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SARI 

Kumalasari, Dwi Noor Indah. 2016. “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Environmental Disclosure pada Perusahaan di Indonesia (Studi 

Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2014)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi S1. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Kiswanto, S.E., M.Si. 

 

Kata Kunci: Environmental Disclosure, Kinerja Keuangan, Political Cost, 

Sistem Manajemen Lingkungan, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan. 

 

Permasalahan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir menjadi 

perhatian perusahaan baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga 

mendorong permintaan akan pengungkapan lingkungan semakin meningkat. 

Environmental disclosure adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup di dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan 

perusahaan. Penelitian terkait environmental disclosure berkembang cukup pesat, 

namun masih menghasilkan temuan yang beragam. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

likuiditas, sistem manajemen lingkungan, pajak dan market share terhadap 

environmental disclosure. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non 

keuangan yang terdaftar pada bursa efek indonesia (BEI) tahun 2012-2014. 

Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling, sehingga didapat 50 

perusahaan sampel dengan 150 unit analisis. Metode analisis data penelitian ini 

adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tipe industri dan sistem manajemen 

lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap environmental disclosure. 

Namun, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, pajak dan market share tidak 

berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

dengan tipe industri yang memiliki pengaruh tinggi terhadap lingkungan dan 

sistem manajemen lingkungan yang baik cenderung melakukan environmental 

disclosure yang lebih baik dalam annual report dan atau sustainability reportnya, 

sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, pajak dan market share 

yang tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap environmental 

disclosure menunjukkan bahwa perusahaan dalam melakukan environmental 

disclosure tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Environmental disclosure 

perusahaan di Indonesia masih rendah, sehingga diharapkan perusahaan 

meningkatkan environmental disclosure dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

dalam penelitian. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan daftar item 

environmental disclosure dengan pembobotan. Penelitian selanjutnya disarankan 

untuk menggunakan pengukuran lain dengan Return on Equity atau profit margin 

untuk mengukur profitabilitas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menggunakan pengukuran quick ratio atau cash ratio untuk mengukur likuiditas.  
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ABSTRACT 

 

Kumala, Dwi Noor Indah. 2016. “Factors Influencing Environmental Disclosure 

in Indonesian Companies (Empirical Study toward Non-Finance Companies 

Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2012-2014)”. Final Project. Accountig 

Department. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor 

Kiswanto, S.E., M.Si. 

Keywords: Environmental Disclosure, Financial Performance, Political Cost, 

Environmental Management System, Type of Industry, Firm Size. 

Environmental problems recently became companies’ concern both in national 

and international, so that it encouraged demands of the act of expressing 

environment. Environmental disclosure means displaying a company’s 

information of environmental in annual report or sustainability report of company. 

The research related to environmental disclosure developed rapidly, but still gave 

varied findings. The purpose of this research is to find out the influence of type of 

industry, firm size, profitability, liquidity, environmental management system, tax 

and market share toward environmental disclosure. 

The population in this research was non-finance companies listed in Indonesia 

Stock Exchange (IDX) 2012-2014. Sampling technique used purposive sampling, 

so it was obtained 50 company samples with 150 analysis units. Data analysis 

method was multiple linear regression analysis. 

The results show that type of industry and environmental management systems 

significantly influenced the environmental disclosure. However firm size, 

profitability, liquidity, tax, and market share did not influence the environmental 

disclosure. 

Based on the result of this research it can be concluded that the company with 

type of industry that has a high influence to environment and a good 

environmental management system tend to do environmental disclosure in the 

annual report and sustainability report, while firm size, profitability, liquidity, tax, 

and market share did not significantly influence the environmental disclosure 

shows that the company is not influenced by these factors to do environmental 

disclosure. Environmental disclosure of Indonesian companies that was still low, 

so it was expected that companies increase their environmental disclosure by 

considering factors of the research. Future studies should use a list of items with a 

weighting of environmental disclosure. Furture studies should use return on equity 

and profit margin to measure profitability. Furture studies should use quick ratio 

and cash ratio to measure liquidity. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan dalam menjalankan bisnis usahanya tidak hanya dituntut 

untuk memperoleh laba (profit) dalam memenuhi kepentingan kepada pemegang 

saham (shareholder) tetapi juga memiliki kewajiban sosial kepada masyarakat di 

luar perusahaan (people) serta lingkungan (planet). Hal tersebut semakin 

diperhatikan seiring dengan isu kerusakan lingkungan yang disebabkan karena 

operasional perusahaan marak terjadi. Menurut Kurniawan (2014), operasional 

perusahaan dapat menimbulkan polusi dan rusaknya lingkungan akibat limbah 

perusahaan maupun aktivitas perusahaan lainnya yang tidak ramah lingkungan. 

Banyak perusahaan yang diberhentikan operasionalnya karena masalah 

pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.  

Terdapat 71 kasus dugaan tindak pidana pencemaran ataupun perusakan 

lingkungan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2012. Semua kasus tersebut 

terkait dengan memasukkan skrab besi yang diduga tercampur limbah B3 dalam 

1.202 kontainer melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak 

dan Belawan; kasus pembakaran hutan dan lahan di Aceh, Sumatra Utara, Riau, 

Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah serta pembuangan limbah B3 di 

Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur (Kementrian Lingkungan Hidup, 2013). 

Permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi, mendorong banyak 

pihak baik nasional maupun internasional untuk mengatasi permasalahan 
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lingkungan tersebut. Amerika Serikat membuat peraturan tentang lingkungan 

dalam US National Environment Policy Act (NEPA). Undang – Undang tersebut 

membahas tentang polusi udara, air dan tanah. Peraturan mengenai polusi air 

dalam Clean Water Act menyatakan bahwa perusahaan diharuskan untuk 

membuat laporan setiap bulan mengenai polusi air yang ditimbulkan. 

International Organization for Standardization yang menetapkan ISO 14001 

tentang manajemen lingkungan, serta Global Reporting Initiative (GRI) yang 

mengeluarkan pedoman pelaporan pengungkapan lingkungan. 

Pemerintah Indonesia juga menunjukkan perhatiannya terhadap 

lingkungan dengan membuat kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan 

serta konservasi alam. Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 

Beracun. 

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah sedikit banyak telah membuat 

perusahaan menyadari akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. 

Perusahaan dapat memperlihatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap 

lingkungan melalui Environmental Disclosure. Environmental Disclosure 

merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 

Zhegal dan Ahmed (1990) mengidentifikasikan Environmental Disclosure 

meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap 

kerusakan alam, konservasi alam dan pengungkapan lainnya yang berhubungan 

dengan lingkungan hidup.  
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Environmental Disclosure pada mulanya bersifat mandatory (wajib) dan 

voluntary (sukarela). Sifat mandatory dikarenakan adanya peraturan pemerintah 

yang mewajibkan perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 

74 ayat 1 yang menyatkan bahwa: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan. (2) Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan 

kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan 

kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu pasal 66 

ayat 2c mewajibkan semua perseroan terbatas untuk melaporkan pelaksanaan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan, sehingga 

pengungkapan informasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih 

bersifat mandatory. Standar pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

telah banyak dikembangkan diantaranya adalah The Nation Global Impact, Social 

Accountability 8000, dan The Global Reporting Initiative, tetapi belum ada 

peraturan baku mengenai standar pengungkapan informasi lingkungan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan pengungkapan lingkungan 

masih bersifat voluntary (sukarela) sesuai kebijakan perusahaan. 
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Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas 

operasional perusahaan menjadi penyebab masih minimnya pelaporan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan di Indonesia. Beberapa kasus tersebut diantaranya PT 

Fajar Sakti Prima atas dugaan pelanggaran AMDAL karena memindahkan alur 

pelayaran ponton dari tempat  yang disetujui sesuai AMDAL yang mengakibatkan 

terganggunya ekosistem di kawasan habitat Pesut Mahakam (Jalil, 2015). PT 

Surya Usaha Mandiri (SUM) di Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten 

Bandung yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan akibat dari polusi 

udara saat proses produksi perusahaan tekstil yang menimbulkan bau menyengat 

yang mengganggu pernafasan serta limbah cair yang merusak kualitas air sungai. 

Hal tersebut terjadi karena perusahaan tidak memiliki pengelolaan limbah yang 

baik (Nashear, 2014). PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang digugat karena harus 

bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan seluas 20.000 hektar di 

Kabupaten Ogan Komeringlir Sumatera Selatan. Kebakaran hutan diduga kuat 

adalah salah satu modus pembersihan lahan untuk memulai penanaman baru, 

karena pembukaan lahan dengan membakar di lahan gambut merupakan metode 

paling murah dan mudah (WALHI, 2015). 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa 

pada tahun 2011 terdapat kasus pelanggaran lingkungan hidup sebanyak 107 

kasus, sedangakan tahun 2012 terdapat 118 kasus dan pada semester pertama di 

tahun 2013 sebanyak 123 kasus. Kasus – kasus tersebut terkait dengan berbagai 

krisis lingkungan dan pengambilan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan investasi. 

Grafik di bawah ini mengungkapkan protes lingkungan hidup akibat kurangnya 
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kepedulian terhadap lingkungan, sehingga permasalahan terkait pentingnya 

pengungkapan lingkungan merupakan masalah yang harus diperhatikan di Indonesia. 

 
Gambar 1.1. Presentase Provinsi Kasus Lingkungan Hidup, 2013 

Sumber: WALHI, 2014 

Gambar 1.1. menunjukkan presentase kasus – kasus lingkungan hidup yang terjadi 

pada tahun 2013. Secara nasional terdapat 32,3% kasus lingkungan hidup yang 

terjadi. Kasus-kasus tersebut terkait dengan beberapa sektor seperti hutan, 

perkebunan besar, pertambangan, kelautan dan pesisir, serta kasus-kasus yang terkait 

dengan pencemaran dan tata ruang. Dari pengalaman advokasi yang WALHI lakukan, 

khususnya di sepanjang tahun 2013, korporasi menempati angka tertinggi sebagai 

pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dengan presentase 82,5%. 

Tahun 2013 sedikitnya ada 52 perusahaan yang menjadi pelaku berbagai konflik 

lingkungan, sumber daya alam dan agraria. Angka-angka ini menunjukkan bahwa 

industri ekstrakif seperti tambang dan perkebunan sawit skala besar merupakan 

predator puncak ekologis.   

Kasus – kasus lingkungan hidup yang terjadi dapat dilihat bahwa 

perusahaan harus lebih transparan dalam melaporkan informasi terkait sosial, 

ekonomi dan lingkungan. Khususnya pengungkapan informasi terkait lingkungan 
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hidup. Pengungkapan informasi lingkungan memberikan manfaat bagi 

perusahaan. Perusahaan yang memberikan lebih banyak informasi terhadap 

lingkungan, sehingga akan memberikan citra positif di mata masyarakat 

(Winarsih, 2015). Melalui Environmental Disclosure masyarakat dapat memantau 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, dengan demikian perusahaan 

memperoleh perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sehingga 

perusahaan dapat tetap eksis (Parson, 1996). 

Manfaat yang akan didapatkan perusahaan dengan mengungkapkan 

informasi lingkungan mendorong perusahaan untuk melakukan Environmental 

Disclosure dalam Laporan Tahunan maupun Laporan Berkelanjutan. Berdasarkan 

data Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) pada tahun 2005 hanya 

ada 1 perusahaan yang membuat Laporan Keberlanjutan. Sampai dengan tahun 

2014 sebanyak 60 perusahaan yang membuat Laporan Berkelanjutan atau laporan 

CSR. Namun peningkatan tersebut mengindikasikan masih minimnya perusahaan 

yang melakukan pelaporan berkelanjutan, apabila dibandingkan dengan 

perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 kurang lebih 

sebanyak 500 Emiten. 

Environmental disclosure merupakan salah satu cara penting untuk 

menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keberlangsungan 

perusahaan jangka panjang. Penelitian mengenai pengungkapan lingkungan telah 

banyak dilakukan dengan hasil yang beragam. Banyak faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan lingkungan atau environmental disclosure. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan environmental disclosure 
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berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diantaranya latar belakang etnic 

komisaris utama, proporsi komisaris independen, jumlah rapat komite audit, 

ukuran perusahaan, laverage, profitabilitas, cakupan operasi perusahaan 

(Suhardjanto, 2010), tipe industri (Burgwal dan Vieira, 2014), likuiditas, 

solvabilitas (Kamil dan Antonius, 2012), ISO 14001 (Bawono, 2015), Biaya 

Politik (Fajrini, 2012). Penelitian ini mengambil variabel tipe industri, ukuran 

perusahaan, kinerja keuangan yang diproksikan dengan profitabilitas dan 

likuiditas, sistem manajemen lingkungan serta political cost yang diproksikan 

dengan pajak dan market share. Penelitian-penelitian yang menguji faktor-faktor 

environmental disclosure perusahaan sudah banyak dilakukan, namun masih 

banyak terdapat perbedaan hasil pengujian. 

