungan proaktif, memiliki dorongan untuk menginformasikan 

kepada investor dan stakeholder lainnya mengenai strateginya dengan lebih banyak 

mengungkapkan secara sukarela informasi lingkungannya.  

Gladia (2013) menngungkapkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh yang 

signifikan terhadap environmental disclosure. Hal itu sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Altuwaijiri et al (2004), dan Clarkson et al. (2007). Maka semakin 

baik kinerja lingkungan suatu perusahaan, semakin banyak pula pengungkapan 

informasi terkait lingkungannya (environmental disclosure).  

 

 



49 
 

 
 

2.8.5. Pengaruh Liputan Media terhadap Environmental Disclosure 

Liputan media dalam lingkungan bisnis merupakan salah satu faktor dominan 

dalam upaya untuk membangun opini masyarakat terhadap aktivitas maupun kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap 

lingkungan hidup menjadikan semakin meningkat pula liputan media mengenai 

dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas perusahaan. Informasi maupun 

evaluasi yang dilakukan oleh media mengenai suatu organisasi akan tersebar lebih 

luas dibandingkan dengan pendapat dari stakeholder lain (Aerts & Cormier, 2006).  

Persepsi masyarakat terhadap perusahaan dapat berubah melalui liputan 

media. Reputasi perusahaan akan sangat bergantung kepada persepsi masyarakat. 

Pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan cara 

manajemen untuk mempengaruhi ekspektasi dan persepsi publik. Menurut Garcia et 

al. (2003) semakin banyak perhatian yang didapatkan suatu perusahaan dari 

stakeholders, semakin besar dorongan bagi perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan informasi lingkungan. 

Liputan media yang diterima oleh perusahaan merupakan media bagi 

masyarakat dalam mengawasi kinerja lingkungan perusahaan. Semakin banyak 

perhatian media maka akan meningkatkan pula perhatian publik terhadap suatu isu. 

Deegan dan Rankin (1996) dalam Aerts dan Cormier (2006) mengatakan bahwa 

liputan media mengenai lingkungan merupakan proxy yang tepat untuk 

menggambarkan kepedulian komunitas (masyarakat). Sehingga keberadaan liputan 

media akan mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan informasi lingkungan.  
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Hal itu membuat pengungkapan lingkungan berhubungan dengan pengaruh eksternal 

yang berasal dari komunitas.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aerts dan Cormier (2006), menemukan 

liputan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Hasil itu sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rupley et al. (2012) dan Prasetianti (2013). 

Maka perusahaan lebih banyak mengungkapkan informasi lingkungan jika mendapat 

liputan media terkait lingkungan hidup.  

Berdasarkan  uraian di atas, secara grafis dapat digambarkan dalam kerangka 

pemikiran teoritis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                

 

 Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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2. 9. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran teoritis adalah 

sebagai berikut: 

H1 :  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap environmental disclosure 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap environmental disclosure 

H3 : Leverage berpengaruh terhadap environmental disclosure       

H4 : Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap environmental disclosure 

H5: Liputan media berpengaruh terhadap environmental Disclosure



 
 

52 
 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1. Jenis dan Desain Penelitian 

  Penelitian ini adalah pengujian hipotesis (hypothesis testing) yang bertujuan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh karakteristik 

perusahaan, kinerja lingkungan, dan liputan media terhadap praktik pengungkapan 

environmental disclosure. Karakteristik perusahaan akan diproksikan dalam ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan leverage. 

 

3. 2.    Populasi, Sampel dan Tekhnik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Penentuan sampel menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria. 

Kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2013.  

2. Perusahaan high profile yang bergerak pada bidang yaitu : (1)Pertambangan, 

(2)Energi, (3)Kimia, (4)Farmasi, (5)Kosmetik dan (6)Makanan dan Minuman. 

Pemilihan jenis industri ini sesuai dengan penelitian Rupley et al. (2012).  
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3. Perusahaan publik pada poin 2 yang membuat dan menerbitkan laporan tanggung 

jawab sosial terkait lingkungan baik dalam laporan tahunan maupun laporan 

berkelanjutan selama tahun 2011-2013.  

4. Perusahan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 

(PROPER) dari tahun 2011-2013. 

5. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan. 