Burgwal dan Vieira (2014) meneliti mengenai environmental disclosure 

sebagai variabel dependen dan ukuran perusahaan, tipe industri serta profitabilitas 

sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap environmental 

disclosure. Sedangkan profitabilitas tidak signifikan terhadap environmental 

disclosure. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh Miranti (2009) yang 

menunjukkan bahwa karakteristik profitabilitas dan tipe industri berpengaruh 

secara signifikan terhadap environmental disclosure. Sedangkan size, leverage, 

cakupan operasional perusahaan, proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh 

signifikan terhadap environmental disclosure. Profitabilitas yang merupakan 

ukuran kinerja keuangan dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan 

pengungkapan lingkungan. Semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan semakin 



8 
 

 
 

tinggi pula kemampuan perusahaan melakukan pengugkapaan informasi 

lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan Gamerschlag et al. (2011) mengenai hubungan 

antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial lingkungan pada 

perusahaan – perusahaan di Jerman menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan 

industri berhubungan dengan jumlah pengungkapan. Menurut Utomo (2000) para 

peneliti akuntansi sosial tertarik untuk menguji pengungkapan sosial pada 

berbagai perusahaan yang memiliki perbedaan karakteristik. Salah satu perbedaan 

karakteristik yang menjadi perhatian adalah tipe industri yaitu high profile dan 

low profile. Industri high profile merupakan industri yang mempunyai dampak 

yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat. Sedangkan industri low profile 

tidak mempunyai sunsivitas terhadap lingkungan. Perusahaan yang mempunyai 

dampak yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat cenderung lebih banyak 

mengungkapkan informasi terkait sosial dan lingkungan. 

Ukuran perusahaan pada beberapa penelitian menemukan hasil yang 

berbeda. Fontana et al. (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap environmental disclosure. Perusahaan yang besar akan cenderung 

lebih banyak mengungkapkan informasi lingkungan karena perusahaan yang besar 

mempunyai ekspansi yang luas dan lebih banyak berdampak terhadap lingkungan. 

Sedangkan Miranti (2009) tidak menemukan adanya pengaruh antara ukuran 

perusahaan dengan environmental disclosure. 

Fajrini (2012) juga meneliti terkait biaya politis terhadap 

pertanggungjawaban sosial. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya 
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politis berpengaruh positif terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. 

Semakin tinggi biaya politis atas resiko politis yang dihadapi maka perusahaan 

akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi 

sosial. 

Bawono (2015) menguji pengaruh sertifikasi ISO 14001 terhadap 

corporate social responsibility. Dimana ISO 14001 merupakan standar sistem 

manajemen lingkungan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

sertifikasi ISO 14001 mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility. Hal tersebut menjunjukkan bahwa 

perusahaan yang mempunyai ISO 14001 melakukan pengungkapan lebih banyak 

daripada perusahaan yang tidak memiliki ISO 14001. 

1.2. Rumusan Masalah 

Isu kerusakan lingkungan akhir – akhir ini banyak dibicarakan mengingat 

akibat dari kerusakan lingkungan  terhadap kelangsungan hidup masyarakat di 

masa yang akan datang. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah dari 

limbah perusahaan ataupun aktivitas perusahaan yang tidak ramah lingkungan. 

Oleh sebab itu perusahaan melakukan Environmental Disclosure sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap ligkungan. Environmental Disclosure masih bersifat 

sukarela (voluntary) jadi belum banyak perusahaan yang mengungkapkannya. 

Penelitian tentang Environmental Disclosure telah banyak dilakukan 

tetapi masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Berdasarkan fenomena 

research gap yang telah diuraikan membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai analisis faktor – faktor yang mempengaruhi environmental 
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disclosure pada perusahaan di indonesia. Sehingga perumusan masalah dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Apakah tipe industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik 

Environmental Disclosure? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Environmental Disclosure? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Environmental Disclosure? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Environmental 

Disclosure?  

5. Apakah sistem manajemen lingkungan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Environmental Disclosure? 

6. Apakah pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Environmental 

Disclosure? 

7. Apakah market share berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Environmental Disclosure? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh tipe industri terhadap 

Environmental Disclosure. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap Environmental Disclosure. 
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3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh profitabilitas terhadap 

Environmental Disclosure. 

4. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh likuiditas terhadap 

Environmental Disclosure. 

5. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh sistem manajemen 

lingkungan terhadap Environmental Disclosure. 

6. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh pajak terhadap 

Environmental Disclosure. 

7. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh market share terhadap 

Environmental Disclosure.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengetahui 

variabel – variabel apa saja yang mempengaruhi environmental disclosure, 

serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

dibidang environmental disclosure. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam 

melakukan pertimbangan dan pengambilan keputusan kebijakan – kebijakan 

perusahaan terkait praktik environmental disclosure.  
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3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

membuat keputusan investasi yang tepat, mengingat pengungkapan informasi 

terkait lingkungan merupakan salah satu hal yang penting bagi stakeholder.  

4. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan serta acuan kinerja 

pemerintah dalam menentukan kebijakan dan standar dalam mengatur 

environmental disclosure di Indonesia. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Legitimasi 

Terdapat beberapa pendekatan teori yang berkaitan dengan 

pengungkapan lingkungan, diantaranya economic based theory, stakeholder 

theory, dan legitimacy theory. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi 

(legitimacy theory), dimana teori ini mampu melihat praktik bisnis dari kacamata 

semua stakeholder tidak sekedar stakeholder ataupun individu tertentu yang 

dianggap powerful (Chariri, 2008). 

Teori Legitimasi berasal dari teori ekonomi politik (political economy 

theory) dan didasarkan pada gagasan mengenai “kontrak sosial” (Patten, 2002). 

Konsep ini juga dijelaskan oleh Cho dan Patten (2007) yang menyatakan bahwa 

setiap institusi sosial dan institusi bisnis beroperasi dalam masyarakat melalui 

kontrak sosial, secara tersurat ataupun tersirat, dimana kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan didasarkan pada: (1) pengiriman beberapa tujuan yang diinginkan 

secara sosial kepada masyarkat umum, dan (2) distribusi manfaat ekonomi, sosial, 

atau manfaat politis kepada kelompok – kelompok masyarakat. 

Teori Legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam 

lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha 

meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas – batas dan norma 

masyarakat (Brown dan Deegan, 1998). Ghozali dan Chariri (2007) 

mengungkapkan definisi teori legitimasi sebagai suatu kondisi atau status yang 
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ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sosial 

yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya. Legitimasi dapat 

dikatakan sebagai pengakuan perusahaan oleh masyarakat. Pengakuan tersebut 

merupakan hal yang paling penting karena dengan begitu keberlangsungan hidup 

perusahaan akan terus berlanjut. 

Perusahaan harus memperdulikan keadaan sosial lingkungan sekitarnya, 

karena dengan kepedulian tersebut perusahaan akan mendapatkan kepercayaan 

dari masyarakat. Selain itu perusahaan juga harus menyelaraskan nilai – nilai 

perusahaan dengan nilai – nilai yang ada di masyarakat. Ketika terdapat 

perbedaan antara nilai – nilai perusahaan dengan nilai – nilai di masyarakat, 

legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan tersebut 

sering dinamakan “legitimacy gap” serta dapat mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Ghozali dan Chariri, 2007). 

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), legitimacy gap dapat terjadi karena 

tiga alasan, yaitu: 

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap 

kinerja 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 kearah yang sama tetapi waktunya berbeda. 

Perusahaan harus berusahaa memonitor nilai – nilai perusahaan dan 

sosial masyarakat serta mengidentifikasi kemungkinan munculnya gap tersebut. 
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Perusahaan mengidentifikasi aktivitas yang berada dalam kendalinya serta 

mengidentifikasi publik yang memiliki power sehingga mampu memberikan 

legitimacy kepada perusahaan untuk mengurangi terjadinya legitimacy gap (Neu, 

et al., 1998 dalam Chariri, 2008). 

 Berdasarkan teori legitimasi yang telah dijelaskan dimana persepsi dan 

pengakuan publik sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan 

legitimacy dari masyarakat. Environmental Disclosure pada laporan tahunan 

perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar 

akan lingkungan yang ada. Sehingga perusahaan akan mendapatkan perhatian dan 

pengakuan dari masyarakat serta perusahaan diakui oleh masyarakat dan 

aktivitasnya didukung oleh masyarakat.  

2.2. Teori Keagenan 

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara agen 

dan prinsipal. Agen disini merupakan pihak manajemen perusahaan sedangkan 

prinsipal merupakan investor atau pemegang saham. Teori ini menyatakan bahwa 

hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain 

(agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan prinsipal yang 

melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen 

yang dilandasi dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian 

perusahaan, pemisahan penanggung resiko, pembuatan keputusan dan 

pengendalian fungsi – fungsi  (Jensen dan Meckling, 1976).  

Pihak prinsipal dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan 

memberikan tingkat intensif yang layak kepada agen dan bersedia mengeluarkan 
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biaya pengawasan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh agen. 

Adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan (ownership) dan fungsi 

pengendalian (control) dalam hubungan keagenan sering menimbulkan masalah – 

masalah keagenan (agency problem). Masalah – masalah tersebut timbul karena 

adanya konflik atau perbedaaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori 

keagenan berusaha menjelaskan penentuan kontrak yang paling efisien yang bisa 

membatasi konflik atau masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976).  

Berdasarkan pendelegasian wewenang pemilik sebagai prinsipal kepada 

manajemen sebagai agen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi 

kepentingan pemilik. Kepentingan kedua pihak tersebut tidak selalu sejalan 

sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan 

agen sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola perusahaan. 

Manajer sebagai agen akan memilih kebijakan yang dapat memaksimalkan 

kepentingan para prinsipal yaitu para pemilik perusahaan baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. Tetapi selain mempunyai kewajiban memenuhi 

kepentingan prinsipal manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan 

kesejahteraan sendiri. 

Secara tidak langsung dengan adanya perbedaan kepentingan 

tersebutakan memicu terjadinya konflik kepentingan. Konflik yang terjadi antara 

agen dan prinsipal disebabkan karena adanya asimetri informasi. Asimetri 

informasi terjadi ketika manajer sebagai pihak internal memilki informasi yang 

lebih banyak dibandingkan stakeholder sebagai pihak eksternal. Adanya 
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hubungan kontrak kedua belah pihak sangat memungkinkan terjadi manipulasi 

untuk meningkatkan utilitas masing – masing (Jensen dan Meckling, 1976).  

Beberapa penelitian menyatakan teori keagenan dapat dikurangi dengan 

meningkatkan pengungkapan. Ball (2006) dalam Almilia (2008) menyatakan 

bahwa peningkatan transparansi dan pengungkapan akan memberikan kontribusi 

untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Pengungkapan 

terkait informasi perusahaan dilakukan agar pihak prinsipal bisa mengawasi 

kinerja manajer sebagai agen sehingga akan menimbulkan kepercayaan prinsipal 

terhadap agen serta dapat meminimalkan tindakan kecurangan agen untuk 

memenuhi kepentingan sendiri. Sehingga konflik keagenan bisa terhindari. 

2.3. Environmental Disclosure 

Pengungkapan (disclosure) yang dilakukan oleh perusahaan adalah alat 

yang penting untuk mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan hidup dan 

sosial suatu perusahaan (Agrifood, 2004 dalam Suhardjanto dan Miranti, 2009). 

Berdasarkan banyaknya tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan, maka 

perusahaan harus menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (profit) dengan 

kinerja sosial (people) dan kinerja lingkungan (planet) atau disebut dengan triple 

bottom line. Solomon (2007) menyatakan salah satu cara untuk meningkatkan 

akuntabilitas perusahaan adalah lingkungan. Environmental Disclosure 

merupakan cara terpenting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja 

perusahaan. 

  Environmental Disclosure adalah pengugkapan informasi yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup di dalam laporan tahunan perusahaan 
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(Suratno, dkk 2006). Environmental Disclosure atau pengungkapan lingkungan 

merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela yang dilakukan oleh perusahaan 

sebagai tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan masyarakat. Namun seiring 

berjalannya waktu Environmental Disclosure menjadi hal wajib dilakukan 

perusahaan. Mengingat tentang dampak lingkungan yang disebabkan oleh 

aktivitas perusahaan sehingga perusahaan harus memberikan tanggung jawab 

kepada lingkungan dan masyarakat. 

Jenis pengungkapan sendiri dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan 

sukarela (voluntary discosure) dan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) 

(Ghozali dan Chariri, 2007). Voluntary disclosure mengungkapkan berbagai 

informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan keadaan perusahaan secara 

sukarela, sedangkan mandatory disclosure mengungkapkan informasi berkaitan 

dengan aktivitas dan keadaan perusahaan yang bersifat wajib serta dinyatakan 

dalam peraturan hukum. 

Environmental Disclosure merupakan perwujudan dari tanggung jawab 

sosial perusahaan. Melalui pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan 

perusahaan, 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. 

Environmental Disclosure merupakan bagian dari kegiatan CSR. 

Pengungkapan tentang informasi lingkungan bertujuan sebagai media antara 

perusahaan, masyarakat, dan investor yang dapat digunakan sebagai pengambil 

keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Nugraha, 2015). Pertanggungjawaban 
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lingkungan juga merupakan respon terhadap kebutuhan informasi dari kelompok 

– kelompok yang berkepentingan (Interest Group) seperti serikat pekerja, 

aktivitas lingkungan hidup, kalangan religius, dan kelompok lain (Guthrei dan 

Parker, 1990). 

Berbagai penelitian tentang Environmental Disclosure telah banyak 

dilakukan dan menunjukan bahwa banyak perusahaan yang memutuskan untuk 

mengungkapkan informasi lingkungan kepada stakeholder. Environmental 

Disclosure telah berkembang di berbagai negara. Serta telah berkembang pula 

pengukuran yang digunakan untuk mengukur Environmental Disclosure. 

Menurut Al – Tuwaijri (2003) dalam Suhadjanto (2010) teknik 

pengukuran lingkungan dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama 

menggunakan content analysis, yaitu pengukuran beberapa tingkatan dengan 

mengkuantifikasikan pengungkapan lingkungan yang terdapat dalam laporan 

tahunan perusahaan yang dibagi menjadi beberapa halaman (Gray et al., 2005; 

Patten, 1995; Guthrie dan Parker, 1989; Patten, 1992), kalimat (Wiseman, 1982; 

Ingram dan Krazer, 1980), dan kata (Deegan dan Gordon, 1996; Zeghal dan 

Ahmed, 1990). Sedangkan teknik pengukuran yang kedua menggunakan 

disclosure index, dengan mengidentifikasi isu lingkungan, kemudian membobot 

setiap item sesuai dengan demand stakeholder. Suhardjanto (2007) membuat 

indeks pengungkapan lingkungan hidup yang terdiri dari 35 item berdasarkan 

bobot isu yang ditulis media. 

Salah satu contoh teknik pengukuran lingkungan dengan menggunakan 

content analysis yaitu indeks GRI (Global Reporting Initiative). GRI merupakan 
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organisasi nirlaba yang mempopulerkan keberlanjutan ekonomi. GRI membuat 

standar laporan keberlanjutan atau yang sering disebut G (Guideliness). Terdapat 

enam item indikator pengungkapan yaitu ekonomi (9), lingkungan (34), praktek 

ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja (16), Hak Asasi Manusia (12), 

masyarakat (11) dan tanggung jawab atas produk (9). 

2.4. Tipe Industri 

Tipe industri merupakan tipe bisnis yang dijalankan perusahaan menurut 

sektor bisnis. Berbagai macam jenis perusahaan mempunyai tipe industri yang 

berbeda. Perbedaan tersebut yang mempengaruhi perusahaan untuk 

memperlakukan dan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

tersendiri. Roberts (1992) mengklasifikasikan tipe industri ke dalam dua kategori 

yaitu high profile dan low profile. Industri high profile (industri sensitif 

lingkungan) mempunyai karakteristik tingginya visibilitas konsumen, tingkat 

risiko politik dan persaingan yang ketat. Perusahaan minyak dan gas dengan 

bahan dasar (baja dan bahan kimia) termasuk dalam kategori high profile. 

Sedangkan layanan konsumen dan barang, keuangan dan komunikasi 

diklasifikasikan sebagai industri low profile. 

Monteiro dan Guzman (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang 

beroperasi di industri yang sensitif lingkungan dan berpotensi membahayakan 

lingkungan harus mematuhi peraturan lingkungan karena polusi yang ditimbulkan 

dari hasil kegiatan perusahaan dapat membahayakan lingkungan. Selain itu 

perusahaan juga akan menghadapi tekanan sosial yang lebih besar karena industri 

dengan sensitif lingkungan yang tinggi lebih terkait dengan masalah lingkungan. 
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Jika perusahaan tidak melaporkan tanggug jawab sosial dan lingkungan maka 

perusahaan akan mendapat ancaman dari masyarakat dan pemerintah karena 

menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitar. 

2.5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari 

total aset, tingkat penjualan, maupun nilai pasar saham. Dalam teori legitimasi, 

perusahaan besar lebih terlihat aktivitasnya dibandingkan dengan perusahaan kecil 

sehingga tuntutan dan tekanan dari stakeholder dan masyarakat akan lebih besar. 

Lou, et al. (2003) menyatakan bahwa perusahaan besar akan mendapatkan 

tekanan besar dari publik dan para stakeholder mempunyai ekspektasi yang tinggi 

mengenai praktik manajemen karbon. Agar terhindar dari tekanan tersebut 

perusahaan melakukan pengungkapan sosial lingkungan sebagai bentuk tanggung 

jawab perusahaan atas aktivitas operasional perusahaan. 

2.6. Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan sebuah perusahaan merupakan gambaran dari tingkat 

pencapaian hasil atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program selama periode 

waktu tertentu. Penilaian kinerja keuangan sebuah perusahaan membutuhkan 

informasi keuangan yang merupakan kebutuhan mendasar bagi para investor 

dalam pengambilan keputusan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur melalui 

laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik yang dapat memberikan suatu 

gambaran tentang posisi keuangan. Informasi keuangan yang ada pada laporan 

keuangan akan digunakan oleh pihak – pihak yang berkepentingan seperti 
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investor, kreditor, calon kreditor, karyawan, pemerintah dan masyarakat untuk 

pengambilan suatu keputusan (Widyatama, 2015). 

Kinerja keuangan biasanya diukur menggunakan profitabilitas dan 

likuiditas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang ditentukan. 

Sedangkan likuiditas merupakan suatu indikator kemampuan entitas untuk 

membayar semua liabilitas jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aset lancar yang tersedia. 

2.6.1. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang 

ditentukan. Tujuan utama perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas 

menandakan ketersediaan dana perusahaan, semakin besar dana operasional 

perusahaan maka akan lebih leluasa bagi perusahaan dalam menentukan 

aktivitasnya. Profitabilitas dapat dijadikan dasar untuk menuntut perusahaan 

dalam melakukan pengungkapan sukarela. Perusahaan yang mempunyai 

profitabilitas lebih tinggi lebih mampu dalam melakukan pengungkapan 

dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang rendah. 

Perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi dianggap mampu untuk 

melakukan pengungkapan sukarela tersebut dan tidak akan menjadi beban bagi 

perusahaan. 

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif dari 

profitabilitas terhadap environmental disclosure pada perusahaan pertambangan di 



23 
 

 
 

Indonesia (Yanto dan Bonatan, 2016). Pengaruh negatif dari profitabilitas 

terhadap environmental disclosure kemungkinan besar disebabkan karena 

perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang berpotensi merusak 

lingkungan. Environmental disclosure dilakukan dengan baik apabila perusahaan 

mempunyai profitabilitas yang jelek, karena untuk menenangkan investor (Yanto 

dan Bonatan, 2016). 

Profitabilitas dapat diukur menggunakan tiga rasio yaitu profit margin, 

return on asset (ROA), dan return on equity (ROE). Profit margin menghitung 

sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat 

penjualan tertentu. Profit margin juga bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan 

perusahaan menekan biaya – biaya (ukuran efisien) di perusahaan pada periode 

tertentu. Return on Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba berdasarkan tingkat aset tertentu. Sedangkan Return on Equity 

(ROE) merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal 

saham tertentu. 

2.6.2. Likuiditas 

Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Fahmi, 2012). Likuiditas bertujuan 

menaksir kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek dan komitmen pembayaran keuangannya. Semakin tinggi likuiditas akan 

semakin baik bagi investor karena perusahaan dianggap lebih mampu untuk 

membayar kewajibannya. 
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Likuiditas dapat diukur menggunakan current ratio dan quick ratio. 

Current ratio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Sedangkan quick ratio 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan 

menggunakan aktiva yang lebih likuid.  

2.7.  Sistem Manajemen Lingkungan 

Sistem manajemen lingkungan merupakan bagian dari keseluruhan 

sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, 

pelaksanaan, prosedur, dan sumber daya untuk mengembangkan 

mengimplementasikan, mencapai, mengavaluasi dan memelihara kebijakan 

lingkungan (ISO 14001, 2004). Manajemen lingkungan dalam suatu perusahaan 

sangatlah penting, karena dengan manajemen lingkungan yang baik maka 

pencapaian kinerja lingkungan akan menjadi lebih baik. Pencapaian kinerja 

lingkungan yang baik bukanlah tujuan akhir perusahaan. Perusahaan berharap 

bahwa dengan kinerja lingkungan yang baik maka kinerja keuangan perusahaan 

sebagai tujuan akhir dapat ditingkatkan (De Beer et al., 2006). 

Dibutuhkan sistem yang baik untuk mewujudkan suatu manajemen 

lingkungan yang baik. Saat ini telah banyak standar mengenai sistem manajemen 

lingkungan salah satunya adalah ISO 14001. ISO 14001 adalah standar sistem 

manajemen utama yang mengkhususkan pada persyaratan bagi formulasi dan 

pemeliharaan dari sistem manajemen lingkungan. ISO 14001 merupakan standar 

yang dikembangkan oleh organisasi intersasional ISO (International Organization 

for Standardization).   
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ISO 14001 menetapkan suatu sistem manajemen lingkungan secara 

menyeluruh dan mencakup elemen-elemen kunci sebagai berikut: (a) penetapan 

kebijakan lingkungan yang tepat; (b) perencanaan, implementasi dan operasi 

sistem manajemen lingkungan; (c) pengecekan dan koreksi prosedur serta (d) 

pengkajian manajemen secara berkala atas keseluruhan sistem manajemen sistem 

(Andiyani dan Riduwan, 2011). 

ISO 14001 adalah standar manajemen lingkungan yang sifatnya sukarela 

tetapi konsumen menuntut produsen untuk melaksanakan program sertifikasi 

tersebut. Pelaksanaan program sertifikasi ISO 14001 dapat dikatakan sebagai 

tindakan proaktif dari produsen yang dapat mengangkat citra perusahaan dan 

memperoleh kepercayaan dari konsumen. ISO 14001 adalah suatu standar 

internasional untuk Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang pada saat ini 

secara luas menggunakan SML di dunia, dengan lebih dari 6.000 sertifikasi di 

Inggris dan 111.000 sertifikasi di 138 negara seluruh dunia. Tiga komitmen 

fundamental mendukung kebijakan lingkungan untuk pemenuhan persyaratan ISO 

14001, termasuk pencegahan polusi, kesesuaian dengan undang –undang yang ada, 

perbaikan berkesinambungan sistem manajemen lingkungan.   

2.8. Political Cost 

Biaya politis (political cost) adalah fungsi dari tingkat pengawasan 

politik dan pentingnya perusahaan menyalurkan kekayaan perusahaan atas 

dampak kegiatan politik masyarakat terhadap perusahaan (Mills, Nutter dan 

Schawb, 2010). Perusahaan dikenakan political cost ketika mereka menggunakan 

metode yang lebih konservatif untuk menghindari gejolak masyarakat atas 
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kegiatan usahanya. Semakin besar political cost perusahaan maka manajer lebih 

memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba yang lebih rendah. 

Perusahaan cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi sosial dan 

lingkungan lebih banyak agar semakin tinggi pula political cost yang ditanggung 

perusahaan. Smith dan Amiruddin (2007) memproksikan political cost 

menggunakan pajak dan market share. 

2.8.1. Pajak 

Menurut UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 pajak merupakan kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang – undang. Berdasarkan penjelasan tersebut 

perusahaan wajib membayarkan pajak kepada pemerintah. Perusahaan cenderung 

menghindari atau mengurangi pembayaran pajak karena dianggap terlalu 

membenani perusahaan. Biasanya perusahaan akan mengeluarkan biaya – biaya 

yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan 

lebih rendah. 

2.8.2. Market Share 

Market share merupakan posisi perusahan dalam satu sektor industri. 