Kriteria-kriteria di atas digunakan dalam penentuan perusahaan yang akan 

dijadikan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka 

terpilih 30 perusahaan sebagai sampel. Penentuan sampel melalui tahapan kriteria 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Penetuan Sampel 

No Kriteria 
Tidak Masuk 

Kriteria 

Masuk 

Kriteria 

1 Perusahaan yang terdaftar tahun 2013 - 487 

2 

Perusahaan yang bergerak di bidang 

pertambangan, energi, kimia, farmasi, 

kosmetik, makanan dan minuman tahun 

2013  

404 83 

3 

Perusahaan pada poin ke dua yang 

menerbitkan laporan tanggung jawab 

sosial terkait lingkungan baik dalam 

annual report dan sustainability report 

48 35 

4 
Perusahaan yang mengikuti PROPER 

periode 2011-2013 
10 25 

5 
Memiliki data lengkap yang terkait 

dengan variabel-variabel penelitian 
- 25 

6 Unit analisis  - 75 

   Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 
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3. 3. Definisi Operasional Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan lingkungan atau 

environmental disclosure. Variabel environmental disclosure akan diukur 

berdasarkan pengungkapan indikator lingkungan yang sesuai dengan kriteria tema 

lingkungan pada sustainability report yang dikembangkan oleh GRI.  Mengingat 

masih sedikt perusahaan yang membuat sustainability report,  maka data penelitian 

ini hanya terbatas pada informasi lingkungan yang terdapat pada annual report. 

Setiap pengungkapan indikator lingkungan yang sesuai dengan kriteria GRI 

kemudian diberi bobot skor sesuai dengan Indonesian Environmental Reporting 

Index (IER) hasil penelitian Suhardjanto et al. (2008). Selanjutnya skor dari setiap 

indikator lingkungan dijumlahkan untuk memperoleh indeks pengungkapan 

lingkungan pada masing-masing sampel. Penggunaaan indeks IER milik Suhardjanto 

et al.  (2008) karena akan lebih tepat untuk pengukuran environmental disclosure di 

Indonesia. Indeks IER mencerminkan isu kondisi lingkungan yang menjadi perhatian 

di Indonesia. Item yang memiliki bobot tertinggi mencerminkan isu lingkungan hidup 

paling penting untuk diungkap.  

 

3.3.2. Variabel Independen 

Variabel bebas terdiri dari karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan leverage), kinerja lingkungan dan liputan media.  
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1. Karakteristik Perusahaan 

a.  Ukuran Perusahaan 

Penggunaan ukuran perusahaan dengan logaritma dilakukan karena dapat 

lebih mencerminkan nilai ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

diukur melalui total asset yang dimiliki perusahaan. Total asset yang dimiliki 

perusahaan selanjutnya diubah ke dalam bentuk logaritma. Perubahan itu dilakukan 

untuk menyamakan dengan variabel lain. Karena total asset perusahaan cenderung 

lebih besar dibandingkan variabel-variabel lain pada penelitian ini. Ukuran 

perusahaan berdasarkan total asset mengacu pada penelitian sebelumnya yakni 

Freedman dan Jaggi (2005) adalah dengan rumus:  

SIZE = Ln(nilai buku total aset) 

b. Profitabilitas 

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba atau profit sehingga dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Profitabilitas 

juga merupakan indikator kinerja perusahaan dalam mengelola kekayaan. Variabel 

profitabilitas dalam penelitiaan ini diukur menggunakan ROE.  Adapun pengukuran 

ROE berdasarkan Fahmi (2012:137) adalah sebagai berikut:  

ROE =    Laba setelah pajak 

                Modal saham sendiri 

c. Leverage 

  Leverage dalam penelitian ini adalah kemampuan perusahaan terhadap hutang 

untuk membiayai kegiatan operasinya. Rasio leverage ini berhubungan dengan 
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keputusan pendanaan perusahaan yang lebih memilih pembiayaan hutang 

dibandingkan modal sendiri. Hal ini menggambarkan tingkat kelebihan kewenangan 

yang dimiliki oleh debtholders dibandingkan dengan kewenangan shareholders. 

Perhitungan leverage  merujuk pada Fahmi (2012: 128) sebagai berikut: 

Leverage =      Total Hutang 

                    Total Aset 

2. Kinerja Lingkungan 

             Kinerja lingkungan adalah kinerja yang dilakukan perusahaan dalam 

menciptakan lingkungan yang baik. Pada penelitian ini kinerja lingkungan diukur 

berdasarkan peringkat perusahaan dalam PROPER. PROPER merupakan program 

penilaian kinerja lingkungan perusahaan yang dilakukan oleh kementerian 

lingkungan hidup. Sistem penilaian PROPER dilakukan dengan pemeringkatan 

perusahaan berdasarkan warna. Ada lima peringkat dalam penilaian PROPER yakni 

emas, hijau, biru, merah dan hitam. Warna emas merupakan peringkat tertinggi 

berurutan dengan warna lain hingga warna hitam sebagai peringkat terendah. 