Tingkat market share sebuah perusahaan menunjukkan penguasaan penjualan 

perusahaan pada sektor industrinya. Semakin tinggi market share perusahaan, 

menunjukkan perusahaan mampu menguasai pasar. Perusahaan yang mampu 

menguasai pasar dianggap memiliki keuntungan yang tinggi akibat penjualan 

perusahaan. Keuntungan tersebut harus sebanding dengan yang diberikan 

perusahaan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak yang 
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ditimbulkan aktivitas perusahaan untuk menghindari protes publik. Sehingga 

perusahaan lebih memilih untuk mengungkapkan informasi terkait sosial dan 

lingkungan agar terhindar dari kritik publik. 

2.9. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian – penelitian mengenai environmental disclosure telah banyak 

dilakukan serta telah mengalami banyak perkembangan. Mulai dari variasi jenis 

perusahaan yang berbeda – beda. Sub bab ini akan menjelaskan beberapa 

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti yang berhubungan 

dengan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi environmental disclosure. 

Suhardjanto (2010) melakukan penelitian dengan struktur corporate 

governance, ukuran perusahaan, laverage, profitabilitas serta cakupan operasional 

sebagai vaiabel independen. Sedangkan variabel dependen adalah environmental 

disclosure yang diproksikan dengan menggunakan skor pengungkapan 

environmental disclosure pada annual report perusahaan sampel. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda  dan didapatkan hasil 

bahwa latar belakang etnic komisaris utama dan ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap environmental disclosure, laverage berpengaruh negatif signifikan 

terhadap environmental disclosure. Sedangkan proporsi komisaris independen, 

jumlah rapat komite audit, profitabilitas dan cakupan operasi perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Fajrini (2012) meneliti mengenai pengaruh biaya politis, leverage, dan 

ROE terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia, dengan sampel 20 perusahaan manufaktur 
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pada tahun 2008 - 2009 menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa biaya politis berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Leverage berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Sedangkan ROE tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. 

Kamil dan Herusetya (2012) menggunakan karakteristik perusahaan yang 

diwakili dengan profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan ukuran perusahaan 

sebagai variabel independen. Luas pengungkapan CSR yang diukur menggunakan 

skor pengungkapan Global Reporting Initiative (GRI) sebagai variabel 

independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian karakteristik 

perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR yaitu ukuran 

perusahaan. Sedangkan profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas tidak ditemukan 

bukti yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.  

Burgwal dan Vieira (2014) menggunakan ukuran perusahaan, tipe 

industri dan profitabilitas sebagai variabel independen. Sedangkan variabel 

dependen yang digunakan adalah environmental disclosure. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh signifikan 

terhadap environmental disclosure. Terdapat perbedaan yang signifikan antara 

low profile dan high profile dalam tingkat pelaporan. Perusahaan high profile 

melaporkan pengungkapan lingkungan lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan di industri low profile. Sedangkan profitabilitas memiliki hasil yang 

tidak signifikan terhadap environmental disclosure. 
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Andayani (2015) menguji hubungan antara ISO 14001, environmental 

performance dan environmental disclosure terhadap economic performance pada 

15 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 – 2013. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa environmental performance dan 

environmental disclosure memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan 

economic performance. Sedangkan ISO 14001 memiliki hubungan yang positif 

tetapi tidak signifikan dengan economic performance. 

Bawono (2015) menguji pengaruh ukuran perusahaan, laverage, 

profitabilitas, cakupan operasional perusahaan dan sertifikasi ISO 14001 terhadap 

pengungkapan corporate social responsbility. Bawono (2015) menemukan 

variabel ukuran perusahaan dan sertifikasi ISO 14001 mempunyai pengaruh 

signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan variabel laverage, 

profitabilitas, dan cakupan operasional perusahaan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Fontana, et al. (2015) menguji environmental disclosure dengan  

menggunakan ukuran perusahaan, industri bisnis kepemilikan saham, perundang – 

undangan serta kinerja lingkungan sebagai variabel independen. Penelitian 

dilakukan pada perusahaan yang terdaftar dalam Milan Stock Exchange tersebut 

menunjukkan bahwa environmental disclosure berhubungan positif terhadap 

adanya perundang – undangan, kepemilikan saham, industri bisnis, kinerja 

lingkungan dan ukuran perusahaan. 

Sedangkan Aulia (2015) menguji mengenai pengaruh karakteristik 

perusahaan, kinerja lingkungan, dan liputan media terhadap environmental 
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disclosure pada 83 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 

– 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, 

kinerja lingkungan dan liputan media berpengaruh terhadap environmental 

disclosure. Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap environmental 

disclosure.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Smith 

(2007). Smith (2007) menggunakan tipe industri, ukuran perusahaan, kinerja 

keuangan, dan political cost sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini 

yaitu pengukuran yang digunakan pada variabel-variabel penelitian. Smith (2007) 

meneliti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock Exchange, 

sedangkan populasi peneitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Perbedaan-perbedaan ini dilakukan untuk mengatasi beberapa 

keterbatasan dalam penelitian sebelumnya. 

Secara ringkas penelitian – penelitian terdahulu disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti 

dan Tahun 

Variabel Metode 

Analisis 

Hasil 

1. Djoko 

Suhardjanto 

(2010) 

Dependen: 

Environmental 

Disclosure 

Independen: 

corporate 

governance, 

ukuran 

perusahaan, 

laverage, 

profitabilitas 

dan cakupan 

operasional 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Latar belakang etnic komisaris 

utama dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure, 

laverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

environmental disclosure, 

proporsi komisaris 

independen, jumlah rapat 

komite audit, profitabilitas dan 

cakupan operasi perusahaan 

tidak memiliki pengaruh. 
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No. Peneliti 

dan Tahun 

Variabel Metode 

Analisis 

Hasil 

2. Indah 

Fajrini SW 

dan Agus 

Susanto 

(2012) 

Dependen: 

pengungkapan 

tanggung 

jawab sosial 

Independen: 

biaya politis, 

leverage, dan 

ROE 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

biaya politis berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial 

perusahaan. Leverage 

berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial. 

ROE tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab 

sosial 

3. Ahmad 

Kamil dan 

Antonius 

Herusetya 

(2012) 

Dependen: luas 

pengungkapan 

CSR 

Independen: 

karakteristik 

perusahaan 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. 

Sedangkan profitabilitas, 

likuiditas, dan solvabilitas 

tidak  berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR 

4. Dion Van 

De 

Burgwal 

dan Rui 

Jose Ole 

Vieira 

(2014) 

Dependen: 

environmental 

disclosure 

Independen: 

ukuran 

perusahaan, 

tipe industri 

dan 

profitabilitas 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Ukuran perusahaan dan tipe 

industri berpengaruh 

signifikan terhadap 

environmental disclosure. 
Profitabilitas memiliki hasil 

yang tidak signifikan terhadap 

environmental disclosure 
 

5. Rezin 

Andayani 

(2015) 

Dependen: 

economic 

performance 

Independen: 

ISO 14001, 

environmental 

performance 

dan 

environmental 

disclosure 

Uji 

Kontigen

si 

Koefisien 

C 

Environmental performance 

dan environmental disclosure 

memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan dengan 

economic performance. 

Sedangkan ISO 14001 

memiliki hubungan yang 

positif tetapi tidak signifikan 

dengan economic performance 

6. Adetya A. 

K. Bawono 

(2015) 

Dependen: 

Pengungkapan 

CSR 

Independen: 

ukuran 

perusahaan, 

laverage,  

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Ukuran perusahaan dan ISO 

14001 berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pengungkapan CSR. Laverage, 

profitabilitas, dan cakupan 

operasional perusahaan tidak 

memiliki pengaruh signifikan  
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No. Peneliti 

dan Tahun 

Variabel Metode 

Analisis 

Hasil 

  profitabilitas, 

cakupan 

operasional 

perusahaan, 

sertifikasi ISO 

14001 

 terhadap pengungkapan CSR 

7. Stefano 

Fontana, et 

al. (2015) 

Dependen: 

environmental 

disclosure 

Independen: 

ukuran 

perusahaan, 

industri bisnis 

kepemilikan 

saham, 

perundang – 

undangan dan 

kinerja 

lingkungan 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Environmental Disclosure 

berhubungan positif terhadap 

adanya perundang – undangan, 

kepemilikan saham, industri 

bisnis, kinerja lingkungan dan 

ukuran perusahaan 

8. Febri Zaini 

Aulia dan 

Linda 

Agustina 

(2015) 

Dependen: 

environmental 

disclosure 

Independen: 

karakteristik 

perusahaan, 

kinerja 

lingkungan dan 

liputan media 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, kinerja 

lingkungan dan liputan media 

berpengaruh terhadap 

environmental disclosure. 

Sedangkan leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

environmental disclosure 

Sumber: Berbagai artikel yang diringkas, 2016 

2.10. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

2.10.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan telaah pustaka dan beberapa penelitian terdahulu yang 

menguji tipe industri, ukuran perusahaan, kinerja keuangan perusahaan yang 

diukur dengan profitabilitas dan likuiditas, sistem manajemen lingkungan serta 

political cost yang diproksikan dengan pajak dan market share sehingga dapat 
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digambarkan kerangka pemikiran yang dapat memperlihatkan pengaruh antara 

variabel – variabel independen terhadap environmental disclosure. 

 Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.10.2. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Tipe Industri Terhadap Environmental Disclosure 

Tipe industri merupakan tipe bisnis yang dijalankan perusahaan menurut 

sektor bisnis. Tipe industri dapat digolongkan dalam industri yang sensitif 

terhadap lingkungan dan industri yang tidak sensitif terhadap lingkungan. 

Perusahaan – perusahaan yang tergolong dalam industri yang memiliki dampak 

Tipe Industri 

 

Kinerja 

Keuangan 

Profitabilitas 

Likuiditas 

Sistem 

Manajemen 

Lingkungan 

Political Cost 

Pajak 

Market Share 

Ukuran 

Perusahaan 

Environmental 

Disclosure 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3a (+) 

H3b (+) 

H4 (+) 

H5a (-) 

H5b (+) 
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besar terhadap lingkungan akan cenderung lebih banyak melakukan 

pengungkapan lingkungan dibandingkan dengan industri yang berpengaruh kecil 

terhadap lingkungan. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

menginformasikan terkait lingkungan kepada stakehoder untuk mengurangi 

tekanan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. 

Ada dua alasan yang mendukung asumsi tersebut. Pertama, perusahaan 

dengan operasionalnya memiliki dampak yang tinggi terhadap lingkungan harus 

mematuhi peraturan – peraturan terkait lingkungan seperti karakteristik polusi 

yang dihasilkan, sehingga operasional perusahaan yang sensitif terhadap 

lingkungan harus mengungkapkan kepedulian mereka terhadap lingkungan 

sebagai bukti telah mematuhi peraturan yang ada (Burgwal dan Vieira, 2014). 

Kedua, perusahaan dengan sensitif lingkungan yang tinggi mempunyai citra yang 

lebih baik jika mereka mengungkapkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. 

Konsisten dengan teori legitimasi dan keagenan yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang mengungkapkan informasi terkait lingkungan untuk mencegah 

adanya asimetri informasi serta mencegah terjadinya legitimacy gap antara 

perusahaan dan masyarakat. Hal tersebut dapat dirumuskan bahwa perusahaan 

dengan kegiatan operasional yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap 

lingkungan melakukan pengungkapan terkait lingkungan lebih tinggi daripada 

perusahaan dengan tingkat sensivitas rendah terhadap lingkungan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nugraha (2015) menemukan bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan dengan arah positif antara variabel tipe industri terhadap environmental 

disclosure. Nugraha (2015) berpendapat bahwa perusahaan yang termasuk 
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kategori high profile atau perusahaan yang mempunyai tingkat sensivitas yang 

tinggi terhadap lingkungan memiliki informasi yang lebih tinggi dari perusahaan 

yang termasuk kategori low profile atau perusahaan yang memiliki tingkat 

sensivitas rendah, sehingga perusahaan yang termasuk kategori high profile 

membuat pengungkapan lingkungan yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian yang 

telah dijelaskan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Tipe Industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Environmental Disclosure 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Environmental Disclosure 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Perusahaan yang lebih besar akan memiliki informasi yang lebih tinggi daripada 

perusahaan yang lebih kecil, mengingat perusahaan yang lebih besar lebih 

memiliki struktur organisasi dan tenaga yang lebih ahli untuk memberikan 

informasi. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa 

pengungkapan dilakukan untuk mencegah adanya asimetri informasi antara agen 

dan prinsipal. 

Teori legitimasi menyatakan perusahaan besar lebih terlihat oleh media, 

pembuat kebijakan, regulator dan juga masyarakat sehingga membuat perusahaan 

menghadapi tekanan politis dan mendapatkan peraturan ketat dari pihak eksternal 

agar perusahaan lebih peduli dengan masalah lingkngan termasuk dalam 

melakukan pengungkapan lingkungan. Oleh karena itu perusahaan besar lebih 

peka terhadap isu lingkungan sehingga lebih banyak mengungkapkan informasi 

terkait lingkungan.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto (2010) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Environmental Disclosure. 

Suhardjanto (2010) mengungkapkan alasan yang mendasari ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. Pertama, perusahaan besar 

melakukan aktivitas yang banyak pula sehingga memberikan dampak yang besar 

tehadap lingkungan, sehingga banyak shareholder maupun stakeholder yang 

peduli terhadap program lingkungan yang disajikan oleh perusahaan (Hackson 

dan Milne, 1996; Trotman dan Bradley, 1981 dalam Suhardjanto 2010). Kedua, 

perusahaan besar mempunyai biaya produksi informasi yang lebih besar daripada 

perusahaan kecil sehingga annual report yang mengungkapkan tanggung jawab 

lingkungan perusahaan merupakan bentuk efisiensi dalam mengkomunikasikan 

informasi lingkungan ini (Cowen, 1987 dalam Suhardjanto 2010). Berdasarkan 

uraian yang telah dijelaskan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Environmental Disclosure 

3. Kinerja Keuangan 

a. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Environmental Disclosure 

Profitabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk melihat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas mengukur tingkat 

keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi, 

masyarakat senantiasa melakukan tekanan kepada perusahaan agar peduli 

terhadap masalah lingkungan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi 

lebih mudah dalam menghadapi tekanan tersebut. Perusahaan dengan 
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profitabilitas yang tinggi akan memiliki dana yang cukup untuk melakukan 

pengungkapan. Sehingga pengungkapan lingkungan tidak menjadi beban bagi 

perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi. Hal tersebut konsisten 

dengan teori pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), sebagaimana sarana 

untuk menyampaikan informasi kepada investor luar untuk mendapatkan 

keuntungan kompetitif (Burgwal dan Vieira, 2014). Perusahaan akan 

mengungkapkan informasi lebih ketika kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba tinggi agar investor yakin bahwa perusahaan berada dalam posisi persaingan 

yang kuat dan operasi perusahaan berjalan efisien.. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2015) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif antara profitabilitas dengan environmental disclosure. Aulia 

(2010) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang 

tinggi, maka manajemen akan menunjukkan kesuksesan kinerja yang 

dilakukannya, salah satunya melalui pengungkapan lingkungan. Hal itu 

dikarenakan profit yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan dan membuat 

manajer termotivasi untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci terkait 

lingkungan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3a: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Environmental Disclosure  

b. Pengaruh Likuiditas Terhadap Environmental Discosure 

Likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendek. Likuiditas merupakan salah satu indikator 
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untuk mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan. Perusahaan dengan 

likuiditas yang tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan 

yang baik karena mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bekaoui 

(1978) dan Kahl (1989) dalam Syahrir dan Suhendra (2010) menyatakan bahwa 

likuiditas yang tinggi dapat dihubungkan dengan luas pengungkapan yang tinggi. 

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang tinggi 

akan lebih mampu mengatasi legitimacy gap dengan melakukan environmental 

disclosure. Hal ini didasarkan pada harapan bahwa kuatnya finansial suatu 

perusahaan akan cenderung memberikan pengungkapan yang lebih untuk 

memberikan informasi yang luas dibanding perusahaan dengan kondisi finansial 

yang lemah. Begitu pula dengan pengungkapan terkait lingkungan. Perusahaan 

dengan likuiditas yang tinggi akan lebih banyak mengungkapkan informasi 

lingkungan karena lebih mampu dalam finansial dibandingkan dengan perusahaan 

dengan likuiditas yag rendah. Syahrir dan Suhendra (2010) menemukan bahwa 

likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3b: Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Environmental Disclosure 

4. Pengaruh Sistem Manajemen Lingkungan Terhadap Environmental 

Disclosure 

Sistem manajemen lingkungan merupakan siklus berkelanjutan dari 

kegiatan perencanaan, implementasi, evaluasi dan peningkatan proses yang 
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diorganisasi agar tujuan bisnis dan tujuan lingkungan dapat bersinergi. Sistem 

manajemen lingkungan diukur menggunakan ISO 14001. ISO 14001 adalah 

standar sistem manajemen utama yang mengkhususkan pada persyaratan bagi 

formulasi dan pemeliharaan dari sistem manajemen lingkungan. Perusahaan 

dengan sistem manajemen lingkungan yang baik akan melakukan environmental 

disclosure yang tinggi untuk menunjukkan kepada stakeholder bahwa perusahaan 

memilki sistem manajemen lingkungan yang lebih baik, sehingga akan 

mengingkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO 14001 

menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan 

baik.  

Teori agensi menyatakan bahwa peningkatan transparansi dan 

pengungkapan akan memberikan kontribusi untuk menyelaraskan kepentingan 

manajer dan pemegang saham. Perusahaan yang memperoleh ISO 14001 

meunjukkan bahwa perusahaan memiliki sistem manajemen lingkungan yang 

baik, sehingga kinerja lingkungan perusahaan meningkat. Manajemen akan 

menunjukkan hasil kinerja lingkungan tersebut dengan mengungkapkan lebih 

banyak pengungkapan lingkungan. Penelitian yang dilakukan Bawono (2015) 

menemukan adanya pengaruh positif antara ISO 14001 terhadap pengungkapan 

corporate social responsbility. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Sistem Manajemen Lingkungan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Environmental Disclosure 
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5. Political Cost 

a. Pengaruh Pajak Terhadap Environmental Disclosure 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau 

badan. Pajak dalam penelitian ini merupakan proksi dari political cost. Perusahaan 

dengan political cost yang tinggi akan berusaha mengurangi resiko dan biaya 

tersebut untuk meminimalisasi political visibility perusahaan. Salah satunya 

adalah dengan melakukan pengungkapan terkait lingkungan. Teori legitimasi 

menyatakan bahwa semakin besar perusahaan menanggung resiko politis yang 

besar maka tekanan dari masyarakat semakin besar, perusahaan akan 

mengeluarkan biaya politis untuk menekan resiko politis yang dihadapi 

perusahaan. Nezz dan Mirza (1991) dan McComiskey (1995) dalam Chariri 

(2008) berpendapat bahwa jika perusahaan secara sukarela mengungkapkan 

informasi lingkungan yang bernuansa positif, maka tindakan ini dapat mengurangi 

resiko berkurangnya kemakmuran yang mungkin dihadapi perusahaan di masa 

mendatang. Kemakmuran tersebut berkurang karena tekanan pihak internal dan 

eksternal yang berusaha melobi untuk menuntut kenaikan gaji, peningkatan pajak 

atau peningkatan biaya sewa. 

Perusahaan wajib membayar pajak kepada pemerintah dari keuntungan 

yang diperoleh. Hal tersebut menjadikan beban bagi perusahaan. Karena 

pembayaran pajak akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga 

perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi pembayaran tersebut. 

Perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan akan mengeluarkan biaya 

– biaya pengungkapan yang nantinya akan mengurangi laba dan kemudian pajak 
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yang dibayarkan lebih kecil. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut: 

H5a: Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Environmental Disclosure 

b. Pengaruh Market Share Terhadap Environmental Disclosure 

Market share merupakan posisi perusahaan dalam satu sektor. Market 

share menunjukkan penguasaan penjualan dalam satu sektor industri. Perusahaan 

dengan market share yang tinggi mempunyai ekspansi usaha yang luas serta 

memiliki stakeholder yang banyak. Hal ini berimbas pada lingkungan dan 

masyarakat sekitar akibat dari aktivitas operasional. Perusahaan dengan market 

share yang tinggi memiliki cakupan operasional lebih luas dari pada perusahaan 

dengan market share yang rendah. Hal tersebut menyebabkan timbulnya banyak 

kerugian kepada masyarakat sekitar dan mendorong perusahaan lebih peduli 

terhadap lingkungan.  

Hal tersebut sesuai dengan teori legitimasi, bahwa perusahaan akan 

mengungkapkan informasi terkait lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab 

perusahaan terhadap kerusakan akibat operasional perusahaan dan untuk 

mencegah terjadinya legitimacy gap. Perusahaan dengan market share  yang 

tinggi memiliki ekspansi usaha yang luas, sehingga lebih banyak mendapatkan 

tekanan dari masyarakat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki market 

share yang rendah. Selain itu perusahaan dengan market share yang tinggi 

memiliki penjualan yang tinggi sehingga akan menghasilkan keuntungan yang 

tinggi pula. Hal tersebut harus sebanding dengan timbal baliknya terhadap publik 
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agar tidak menimbulkan protes publik atas keuntungan tersebut, sehingga 

perusahaan akan melakukan pengungkapan lingkungan sebagai alokasi dari biaya 

politis perusahaan. Perusahaan dengan market share yang tinggi lebih memilih 

untuk melakukan environmental disclosure yang luas untuk mencegah terjadinya 

tekanan tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H5b: Market Share berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Environmental Disclosure 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data 

kualitatif yang diangkakan. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menjelaskan 

suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola 

hubugan antar variabel. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data 

yang di peroleh dari annual report dan sustainability report perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan tahun 

2014 dari situs www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan. Kemudian data yang 

telah diperoleh dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Populasi merujuk pada keseluruhan kelompok orang, peristiwa atau 

sesuatu yang menjadi perhatian yang akan diinvestigasi oleh peneliti. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan non keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2014 sebanyak 332 perusahaan. 

3.2.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam 

penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2012 – 2014 yang mengungkapkan informasi terkait 

lingkungan baik di annual report maupun sustainability report. 

http://www.idx.co.id/
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3.2.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel adalah proses memilih jumlah elemen secukupnya 

dari populasi sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman terhadap suatu 

sifat atau karakteristik memungkinkan kita untuk menggeneralisasi sifat atau 

karakteristik tersebut pada elemen populasi. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive Sampling 

merupakan proses pengambilan sampel yang membatasi jumlah sampel sesuai 

dengan kriteria – kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria – kriteria 

yang telah ditentukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.1. 

Prosedur Pengambilan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan keuangan yang tercatat di BEI tahun 2012 – 2014 332 

Perusahaan yang annual report dan/atau sustainability report tidak 

dapat diakses 

(7) 

Perusahaan yang tidak mengungkapkan pelaporan lingkungan baik 

di annual report maupun di sustainability report 

(265) 

Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap (10) 

Jumlah perusahaan sample 50 

Total unit analisis (50 perusahaan X 3 tahun) 150 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

3.3. Variabel Penelitian 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan 

atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Environmental Disclosure yang 

dilambangkan dengan ED. Pengukuran Environmental Disclosure menggunakan 

metode Content Analysis. Content analysis digunakan untuk mengukur skor 
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pengungkapan lingkungan. Pengukuran pengungkapan lingkungan tersebut 

dilakukan dengan cara mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang 

ditentukan dalam Indeks yang diungkapkan di dalam annual report maupun 

sustainability report. Apabila item informasi tidak ada dalam annual report maka 

diberi skor “0” dan jika item informasi yang ditentukan ada dalam annual report 

maka diberi skor “1”.  

Skor pengungkapan berisi item yang terbagi dalam 'hard' dan 'soft' item 

pengungkapan. Informasi pada Hard Item bersifat objektif dan dapat diverivikasi 

oleh pengguna laporan. Item – item pada Hard Item sulit ditiru oleh perusahaan 

yang memiliki kinerja lingkungan rendah. Hard item memiliki 29 langkah 

pengungkapan yang dibagi dalam 4 kategori (A1-A4). Soft item memiliki 16 

langkah pengungkapan yang dibagi dalam 3 kategori (A5-A7). Bobot relatif 

diletakkan pada hard item dan soft item dengan indeks GRI yang jelas 

mencerminkan penekanan pada hard item. GRI memandang bahwa hard item 

memiliki nilai yang objektif, dapat diverifikasi dan relatif sulit bagi perusahaan 

untuk memanipulasinya. Sebaliknya, untuk soft item tidak mudah diverifikasi dan 

dapat disediakan oleh semua perusahaan tanpa memandang jenis kinerja 

lingkungan perusahaan (Clarkson, et al. 2008). 