Pengukuran kinerja lingkungan dalam penelitian ini dengan memberikan kategori 

sesuai dengan peringkat warna, yakni : 

Tabel 3.2  Penilaian Peringkat PROPER 

Warna Nilai 

Emas 5 

Hijau 4 

Biru  3 

Merah  2 

Hitam 1 

       Sumber : Yusnita (2010) 
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3. Liputan Media 

   Pengukuran media pada penelitian ini menggunakan variabel dummy. 

Dimana perusahaan akan diberi nilai satu jika terdapat liputan media mengenai 

lingkungan hidup, dan nol jika tidak terdapat liputan media mengenai lingkungan 

yang diterima perusahaan. Untuk mengetahui adanya liputan media yang diterima 

perusahaan, maka akan dicari artikel menggunakan kata kunci “lingkungan”, 

“limbah” , “polusi”, “green”, “sustainable”, “GRI”, “B3”, “CSR” dan “perubahan 

iklim”.  Pencarian artikel ini hanya terbatas pada media online. 

 

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel 

No. 
Nama 

Variabel 
Definisi Operasional 

Pengukuran 

Variabel 

Skala 

Data 

1 Environmental 

Disclosure 

Mengukur Environmental 

Disclosure berdasarkan 

jumlah item yang diungkap 

 

Skor Indeks IER 

(Indonesia 

Environmental 

Reporting) 

Rasio 

2 Ukuran 

Perusahaan 

Mengukur ukuran perusahaan 

berdasarkan total aset yang 

dimiliki perusahaan 

LognTotalAset Rasio 

3 Profitabilitas Mengukur kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan laba.  

Pengukuran ini menggunakan 

rasio ROE (Return On 

Equity) 

Return On 

Equity 

Rasio 

4 Leverage Mengukur sejauh mana 

perusahaan dibiayai oleh 

hutang. 

Debt to total 

asset 

Rasio 

5 Kinerja 

Lingkungan 

Mengukur upaya perusahaan 

yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup 

berdasarkan penilaian 

pemerintah melalui PROPER 

Peringkat 

PROPER 

Ordinal 
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No. 
Nama 

Variabel 
Definisi Operasional 

Pengukuran 

Variabel 

Skala 

Data 

6 Liputan Media Pengukuran pengaruh media 

melalui ada atau tidaknya 

ekspose media mengenai 

lingkungan terhadap 

perusahaan 

Variabel dummy  

1= terdapat 

liputan media 

mengenai 

lingkungan 

0 = tidak 

terdapat liputan 

media mengenai 

lingkungan 

Nominal 

  

3. 4.   Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data empiris 

berupa sumber data yang dibuat oleh perusahan seperti laporan tahunan perusahaan 

(annual report), laporan keberlanjutan (sustainability report), laporan penilaian 

PROPER oleh pemerintah dan berita mengenai lingkungan hidup baik dari surat 

kabar nasional yang dipublikasikan secara online maupun yang berasal dari portal 

berita online lainnya. 

Data diperoleh dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 

www.idx.com, Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan langsung dari 

website perusahaan. Data yang diambil dari website berupa data laporan tahunan 

perusahaan (annual report) dengan cara mengunduh semua data laporan tahunan 

yang dibutuhkan, sedangkan data PROPER tahun 2011-2013 diperoleh dengan 

mengunduh melalui www.menlh.com. dan untuk proksi environmental media 

menggunakan media online sebagai sarana pencarian sumber data. Media online yang 

http://www.menlh.com/
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digunakan dalam penelitian ini adalah kompas, antaranews, republika online, 

detik.com, walhi nasional , dan liputan media yang berasal dari web. 

3. 5. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi berganda, dan uji hipotesis 

(goodness of fit).  

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan gambaran 

atau informasi data dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Analisis ini hanya 

bertujuan untuk menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat 

memperjelas karakteristik data yang bersangkutan. Statistik deskriptif menunjukkan 

jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar 

deviasi . Nilai minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil dari data yang 

bersangkutan. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar dari 

data yang bersangkutan. Nilai rata-rata (mean) digunakan untuk mengetahui nilai 

rata-rata dari data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.  

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

Data dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi uji 

asumsi klasik sebelum dilakukannya pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik dilakukan 

untuk menjadikan model regresi dapat digunakan untuk keperluan estimasi serta 
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mengurangi bias data. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t 

dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.  

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik 

dan uji kolmogrov-smirnov. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah 

dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu 

garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal .  

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan 

keputusan: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas.  
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b. Jika data meyebar lebih jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

Metode grafik ini memiliki kelemahan yaitu pengamatan visual dari grafik 

tersebut terakadang menyesatkan. Oleh sebab itu dianjurkan untuk melakukan uji 

normalitas secara statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji 

normalitas residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). 

Jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data 

residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov 

menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak 

normal. 

2. Uji Multikolineritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) yang satu dengan yang 

lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesama variabel sama dengan nol.  

Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 
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independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang 

tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama 

dengan VIF > 10. Jadi dikatakan tidak terjadi multikolonieritas apanila nilai tolerance 

> 0,10 dan nilai VIF < 10. 

3. Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Jika tidak maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 

2013). Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah 

dengan  menggunakan Uji Park. Uji ini dapat mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

dengan cara melihat signifikansi masing-masing variabel. Jika variabel independen 

signifikan secara statistik (<0,05), dapat disimpulkan bahwa dalam data model 

empiris terdapat heteroskedastisitas. Begitu juga sebaliknya. 

Selain uji park cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas juga dapat dilakukan 

dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) 

yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-

studentized. Dasar analisisnya adalah  : 
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a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) akan mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebaran di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada peiode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu 

dengan lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya .  

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan 

run test. Run test digunakan sebagai bagian dari statistik nonparametric dapat pula 

digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika 

antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah 

acak atau random. Model regresi dikatakan random atau acak jika nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi autokorelasi. 

3.5.3. Regresi berganda 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. 

Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas 
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(independen) terhadap beberapa variabel terikat (dependen). Model yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

ED = β0 + β1TA+ β2ROE + β3LEV+ β4EP +β4MED + e  

Dalam hal ini:  

ED = Environmental Disclosure  

TA = Total Asset 

ROE = Return on Equity  

LEV = Leverange  

EP = Environmental Performance (Kinerja Lingkungan) 

MED = Liputan Media 

e = Error  

β = Constanta  

β0 – β4 = Regression Coefisien  

 

3.5.4. Uji Hipotesis 

      Uji hipotesis terdiri dari tiga bagian yaitu uji statistik F, uji statistik t, dan uji 

koefisien determinasi (R2).  

1. Uji Statistik F 

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F 

tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat: 
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a. Bila F hitung < F tabel maka H0 diterima dan ditolak Ha, artinya bahwa secara 

bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen; 

b. Bila F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan menerima Ha artinya bahwa secara 

bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan F pada 

tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). 

Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai 

signifikansi 0,05 dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Jika signifikansi F <0,05 maka Ho ditolak yang berarti variabel-variabel 

independent secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen; 

b. Jika signifikansi F >0,05 maka Ho diterima yang berarti variable independen 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Uji Statistik t 

      Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Uji statistik t dalam penelitian ini 

digunakan untuk menguji signifikansi koefisien variabel independen dalam 

memprediksi variabel dependen. Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 

(α=5%). Penerimaan dan penolakan hipotesis akan dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut :  

a. Jika nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.  
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b. Jika niali signifikansi (sig) lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis tidak 

dapat ditolak  

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

        Koefisien determinasi (R
2
) ini digunakan untuk menggambarkan 

kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi (R
2
) berkisar antara 0< R

2
< 1. Nilai koefisien determinasi yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel 

independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen . 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak 

peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi 

model regresi terbaik. 

Adjusted R
2
 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai 

positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R
2
 negatif, maka dianggap 

bernilai nol. Secara matematis jika nilai R
2
 = 1, maka adjusted R

2
 = 1 sedangkan jika 

nilai R
2
 = 0, maka adjusted R

2
 = (1-k) / (k-n). Jika K > 1, maka adjusted R

2
 akan 

bernilai negatif .  
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, kinerja lingkungan dan liputan media terhadap environmental 

disclosure. sehingga dapat diperoleh bukti empiris bahwa terdapat pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, kinerja lingkungan dan liputan media terhadap 

environmenta disclosure. Maka disusunlah masing-masing hipotesis untuk 

membuktikannya, Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, kesimpulan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh tehadap environmental disclosure.  

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa variabel profitabilitas 

berpengaruh terhadap environmental disclosure..   

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukan bahwa variabel leverage  tidak 

berpengaruh terhadap environmental disclosure.   

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukan bahwa variabel kinerja 

lingkungan berpengaruh terhadap environmental disclosure.  

5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukan bahwa variabel liputan media 

berpengaruh terhadap environmental disclosure.  
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5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat environmental disclosure di 

Indoensia masih rendah. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan 

environmental disclosurenya di dalam annual report. Perusahaan-perusahaan 

di Indonesia dalam meningkatkan environmental disclosurenya dapat 

memperhatikan faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, profotabilitas, kinerja 

lingkungan serta liputan media yang diterimanya.  

2. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh leverage terhadap 

environmental disclosure berdasarkan teori stakeholder. Penelitian 

selanjutnya yang menggunakan variabel leverage dapat menggunakan teori 

positive accounting dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap environmental 

disclosure. Hal itu disebabkan karena motivasi manajemen mempengaruhi 

kebijakan pengungkapan informasi perusahaan.  

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan nilai perusahaan, maupun press 

releases terkait informasi lingkungan  sebagai variabel yang menjelaskan 

faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam membuat environmental 

disclosure.  
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Lampiran 1 Daftar Sampel Penelitian 

 

NO SEKTOR  KODE  NAMA EMITEN TANGGAL IPO 

1 

BATU BARA 

ADRO Adaro Energy Tbk 16 Juli 2008 

2 BORN Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk 26 Desember 2010 

3 BYAN  Bayan Resources Tbk 12 Agustus 2008 

4 GEMS Golden Energy Mines Tbk 17 Nopember 2011 

5 HRUM Harum Energy Tbk 06 Oktober 2010 

6 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 18 Desember 2007 

7 
PTBA 

Tambang Batubara Bukit Asam 

(persero) Tbk 
23 Desember 2002 

8 
Minyak dan gas  

BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk 11 Februari 2010 

9 ENRG Energi Mega Persada Tbk 07 Juni 2004 

10 Logam dan 

Mineral Lainnya 

ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 27 Desember 1997 

11 INCO Vale Indonesia Tbk 16 Mei 1990 

12 

KIMIA 

BRPT Barito Pasific Tbk 01 Oktober 1993 

13 BUDI Budi Acid Jaya Tbk 08 Mei 1995 

14 SOBI Sorini Agro Asia Corporindo 03 Agustus 1992 

15 SRSN Indo Acitama Tbk 11 Januari 1993 

16 TPIA Chandra Asri Petrochemical 26 Mei 2008 

17 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 06 Desember 1989 

18 Energi LAPD Leyand International Tbk 17 Juli 2001 

19 
Farmasi 

KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 04 Juli 2001 

20 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 30 Juli 1991 

21 Kosmetik MBTO PT Martina Berto Tbk 13 Januari 2011 

22 

Makanan dan 

Minuman 

CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk 09 Juli 1996 

23 ICBP PT Indofood CBP sukses Makmur Tbk 07 Oktober 2010 

24 PSDN PT Prashida Aneka Niaga Tbk 18 Oktober 1994 

25 
ULTJ 

PT Ultrajaya Milk Industry and 

Trading Company Tbk 
02 Juli 1990 
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Lampiran 2 Indeks Indonesia Environmental Reporting 

Indonesian 

Environmental 

Reporting Indeks 

(IER) No. 

IER items 

IER 

Index 

(weighted) 

1.  Impact of Using Water  3.25  

2.  Incidents and Fines  3.05  

3.  Programs for Protection  2.27  

4  Waste by Type  1.99  

5  Impacts of Activities  1.91  

6  Materials by Type  1.84  

7  Enviromental Expense  1.63  

8  Discharges Water  1.58  

9  Other Air Emissions  1.54  

10  Withdrawals of Ground Water  1.44  

11  Land Information  1.43  

12  Volume of Water Use  1.41  

13  Energy Consumption  1.29  

14  Performance of Supplier  1.25  

15  Impact of Discharges Water  1.05  

16  Impacts of Transportation  1.05  

17  Impacts of Products  0.95  

18  Land for Extraction  0.84  

19  Spills of Chemicals  0.76  

20  Indirect Energy  0.67  

21  Renewable Initiatives  0.59  

22  Habitat Changes  0.42  

23  Other Indirect Energy  0.41  

24  Recycling Water  0.37  

25  Hazardous Waste  0.36  

26  Impermeable Surface  0.30  

27  Affected Red List Species  0.30  

28  Impact of Activities on Protected Areas  0.28  

29  Wastes of Material  0.20  

30  Direct Energy  0.19  

31  Greenhouse Gas Emissions (GGEs)  0.14  

32  Recycling Materials  0.10  

33  Emissions of Ozone Depleting Substances  0.08  

34  Other Indirect GGEs  0.02  

35  Operations in Protected Areas  0.02  



106 
 

 
 

Lampiran 3 Data Environmental Disclosure 

 