Secara rinci, hard item terdiri dari: kategori A1 (6 item) fokus pada 

pengungkapan struktur tata kelola perusahaan dan sistem manajemen mengenai 

perlindungan lingkungan. Kategori A2 (10 item) mencerminkan kredibilitas 

pengungkapan lingkungan. Kategori A3 (10 item) fokus pada pengungkapan 

indikator kinerja lingkungan secara spesifik, dalam kaitannya dengan emisi 
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polusi, kegiatan konservasi, dan daur ulang. Kategori A4 (3 item) mencerminkan 

pengeluaran lingkungan perusahaan tetapi tidak termasuk pengungkapan yang 

berhubungan dengan peraturan lingkungan. Fokusnya yaitu pada pengeluaran 

discretionary untuk meningkatkan kinerja masa depan seperti investasi teknologi 

baru atau inovasi terkait R & D. 

Sedangkan untuk soft item, kategori A5 (6 item) mengacu pada 

pengungkapan visi lingkungan oleh perusahaan dan strategi. Sebagai contoh, 

banyak perusahaan menyatakan mereka memiliki kebijakan lingkungan yang 

berkala atau membuat klaim tentang pentingnya nilai-nilai lingkungan. Kategori 

A6 (4 item) mengukur pengungkapan profil lingkungan oleh perusahaan, dalam 

hal dampak industri dan peraturan lingkungan. Kategori A7 (6 item) menilai 

pengungkapan inisiatif lingkungan yang dapat dilaksanakan tanpa harus membuat 

komitmen terhadap lingkungan. Meskipun item-item tersebut dapat mewakili 

komitmen terhadap lingkungan, perusahaan dapat dengan mudah memanipulasi 

atau meniru, dengan demikian akan sulit untuk memperoleh indikasi yang nyata 

tentang kinerja perusahaan. Berikut ini adalah skor pengungkapan yang telah 

diteliti oleh Clarkson, et al. (2008) dan Burgwal dan Vieira (2014): 

Hard Disclosure Items 

(A1) Struktur Pemerintahan dan Sistem Manajemen (skor maksimal adalah 6) 

1. Keberadaan departemen yang menangani pengendalian polusi dan atau posisi 

untuk manajemen lingkungan (0-1) 

2. Keberadaan sebuah komite publik yang menangani lingkungan (0-1) 
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3. Kondisi tentang praktik lingkungan yang dapat dipahami oleh pemasok dan 

pelanggan (0-1) 

4. Pihak – pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (stakeholder) ikut 

membuat kebijakan lingkungan perusahaan (0-1) 

5. Adanya implementasi ISO 14001 pada perusahaan (0-1) 

6. Adanya kompensasi khusus yang berhubungan dengan kinerja lingkungan (0-

1) 

(A2) Kredibilitas (skor maksimal adalah 10) 

1. Adanya adopsi dari GRI panduan pelaporan keberlanjutan (0-1) 

2. Verifikasi independen tentang pengungkapan informasi lingkungan pada 

laporan kinerja lingkungan / melalui web (0-1) 

3. Verifikasi independen secara periodik / audit tentang kinerja lingkungan (0-1) 

4. Sertifikasi program lingkungan oleh agen independen (0-1) 

5. Sertifikasi produk dengan tanggung jawab pada dampak yang diakibatkan 

kepada lingkungan (0-1) 

6. Penghargan kinerja lingkungan eksternal dan adanya indeks keberlanjutan (0-

1) 

7. Pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholder) terlibat dalam proses 

pengungkapan lingkungan (0-1) 

8. Partisipasi tentang inisiatif lingkungan keberlanjutan yang dilakukan oleh 

Departemen Energi (0-1) 

9. Partisipasi dari industri tertentu untuk mengembangkan praktik lingkungan 

(0-1) 
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10. Partisipasi dari asosiasi / organisasi lingkungan lain untuk mengembangkan 

praktik lingkungan 

(A3) Environmental Performance Indicator (EPI) (skor maksimal adalah 60) 

1. EPI pada penggunaan dan efisiensi energi (0-6) 

2. EPI pada penggunaan dan efisiensi air (0-6) 

3. EPI pada emisi gas rumah kaca (0-6) 

4. EPI pada emisi udara lainnya (0-6) 

5. EPI pada tanah, air dan udara (0-6) 

6. EPI pada pelepasan zat – zat lain (0-6) 

7. EPI pada produksi dan manajemen limbah (0-6) 

8. EPI pada tanah, penggunaan sumber daya, keanekaragaman hayati, dan 

konservasi (0-6) 

9. EPI pada dampak lingkungan, jika perusahaan menghasilkan barang dan jasa 

(0-6) 

10. EPI terhadap kepatuhan kinerja (0-6) 

Skor data EPI dengan skala 0-6 diberikan dengan ketentuan berikut: 

1) Data kinerja ditampilkan 

2) Data kinerka ditampilkan dan berhubungan dengan industri pesaing 

3) Data kinerja ditampilkan dan berhubungan dengan periode sebelumnya 

4) Data kinerja ditampilkan dan berhubungan dengan target 

5) Data kinerja ditampilkan dengan bentuk absolut dan normal 

6) Data kinerja ditampilkan dalam level terpisah (terbagi dalam segmen hutan, 

unit bisnis, geografi) 
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(A4) Environmental Spending (skor maksimal adalah 3) 

1. Ringkasan pengeluaran sejumlah uang oleh perusahaan untuk melakukan 

inisiatif pelestarian lingkungan (0-1) 

2. Sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk pengembangan teknologi, 

R&D, inovasi, untuk efisiensi kinerja lingkungan (0-1) 

3. Sejumlah denda yang diberikan terkait dengan isu lingkungan (0-1) 

Soft Disclosure Items 

(A5) Pernyataan Visi dan Strategi (nilai maksimal adalah 6) 

1. Pernyataan CEO tentang kinerja lingkungan dalam surat yang disampaikan 

kepada pihak – pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (stakeholders) 

(0-1) 

2. Pernyataan tentang kebijakan lingkungan perusahaan, prinsip dan nilai (0-1) 

3. Pernyataan tentang sistem manajemen formal berkaitan dengan kinerja dan 

risiko lingkungan (0-1) 

4. Pernyataan tentang peninjauan dan evaluasi secara periodik terhadap kinerja 

lingkungan (0-1) 

5. Pernyataan tentang tujuan yang dapat dicapai pada kinerja lngkungan masa 

depan (0-1) 

6. Pernyataan tentang inovasi lingkungan khusus dan teknologi baru (0-1) 

(A6) Profil Lingkungan (skor maksimal adalah 4) 

1. Pernyataan tentang kepatuhan perusahaan dengan standar lingkungan khusus 

(0-1) 
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2. Sebuah pandangan tentang dampak lingkungan yang diakibatkan sebuah 

industri (0-1) 

3. Sebuah pandangan tentang bagaimana operasi bisnis perusahaan dalam 

menghasilkan barang dan jasa memiliki dampak terhadap lingkungan (0-1) 

4. Sebuah pandangan tentang kinerja lingkungan perusahaan berhubungan 

dengan industri pesaing (0-1) 

(A7) Inisiatif Lingkungan (skor maksimal adalah 6) 

1. Adanya training karyawan mengenai operasi dan manajemen lingkungan 

2. Adanya respon tentang kejadian mengenai kecelakaan lingkungan (0-1) 

3. Penghargaan lingkungan internal (0-1) 

4. Audit lingkungan internal (0-1) 

5. Sertifikasi internal dari program lingkungan (0-1) 

6. Keterlibatan komunitas atau donasi yang berhubungan dengan lingkungan (0-

1) 

3.3.2. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang membantu 

menjelaskan varians dalam variabel terikat. Varibel independen dalam penelitian 

ini terdiri dari tipe industri, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, sistem 

manajemen lingkungan dan political cost. 
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1. Tipe Industri 

Menurut Zuhroh dan Sukmawati perusahaan yang tegolong dalam 

industri high profile (industri sensitif lingkungan) memiliki karaktersitik seperti 

jumlah tenaga kerja yang besar dan dalam proses produksinya mengeluarkan 

residu, seperti limbah dan polusi. Industri minyak dan gas dengan bahan dasar 

(baja dan bahan kimia) diklasifikasikan sebagai industri high profile sedangkan 

industri low profile (industri tidak sensitif lingkungan) yaitu layanan konsumen 

dan barang, industri, keuangan dan komunikasi. Tipe perusahaan yang 

mengungkapkan informasi lingkungan yang paling tinggi adalah pertambangan, 

manufaktur, dan pertanian (Jannah, 2014). 

Penelitian ini terdapat 8 kategori perusahaan yang diklasifikasikan sesuai 

klasifikasi perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis 

– jenis industri tersebut adalah pertambangan; industri dasar dan kimia; aneka 

industri; industri barang konsumsi; infrastruktur, utilitas dan transportasi; 

pertanian; properti serta perdagangan, jasa dan keuangan. Pengukuran dilakukan 

dengan cara memberi skor dan peringkat pada masing – masing tipe industri 

berdasarkan tingkat pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Berikut penilaian masing – masing tipe industri: 
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Tabel 3.2. 

Peringkat Tipe Industri 

Tipe Industri Peringkat Nilai 

Pertambangan 1 8 

Industri dasar dan kimia 2 7 

Aneka Industri 3 6 

Industri Barang Konsumsi 4 5 

Infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi 

5 4 

Pertanian 6 3 

Properti 7 2 

Perdagangan, Jasa dan 

Investasi 

8 1 

Sumber: data yang dikembangkan untuk penelitian, 2016 

2. Ukuran Perusahaan 

Menurut Suhardjanto (2008) ukuran perusahaan menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, penjualan, total tenaga 

kerja, dan nilai kapitalisasi pasar dan sebagaimana yang dimiliki oleh perusahaan 

yang digunakan sampel. Total aset, penjualan, total tenaga kerja dan nilai 

kapitalisasi pasar dapat diperoleh dari laporan tahunan perusahaan (annual 

report). Ukuran perusahaan diproksikan dengan nilai kapitalisasi pasar 

perusahaan pada tiap – tiap akhir tahun laporan, yaitu jumlah saham yang beredar 

dikalikan dengan harga pasar saham. Ukuran perusahaan dilambangkan dengan 

SIZE. 

Market Capitalization = Jumlah Saham X Harga Saham 

3. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran dari tingkat pencapaian 

hasil atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program selama periode waktu tertentu. 
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a) Profitabilitas 

Menurut Nugraha (2015) profitabilitas diartikan sebagai kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba atau profit, sehingga dapat meningkatkan nilai 

pemegang saham. Ada tiga rasio yang biasa digunakan untuk mengukur 

profitabilitas yaitu profit margin, return on total asset (ROA), dan return on equity 

(ROE). Penelitian ini menggunakan ROA untuk mengukur tingkat profitabilitas 

dan dilambangkan dengan PROFIT. 

     
                         

          
 

b) Likuiditas 

Ekowati (2014) menyatakan bahwa likuiditas merupakan suatu indikator 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek. Dua rasio likuiditas yang sering digunakan adalah current ratio dan quick 

ratio. Penelitian ini mengukur likuiditas dengan current ratio dan dilambangkan 

dengan LIQUID. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar 

hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. 

              
           

             
 

4. Sistem Manajemen Lingkungan 

Menurut ISO 14001 sistem manajemen lingkungan merupakan suatu 

kerangka kerja yang dapat diintegrasikan ke dalam proses – proses bisnis yang 

ada untuk mengenal, mengukur, mengelola dan mengontrol dampak – dampak 
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lingkungan secara efektif. Sistem manajemen lingkungan diukur dengan 

sertifikasi ISO 14001 dan dilambangkan dengan EMS. ISO 14001 adalah salah 

satu seri standar manajemen lingkungan internasional yang bertujuan perbaikan 

yang berkelanjutan dalam kinerja lingkungan perusahaan melalui adopsi dan 

implementasi environmental management system. ISO 14001 diberikan kepada 

perusahaan yang telah memiliki dan menjalankan sistem manajemen lingkungan 

dengan baik sesuai dengan standar dan kriteria yang diminta oleh ISO 14001. 

Pengukuran akan digunakan dummy variable, nilai 1 akan diberikan bagi 

perusahaan manufaktur yang mendapatkan sertifikasi ISO 14001, dan nilai 0 

untuk perusahaan yang belum bersertifikasi ISO 14001. 

5. Political Cost 

Political cost muncul sebagai akibat, kekhawatiran gejolak politik 

masyarakat, lingkungan, dan pemerintah atas operasionalitas perusahaan. Menurut 

Fajrini (2012) Political Cost merupakan biaya eksternal perusahaan yang 

memaksa perusahaan sebagai tindakan politik tersebut. Biaya penyediaan 

pengelolaan limbah, penggunaan mesin yang clean technology serta biaya 

kebersihan merupakan biaya dari operasional dan eksploitasi perusahaan. Political 

cost diukur dengan pajak dan market share. 

a) Pajak 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa. Pajak dalam penelitian ini 

yaitu pajak yang dibayarkan oleh perusahaan pada tahun berjalan dan 

dilambangkan dengan TAX. 