Indeks 

IER 

No 

IER Items 

IER 

Indeks 

Weighted 

Total 

Pengungkapan 
Persentase 

1 Impact of Using Water 3,25 2 3% 

2 Incidents and Fines 3,05 1 1% 

3 Programs for Protection 2,27 74 99% 

4 Waste by Type 1,99 6 8% 

5 Impacts of Activities 1,91 10 13% 

6 Materials by Type 1,84 3 4% 

7 Enviromental Expense 1,63 10 13% 

8 Discharges Water 1,58 0 0% 

9 Other Air Emissions 1,54 9 12% 

10 Withdrawals of Ground Water 1,44 1 1% 

11 Land Information 1,43 7 9% 

12 Volume of Water Use 1,41 3 4% 

13 Energi Consumption 1,29 12 16% 

14 Performance of Supplier 1,25 0 0% 

15 Impact of Discharges Water 1,05 0 0% 

16 Impacts of Transportation 1,05 2 3% 

17 Impacts of Products 0,95 2 3% 

18 Land for Extraction 0,84 9 12% 

19 Spills of Chemicals 0,76 1 1% 

20 Indirect Energi 0,67 4 5% 

21 Renewable Initiatives 0,59 10 13% 

22 Habitat Changes 0,42 4 5% 

23 Other Indirect Energi 0,41 1 1% 

24 Recycling Water 0,37 10 13% 

25 Hazardous Waste 0,36 12 16% 

26 Impermeable Surface 0,3 0 0% 

27 Affected Red List Species 0,3 5 7% 

28 Impact of Activities on Protected Areas 0,28 0 0% 

29 Wastes of Material 0,2 3 4% 

30 Direct Energi 0,19 3 4% 

31 Greenhouse Gas Emissions (GGEs) 0,14 13 17% 

32 Recycling Materials 0,1 13 17% 
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Indeks 

IER 

No 

IER Items 

IER 

Indeks 

Weighted 

Total 

Pengungkapan 
Persentase 

33 
Emissions of Ozone Depleting 

Substances 
0,08 3 4% 

34 Other Indirect GGEs 0,02 0 0% 

35 Operations in Protected Areas 0,02 0 0% 
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Lampiran 4 Data Ukuran Perusahaan 

No Perusahaan TOTAL ASET 
LOGN TOTAL 

ASET 

1 ADRO  Rp                    51.315.458.000.000  31,57 

2    Rp                    64.714.116.000.000  31,8 

3    Rp                    82.623.566.000.000  32,05 

4 BORN  Rp                    15.373.809.000.000  30,36 

5    Rp                    19.935.024.000.000  30,62 

6    Rp                    16.199.181.000.000  30,42 

7 BYAN   Rp                    14.474.773.000.000  30,3 

8    Rp                    18.461.045.000.000  30,55 

9    Rp                    19.224.499.000.000  30,59 

10 GEMS  Rp                      3.320.301.908.407  28,83 

11    Rp                      3.440.326.000.000  28,87 

12    Rp                      4.022.394.000.000  29,02 

13 HRUM  Rp                      4.645.148.000.000  29,17 

14    Rp                      5.208.642.000.000  29,28 

15    Rp                      5.897.221.000.000  29,41 

16 ITMG  Rp                    14.313.602.000.000  30,29 

17    Rp                    14.420.136.000.000  30,3 

18    Rp                    17.081.558.000.000  30,47 

19 PTBA  Rp                    11.510.262.000.000  30,07 

20    Rp                    12.728.981.000.000  30,17 

21    Rp                    11.677.155.000.000  30,09 

22 BIPI  Rp                      3.720.372.614.618  28,94 

23    Rp                      4.479.157.000.000  29,13 

24    Rp                    16.437.977.000.000  30,43 

25 ENRG  Rp                    17.354.833.906.000  30,48 

26    Rp                    20.039.634.000.000  30,63 

27    Rp                    28.449.806.000.000  30,98 

28 ANTM  Rp                    15.201.235.077.000  30,35 

29    Rp                    19.708.541.000.000  30,61 

30    Rp                    21.865.117.000.000  30,72 

31 INCO  Rp                    21.956.910.616.000  30,72 

32    Rp                    22.560.884.000.000  30,75 

33    Rp                    27.989.330.000.000  30,96 
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No Perusahaan TOTAL ASET 
LOGN TOTAL 

ASET 

34 BRPT  Rp                    18.843.727.000.000  30,57 

35    Rp                    20.504.858.000.000  30,65 

36    Rp                    18.002.299.000.000  30,52 

37 BUDI  Rp                      2.123.285.000.000  28,38 

38    Rp                      2.299.672.000.000  28,46 

39    Rp                      1.288.796.000.000  27,88 

40 SOBI  Rp                      1.545.616.169.000  28,07 

41    Rp                      1.312.276.000.000  27,9 

42    Rp                      1.354.507.000.000  27,93 

43 SRSN  Rp                        361.182.183.000  26,61 

44    Rp                         402.109.000.000  26,72 

45    Rp                         125.993.000.000  25,56 

46 TPIA  Rp                    14.553.433.000.000  30,31 

47    Rp                    16.314.402.000.000  30,42 

48    Rp                    23.404.264.000.000  30,78 

49 UNIC  Rp                      2.696.454.588.912  28,62 

50    Rp                      2.400.778.000.000  28,51 

51    Rp                      3.303.941.000.000  28,83 

52 LAPD  Rp                      1.184.678.779.000  27,8 

53    Rp                      1.155.885.000.000  27,78 

54    Rp                      1.107.450.000.000  27,73 

55 KAEF  Rp                      1.794.242.423.105  28,22 

56    Rp                      2.076.348.000.000  28,36 

57    Rp                      2.471.940.000.000  28,54 

58 KLBF  Rp                      8.274.554.112.840  29,74 

59    Rp                      9.417.957.000.000  29,87 

60    Rp                    11.315.061.000.000  30,06 

61 MBTO  Rp                         541.673.841.000  27,02 

62    Rp                         609.494.000.000  27,14 

63    Rp                         611.770.000.000  27,14 

64 CEKA  Rp                         823.360.918.368  27,44 

65    Rp                      1.027.693.000.000  27,66 

66    Rp                      1.069.627.299.747  27,7 

67 ICBP  Rp                    53.585.933.000.000  31,61 

68    Rp                    59.324.207.000.000  31,71 
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No Perusahaan TOTAL ASET 
LOGN TOTAL 

ASET 

69    Rp                    78.092.789.000.000  25,08 

70 PSDN  Rp                         421.366.403.319  26,77 

71    Rp                         682.611.000.000  27,25 

72    Rp                         681.832.000.000  27,25 

73 ULTJ  Rp                      2.179.181.979.434  28,41 

74    Rp                      2.420.793.000.000  28,52 

75    Rp                      2.811.621.000.000  28,66 
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Lampiran 5 Tabulasi Data 

NO Perusahaan ED TA ROE LEV MED EP 

1 ADRO 11,4 31,57 0,23 0,57 1 4 

2   10,55 31,80 0,13 0,55 1 5 

3   7,91 32,05 0,07 0,53 1 4 

4 BORN 4,47 30,36 0,22 0,45 0 3 

5   4,11 30,62 0,22 0,45 0 3 

6   9,1 30,42 2,14 1,23 0 3 

7 BYAN  7,24 30,30 0,33 0,55 0 3 

8   5,33 30,55 0,09 0,63 1 3 

9   3,11 30,59 -0,12 0,71 0 3 

10 GEMS 2,27 28,83 0,11 0,14 0 3 

11   2,27 28,87 0,07 0,16 0 2 

12   4,17 29,02 0,06 0,26 0 3 

13 HRUM 2,27 29,17 0,48 0,23 0 3 

14   4,18 29,28 0,36 0,20 0 3 

15   5,31 29,41 0,13 0,18 0 3 

16 ITMG 4 30,29 0,52 0,32 0 3 

17   5,55 30,30 0,43 0,33 0 3 

18   5,31 30,47 0,24 0,31 0 3 

19 PTBA 10,95 30,07 0,38 0,29 1 4 

20   9,92 30,17 0,27 0,33 0 4 

21   10,36 30,09 0,25 0,35 1 5 

22 BIPI 4,77 28,94 -0,07 0,17 1 3 

23   4,18 29,13 -0,04 0,17 0 3 

24   4,39 30,43 0,12 0,65 0 3 

25 ENRG 4,08 30,48 0,04 0,65 0 4 

26   3,92 30,63 -0,04 0,67 0 4 

27   4 30,98 0,12 0,62 0 3 

28 ANTM 5,61 30,35 0,18 0,29 1 4 

29   7,34 30,61 0,23 0,35 1 4 

30   8,86 30,72 0,03 0,41 1 3 

31 INCO 2,27 30,72 0,19 0,27 1 2 

32   8,58 30,75 0,04 0,26 1 3 

33   3,56 30,96 0,02 0,25 1 3 
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NO Perusahaan ED TA ROE LEV MED EP 