55 
 

 
 

b) Market Share 

Market share merupakan posisi perusahan dalam satu sektor industri. 

Market share dihitung dengan total penjualan perusahaan dibandingkan dengan 

total penjualan dalam satu sektor industri dan dilambangkan dengan MARKET. 

       
                          

                                          
 

Tabel 3.3. 

Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Pengukuran Skala 

Variabel Dependen 

1. Environmental 

Disclosure (ED) 

Pengungkapan 

informasi yang 

berkatitan dengan 

lingkungan hidup 

dalam laporan 

tahunan perusahaan 

Jumlah item yang 

diungkapkan 

Rasio 

Variabel Independen 

1. Tipe Industri 

(TYPE) 

Pengelompokan 

industri – industri 

yang dibagi 

menurut tingkat 

sensitif industri 

terhadap 

lingkungan 

Pertambangan=8 

Industri dasar dan 

kimia = 7 

Aneka Industri= 6 

Industri barang 

konsumsi = 5 

Infrastruktur, utilitas, 

dan transportasi = 4 

Pertanian = 3 

Properti = 2 

Perdagangan, jasa 

dan investasi = 1 

Interval 

2. Ukuran 

Perusahaan 

(SIZE) 

Besar kecilnya 

perusahaan 

= Jumlah Saham X 

Harga Saham 

Rasio 
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No. Variabel Definisi Pengukuran Skala 

3. Kinerja Keuangan 

 Profitabilitas 

(PROFIT) 

Kemampuan 

perusahaan 

menghasilkan laba 

 

 

 

 

 
   

          
 

Rasio 

 Likuiditas 

(LIQUID) 

Kemampuan 

perusahaan untuk 

membayar semua 

liabilitas jangka 

pendek dengan 

menggunakan aset 

lancar yang 

tersedia 

 
           

             
 

 

Rasio 

4. Sistem 

Manajemen 

Lingkungan 

(EMS) 

Kerangka kerja 

yang dapat 

diintegrasikan ke 

dalam proses – 

proses bisnis yang 

ada untuk 

mengenal, 

mengukur, 

mengelola dan 

mengontrol 

dampak – dampak 

lingkungan secara 

efektif 

Menggunakan 

varibel dummy, jika 

mempunyai ISO 

14001 diberi kode 1, 

jika tidak memiliki 

ISO 14001 diberi 

kode 0. 

Nominal 

5. Political Cost 

Pajak (TAX) Kontribusi wajib 

kepada negara oleh 

orang pribadi 

maupun badan 

yang bersifat 

memaksa 

Pajak yang 

dibayarkan 

Rasio 

Market Share 

(MARKET) 

posisi perusahan 

dalam satu sektor 

industri 
 
                      

                       
 

 

Rasio 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi berupa pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan 

dengan mempelajari dokumen – dokumen perusahaan yang meliputi annual 

report maupun sustanability report yang diperoleh dari website resmi BEI 

(www.idx.co.id) dan data pendukung dari Indonesia Sustainability Reporting 

Award (ISRA) serta website resmi perusahaan itu sendiri. 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah regresi berganda. Statistik deskriptif juga digunakan untuk 

memberikan deskripsi mengenai data – data yang terkait dalam penelitian ini. 

Selain itu dilakukan pengujian kelayakan model regresi untuk menilai model 

regresi dalam penelitian ini. 

3.5.1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat ari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata (mean) dan standar 

deviasi (Ghozali, 2013). Persebaran data diukur menggunakan standar deviasi, 

nilai minimum, dan nilai maksimum. Semakin kecil standar deviasi menunjukkan 

bahwa data tersebut mengelompok di sekitar rata – rata hitung sehingga 

persebaran datanya pun semakin kecil. Standar deviasi, nilai minimum, dan nilai 

maksimum menggambarkan dispersi (persebaran) variabel yang bersifat metrik, 

sedangkan non metrik digambarkan dengan distribusi frekuensi variabel. 

http://www.idx.co.id/
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3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi – asumsi statistik pada 

analisis regresi berganda yan bertujuan untuk mengetahui apakah model estimasi 

telah memenuhi kategori (Ghozali, 2013). Pengujian yang dilakukan adalah uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji korelasi dan uji heterokedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). 

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Penelitian ini menggunakan kedua 

analisis tersebut untuk pengujian normalitas. 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. Jika distribusi data residual normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

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 sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

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

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribuso normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Metode grafik ini memiliki kelemahan yaitu pengamatan visual dari 

grafik tersebut terkadang menyesatkan apabila tidak dilakukan dengan hati – hati. 

Secara visual bisa saja terlihat normal, tetapi secara statistik bisa sebaliknya. Oleh 

karena itu dilakukan pula 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 diatas 0,05 maka data terdistribusi dengan normal, sedangkan jika hasil 

Kolmogrov-Sminorv menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data 

residual terdistribusi tidak normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2013). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan: 

a) Matrik korelasi variabel independen 

Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di 

atas 0,90) mengindikasikan adanya multikolinearitas. Selain itu dapat 

disebabkan juga karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel 

independen. 
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b) Nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya, dengan kata lain variabel 

independen dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan 

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

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 

0,10 atau sama dengan VIF > 10. Jadi dekatakan tidak terjadi 

multikolinearitas apabila nila tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi 

maka dinamakan 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 adanya autokorelasi yaitu dengan uji 

durbin-watson (DW test). Uji DW test hanya digunakan untuk autokorelasi 

tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept 

(konstanta) dalam model regresi serta tidak ada variabel lag diantara variabel 

independen. Hipotesis yang akan diuji adalah: 
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H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

HA : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

Tabel 3.4. 

Daftar Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d <4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, Positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber: Ghozali, 2013 

4. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah variansi dan error model regresi tidak konstan 

atau variansi antar error yang satu dengan error yang lain berbeda (Ghozali, 

2013). Uji heteroskedestisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance tetap maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).  

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas antara lain dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel dependen dengan residualnya, uji park, uji glejser serta uji white. 

Penelitian ini menggunakan uji white untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas. 

Uji white dapat dilakukan dengan meregres residual kuadrat dengan variabel 
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independen, variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel 

independen. Dari persamaan regresi tersebut didapatkan nilai R
2
 untuk 

menghitung c
2
, dimana c

2
 = n X R

2
. Pengujiannya adalah jika c

2
 hitung < c

2
 tabel, 

maka tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2013). 

4.5.3. Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan metode analisis linier 

berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara 

lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat.  

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu environmental disclosure, 

sedangkan variabel independen yaitu tipe industri, ukuran perusahaan, kinerja 

keuangan yang diproksikan dengan profitabilitas dan likuiditas, sistem 

manajemen  lingkungan serta political cost yang diproksikan dengan pajak dan 

market share. Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

ED = α + β1TYPE + β2SIZE + β3PROFIT + β4LIQUID + β5EMS + β6TAX + 

β7MARKET + e 

Dalam Hal ini: 

ED = Environmental Disclosure 

TYPE = Tipe Industri 

SIZE = Ukuran Perusahaan 

PROFIT = Profitabilitas 

LIQUID = Likuiditas 

EMS = Environmental Management System (Sistem manajemen 

lingkungan) 

TAX = Pajak 

MARKET = Market Share 

α = Konstanta (intercept) 

β1 – β7 = Koefisien Regresi 

e = Error 
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1. Uji Statistik Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2013). Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu 

variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen. 

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 (α = 5%). 

Kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Apabila nilai signifikan α < 0,05, maka hipotesis diterima, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

b) Apabila nilai signifikansi α > 0,05, atau = 0, maka hipotesis ditolak, artinya 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).  

2. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol satu. Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). 
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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 IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut turut selama tahun 2012 sampai 

2014. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, 

dimana metode ini mengunakan kriteria – kriteria tertentu sebagai syarat 

pemilihan. Hasil penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

didapat 50 perusahaan sampel dengan periode penelitian selama 3 tahun sehingga 

diperoleh 150 total unit analisis. 

4.1.2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisa statistik deskriptif merupakan suatu alat analisa yang dilakukan 

untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti. Analisa ini digunakan 

untuk melihat distribusi data yang dijadikan sebagai sampel serta memberikan 

gambaran atau informasi suatu data mengenai nilai rata-rata (mean), nilai 

minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Variabel yang diolah meliputi 

environmental disclosure, tipe perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

likuiditas, manajemen lingkungan, pajak dan market share. Berikut hasil statistik 

deskriptif penelitian ini: 
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Tabel 4.1. 

Deskripsi Statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ED 150 3,00 45,00 16,0000 10,13864 

TYPE 150 1,00 8,00 5,7400 2,20564 

Ln_SIZE 150 25,49 33,36 29,7104 1,85747 

PROFIT 150 -,1536 ,4750 ,073105 ,0996810 

LIQUID 150 ,2930 6,1500 1,764654 1,0816669 

EMS 150 ,00 1,00 ,6400 ,48161 

Ln_TAX 150 ,00 30,62 23,6116 7,88887 

MARKET 150 ,0002 ,2004 ,020000 ,0333048 

Valid N (listwise) 150     

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 

1. Environmental Disclosure 

Data environmental disclosure dikumpulkan berdasarkan annual report 

atau sustainability report yang dikeluarkan oleh perusahaan. penilaian atas 

environmental disclosure berdasarkan bobot pengungkapan yang dikembangkan 

oleh Burgwal dan Vieira (2014). Deskripsi variabel environmental disclosure 

perusahaan mencakup rata-rata (mean), nilai maksimum, minimum dan standar 

deviasi. 

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa unit analisis penelitian sebanyak 150. 

Perusahaan yang melakukan environmental disclosure terendah dimiliki oleh PT 

Alkindo Naratama Tbk pada tahun 2012 yaitu sebanyak 3, sedangkan perusahaan 

dengan environmental disclosure tertinggi dimiliki oleh PT Aneka Tambang 

(Persero) Tbk pada tahun 2013 sebanyak 45. 

Jumlah total item pengungkapan environmental disclosure adalah 45 

item dengan skor terbesar 95 mempunyai nilai rata-rata 16,00 dengan standar 

deviasi sebesar 10,1386. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata 
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mengidentifikasikan bahwa simpangan data dari variabel tersebut relatif kecil atau 

berada di daerah rata-rata perhitungannya, sehingga rentang data environmental 

disclosure dapat dikatakan baik. Distribusi frekuensi environmental disclosure 

dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. 

Distribusi Frekuensi Environmental Disclosure 

Klasifikasi 

Intensitas 
Interval Nilai Frekuensi Presentase 

Tinggi I ≥ 26,14 28 19% 

Sedang 16 ≤ I < 26,14 28 19% 

Rendah 5,86 ≤ I < 16 83 55% 

Sangat Rendah I < 5,86 11 7% 

Total 150 100% 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 

Tabel 4.2. environmental disclosure pada perusahaan non keuangan yang 

terdaftar pada BEI tahun 2012-2014 diklasifikasikan dalam tingkatan sangat 

rendah hingga tinggi. Tabel 4.3. menunjukkan bahwa environmental disclosure 

pada perusahaan di Indonesia cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

presentase tingkat environmental disclosure pada tingkat rendah menunjukkan 

frekuensi 83 atau 55% yang merupakan presentase tertinggi dibandingkan dengan 

tingkat lainnya. 

2. Tipe Industri 

Tipe industri merupakan tipe bisnis yang dijalankan perusahaan menurut 

sektor bisnis. Penelitian ini terdapat 8 kategori perusahaan yang diklasifikasikan 

sesuai klasifikasi perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan kemudian diperingkatkan menurut tingkat sensifitas terhadap 
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lingkungan. Deskripsi variabel tipe industri mencakup rata-rata (mean), nilai 

maksimum, minimum dan standar deviasi. 

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa unit analisis penelitian sebanyak 150. 

Peringkat tipe industri terendah adalah sektor perdagangan, jasa dan investasi, 

sebanyak 6 perusahaan. sedangkan peringkat tipe industri yang paling tinggi 

adalah sektor pertambangan sebanyak 39 perusahaan. 

Tipe industri yang diteliti mempunyai nilai rata-rata 5,74 dengan standar 

deviasi sebesar 2,2056. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata 

mengidentifikasikan bahwa simpangan data dari variabel tersebut relatif kecil atau 

berada di daerah rata-rata perhitungannya, sehingga rentang data ukuran 

perusahaan dapat dikatakan baik. 

Tabel 4.3. 