34 BRPT 2,27 30,57 0,02 0,49 0 4 

35   3,7 30,65 0,13 0,54 0 3 

36   4,18 30,52 -0,02 0,86 0 2 

37 BUDI 3,05 28,38 0,08 0,62 0 3 

38   4,56 28,46 0,004 0,63 0 3 

39   2,86 27,88 0,05 1,16 0 3 

40 SOBI 2,27 28,07 0,05 0,51 0 2 

41   2,27 27,90 -0,06 0,47 0 3 

42   2,27 27,93 0,16 0,39 0 3 

43 SRSN 2,27 26,61 0,1 0,30 0 3 

44   2,37 26,72 0,06 0,33 0 3 

45   2,37 25,56 0,05 0,84 0 3 

46 TPIA 4,26 30,31 0,01 0,50 1 4 

47   2,96 30,42 -0,12 0,57 1 4 

48   4,39 30,78 0,01 0,55 1 4 

49 UNIC 2,27 28,62 0,04 0,50 0 3 

50   2,37 28,51 0,02 0,44 0 3 

51   2,63 28,83 0,07 0,46 0 2 

52 LAPD 2,27 27,80 0,01 0,41 0 3 

53   2,74 27,78 0,02 0,38 0 4 

54   2,74 27,73 -0,92 0,28 0 3 

55 KAEF 2,27 28,22 0,14 0,30 0 3 

56   2,27 28,36 0,14 0,31 0 3 

57   2,27 28,54 0,13 0,34 0 3 

58 KLBF 5,69 29,74 0,24 0,21 1 3 

59   4,68 29,87 0,24 0,22 0 3 

60   6,29 30,06 0,23 0,25 1 2 

61 MBTO 2,27 27,02 0,14 0,26 1 3 

62   2,27 27,14 0,11 0,29 1 3 

63   4,11 27,14 0,04 0,26 1 3 

64 CEKA 0,67 27,44 0,24 0,51 0 3 

65   2,27 27,66 0,13 0,55 1 3 

66   2,27 27,70 0,12 0,51 0 2 

67 ICBP 2,27 31,61 0,16 0,41 1 3 

68   2,74 31,71 0,14 0,42 1 4 

69   3,36 25,08 0,09 0,51 1 4 



113 
 

 
 

NO Perusahaan ED TA ROE LEV MED EP 

70 PSDN 2,27 26,77 0,12 0,51 0 4 

71   2,27 27,25 0,06 0,40 0 3 

72   2,27 27,25 0,02 0,39 0 3 

73 ULTJ 2,27 28,41 0,11 0,36 0 3 

74   2,27 28,52 0,21 0,31 0 4 

75   3,22 28,66 0,16 0,28 0 3 
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Lampiran 6 Hasil Pengujian 

 

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ED 75 ,67 11,40 4,1691 2,46651 

TA 75 25,08 32,05 29,2415 1,55560 

ROE 75 -,92 2,14 ,1352 ,29179 

LEV 75 ,14 1,23 ,4315 ,20398 

Valid N (listwise) 75     

 

 

EP 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

MERAH 7 9,3 9,3 9,3 

BIRU 49 65,3 65,3 74,7 

HIJAU 17 22,7 22,7 97,3 

EMAS 2 2,7 2,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 

MED 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Terdapat Liputan 

Media 

50 66,7 66,7 66,7 

Terdapat Liputan Media 25 33,3 33,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 
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2. Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 75 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,72160432 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,114 

Positive ,114 

Negative -,088 

Kolmogorov-Smirnov Z ,987 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,284 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 

 

 

 

Hasil Uji Normalitas dengan Histogram 
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Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot 

 

3. Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

TA ,840 1,191 

ROE ,889 1,124 

LEV ,886 1,129 

MED ,797 1,255 

EP ,856 1,168 

a. Dependent Variable: ED 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 
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4. Uji Autokorelasi  

Run Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -,00005 

Cases < Test Value 37 

Cases >= Test Value 38 

Total Cases 75 

Number of Runs 32 

Z -1,510 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,131 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 

 

 

5. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Park 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -9,739 7,354  -1,324 ,190 

TA ,210 ,257 ,100 ,815 ,418 

ROE -,921 1,334 -,082 -,690 ,492 

LEV -,002 1,912 ,000 -,001 ,999 

MED 1,462 ,866 ,213 1,688 ,096 

EP ,775 ,629 ,150 1,231 ,222 

a. Dependent Variable: LN_RES 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Histogram 

           

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot 
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6. Hasil Uji Statistik F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 230,861 5 46,172 14,526 ,000
b
 

Residual 219,330 69 3,179   

Total 450,191 74    

a. Dependent Variable: ED 

b. Predictors: (Constant), EP, ROE, LEV, TA, MED 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 

 

7. Hasil Uji Statistik t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -17,393 4,153  -4,188 ,000 

TA ,603 ,145 ,380 4,145 ,000 

ROE 2,335 ,753 ,276 3,100 ,003 

LEV -,236 1,080 -,019 -,218 ,828 

MED 1,146 ,489 ,220 2,342 ,022 

EP 1,049 ,355 ,268 2,953 ,004 

a. Dependent Variable: ED 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015 
 

 

8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,716
a
 ,513 ,478 1,78289 

 