Distribusi Frekuensi Tipe Industri 

TYPE 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1,00 6 4,0 4,0 4,0 

2,00 12 8,0 8,0 12,0 

3,00 15 10,0 10,0 22,0 

4,00 12 8,0 8,0 30,0 

5,00 12 8,0 8,0 38,0 

6,00 12 8,0 8,0 46,0 

7,00 42 28,0 28,0 74,0 

8,00 39 26,0 26,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 

Tabel 4.3. menunjukkan distribusi frekuensi tipe industri dapat dilihat bahwa 

jumlah perusahaan yang paling banyak melakukan environmental disclosure 
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adalah perusahaan yang berada pada tipe industri dengan peringkat 7 yaitu sektor 

dasar dan kimia sebesar 28% (42 perusahaan). Jumlah perusahaan yang paling 

sedikit melakukan environmental disclosure adalah perusahaan yang berada pada 

tipe industri dengan peringkat 1 yaitu sektor perdagangan, jasa dan investasi 

sebesar 4% (6 perusahaan). hal ini menunjukkan bahwa peringkat tipe industri 

yang tinggi mempunyai tingkat sensifitas terhadap lingkungan tinggi, sehingga 

banyak perusahaan dari peringkat tipe industri yang tinngi melakukan 

environmental disclosure. 

3. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dikelompokkan berdasarkan market capitalization 

pada tiap-tiap akhir tahun laporan, yaitu jumlah saham yang beredar dikalikan 

dengan harga pasar saham. Market capitalization lebih digunakan oleh investor 

untuk menentukan ukuran perusahaan sebagai lawan ukuran penjualan atau total 

asset. Deskripsi variabel ukuran perusahaan mencakup rata-rata (mean), nilai 

maksimum, minimum dan standar deviasi. 

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa unit analisis penelitian sebanyak 150. 

Nilai ukuran perusahaan terendah dimiliki oleh PT Bara Jaya Internasional Tbk 

sebesar 25,49, sedangkan perusahaan dengan nilai ukuran perusahaan terbesar 

dimiliki oleh PT Astra Internasional Tbk yaitu sebesar 33,36. 

Ukuran perusahaan yang diteliti mempunyai nilai rata-rata 29,7104 

dengan standar deviasi sebesar 1,85747. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari 

nilai rata-rata mengidentifikasikan bahwa simpangan data dari variabel tersebut 
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relatif kecil atau berada di daerah rata-rata perhitungannya, sehingga rentang data 

ukuran perusahaan dapat dikatakan baik. 

4. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran dari tingkat pencapaian 

hasil atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program selama periode waktu tertentu. 

Kinerja keuangan perusahaan diproksikan dengan profitabilitas dan likuiditas. 

Profitablitas menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan 

diukur menggunakan rasio Return on Asset. Likuiditas menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dan diukur 

menggunakan Current Ratio. Hasil analisis statistik deskriptif profitabilitas 

mencakup rata-rata (mean), nilai maksimum, minimum dan standar deviasi. 

Hasil Tabel 4.1. menunjukkan bahwa unit analisis penelitian sebanyak 

150. Nilai profitabilitas terendah dimiliki oleh PT Bakrie Sumatera Plantations 

Tbk sebesar -0,1536, sedangkan perusahaan dengan nilai profitabilitas tertinggi 

dimiliki oleh PT Bakrieland Development Tbk sebesar 0,4750. 

Hasil tabel 4.2. menunjukkan profitabilitas memiliki nilai rata-rata 

sebesar 0,073105 dengan standar deviasi sebesar 0,09968. Nilai standar deviasi 

lebih besar dari nilai rata-rata memperlihatkan sebaran data untuk profitabilitas 

berbeda karena rentang data luas. 

 Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek dan diukur menggunakan Current Ratio. Hasil analisis 

statistik deskriptif likuiditas mencakup rata-rata (mean), nilai maksimum, 

minimum dan standar deviasi. 
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Hasil Tabel 4.1. menunjukkan bahwa unit analisis penelitian sebanyak 

150. Nilai likuiditas terendah dimiliki oleh PT Bakrieland Development Tbk 

sebesar -0,2930, sedangkan perusahaan dengan nilai likuiditas tertinggi dimiliki 

oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk sebesar 6,1500. 

Likuiditas perusahaan yang diteliti memiliki nilai rata-rata sebesar 

1,76465 dengan standar deviasi sebesar 1,081667. Nilai standar deviasi lebih kecil 

dari nilai rata-rata menandakan bahwa data pada sampel tidak jauh berbeda, 

sehingga dapat dikatakan data variabel baik. 

5. Sistem Manajemen Lingkungan 

Sistem manajemen lingkungan merupakan suatu kerangka kerja yang 

dapat diintegrasikan ke dalam proses – proses bisnis yang ada untuk mengenal, 

mengukur, mengelola dan mengontrol dampak – dampak lingkungan secara 

efektif. Sistem manajemen lingkungan diukur dengan sertifikasi ISO 14001. ISO 

14001 adalah standar sistem manajemen utama yang mengkhususkan pada 

persyaratan bagi formulasi dan pemeliharaan dari sistem manajemen lingkungan. 

Pengukuran akan digunakan dummy variable, nilai 1 akan diberikan bagi 

perusahaan manufaktur yang mendapatkan sertifikasi ISO 14001, dan nilai 0 

untuk perusahaan yang belum bersertifikasi ISO 14001. Hasil analisis statistik 

deskriptif sistem manajemen lingkungan mencakup rata-rata (mean), nilai 

maksimum, minimum dan standar deviasi. 

Hasil Tabel 4.1. menunjukkan bahwa unit analisis penelitian sebanyak 

150. Nilai sistem manajemen lingkungan terendah adalah  0 yaitu perusahaan 

yang tidak memperoleh sertifikasi ISO 14001 sejumlah 54 sampel, sedangkan 
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nilai sistem manajemen lingkungan tertinggi adalah 1 yaitu perusahaan yang 

memperoleh sestifikasi ISO 14001 sejumlah 96 sampel. 

Sistem manajemen lingkungan yang diteliti memiliki nilai rata-rata 

sebesar 0,64 dengan standar deviasi sebesar 0,4816. Nilai standar deviasi lebih 

kecil dari nilai rata-rata menandakan bahwa data pada sampel tidak jauh berbeda, 

sehingga dapat dikatakan data variabel baik. Distribusi sertifikasi ISO 14001 

dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1. 

Distribusi Sertifikasi ISO 14001 

Gambar 4.1. menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan yang 

memperoleh sertifikasi ISO 14001 semakin meningkat. Tahun 2012 perusahaan 

yang memperoleh sertifikasi ISO 14001 sebanyak 30 persahaan di tahun 2013 

perusahaan yang memperoleh sertifikasi ISO 14001 meningkat menjadi 33 

perusahaan, sedangkan tahun 2014 tidak ada peningkatan. Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem manajemen lingkungan perusahaan semakin membaik sehingga 

semakin meningkat perusahaan yang memperoleh sertifikasi ISO 14001. 
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6. Political Cost 

Variabel independen ketiga pada penelitian ini adalah political cost. 

Political cost diproksikan dengan pajak dan market share. Pajak dalam penelitian 

ini yaitu pajak yang dibayarkan oleh perusahaan pada tahun berjalan. Hasil 

analisis statistik deskriptif pajak mencakup rata-rata (mean), nilai maksimum, 

minimum dan standar deviasi. 

Hasil Tabel 4.1. menunjukkan bahwa unit analisis penelitian sebanyak 

150. Nilai pajak terendah sebesar 0,00 yang dimiliki oleh 7 perusahaan sampel, 

sedangkan perusahaan dengan nilai pajak tertinggi dimiliki oleh PT Aneka 

Tambang (Persero) Tbk sebesar 30,62. 

Tabel 4.1. menunjukkan variabel pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 

23,6116 dengan standar deviasi sebesar 7,8887. Nilai standar deviasi lebih kecil 

dari nilai rata-rata menandakan bahwa data pada sampel tidak jauh berbeda, 

sehingga dapat dikatakan data variabel baik. 

Market share merupakan posisi perusahan dalam satu sektor industri. 

Market share dihitung dengan total penjualan perusahaan dibandingkan dengan 

total penjualan dalam satu sektor industri. Hasil analisis statistik deskriptif market 

share mencakup rata-rata (mean), nilai maksimum, minimum dan standar deviasi. 

Hasil Tabel 4.1. menunjukkan bahwa unit analisis penelitian sebanyak 

150. Nilai market share terendah dimiliki oleh PT Bara Jaya Internasional Tbk 

sebesar 0,0002, sedangkan perusahaan dengan nilai market share tertinggi 

dimiliki oleh PT Astra Internasional Tbk sebesar 0,2004. 
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Market share perusahaan yang diteliti memiliki nilai rata-rata sebesar 

0,0200 dengan standar deviasi sebesar 0,0333. Nilai standar deviasi lebih besar 

dari nilai rata-rata memperlihatkan sebaran data untuk market share berbeda 

karena rentang data luas. 
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4.1.3. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik seharusnya memiliki residual yang berdistribusi normal. Uji 

normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik non – 

parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). One-Sample Kolmogrov-Smirnov dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 150 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 8,18584393 

Most Extreme Differences 

Absolute ,100 

Positive ,100 

Negative -,054 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,222 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,101 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 

Hasil tabel 4.4. menunjukkan bahwa model regresi memiliki residual 

yang terdistribusi normal. Nilai Kolmogrov-Smirnov sebesar 1,222 signifikan pada 

0,101. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual atau variabel pengganggu lebih 

besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi 

normal. 
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2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji 

multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF) dari model regresi. Hasil uji multikolinearitas 

dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 

Hasil tabel 4.6. menunjukkan bahwa semua variabel independen 

memiliki nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas antar variabel 

independen. 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

TYPE ,791 1,264 

Ln_SIZE ,377 2,655 

PROFIT ,641 1,559 

LIQUID ,760 1,317 

EMS ,844 1,184 

Ln_TAX ,700 1,428 

MARKET ,630 1,588 

a. Dependent Variable: ED 
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3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ada korelasi antara kesalaha pengganggu pada periode t-1. Uji autokorelasi 

pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai durbin watson dengan 

nilai du dan dl. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,590
a
 ,348 ,316 8,38518 1,945 

Sumber: Data Sekunder yang diolah 

Hasil tabel 4.6. diperoleh nilai durbin-watson sebesar 1,945. Banyaknya 

n sejumlah 150 dan k sejumlah 7 diperoleh nilai dl sebesar 1,637 dan du sebesar 

1,832. Hal itu menunjukkan H0 diterima (1,832 < 1,945 < 2,168) sehingga tidak 

ada autokorelasi pada model regresi. Pengambilan keputusan untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2. Hasil Uji Autokorelasi 
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4. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedestisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance tetap maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas 

pada penelitian ini dilakukan dengan uji white. Berikut hasil uji 

heterokedastisitas: 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,643
a
 ,413 ,246 88,42867 

Sumber: Output SPSS, 2016 

Model regresi dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas apabila nilai c
2
 

hitung lebih kecil dari c
2
 tabel (Ghozali, 2013). Nilai c

2
 hitung dapat dihitung 

menggunakan rumus c
2
 = n X R

2
, sehingga c

2
 hitung dari persamaan model 

penelitian ini dengan unit analisis (n=150) adalah c
2
 = 150 X 0,413 = 61,95. 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa c
2
 hitung lebih kecil dari 

c
2
 tabel (178,485). Oleh karena itu dapat disimpulkan tidak terdapat gejala 

heterokedastisitas pada model regresi. 
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4.1.3. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Statistik Individual (Uji Statistik t) 

Uji t statistik dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

variabel independen (tipe industri, ukuran perusahaan, kinerja keuangan 

perusahaan, sistem manajemen lingkungan dan political cost) secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (environmental  discosure). Uji 

statistik t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yang diperoleh masing-

masing variabel. Hasil pengujian statistik t dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.8. 

Hasil Pengujian Statistik t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -28,818 16,401  -1,757 ,081 

TYPE ,777 ,350 ,169 2,220 ,028 

Ln_SIZE 1,184 ,603 ,217 1,966 ,051 

PROFIT ,461 8,606 ,005 ,054 ,957 

LIQUID 1,042 ,729 ,111 1,430 ,155 

EMS 7,867 1,552 ,374 5,068 ,000 

Ln_TAX -,100 ,104 -,078 -,957 ,340 

MARKET 30,423 25,990 ,100 1,171 ,244 

a. Dependent Variable: ED 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 

Hasil pengujian pada tabel 4.8. dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tipe industri menunjukkan nilai t-statistik sebesar 2,220 lebih besar dari nilai t-

tabel yaitu 1,656 dengan signifikansi 0,028 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti 

tipe industri secara signifikan berpengaruh positif terhadap environmental 

disclosure, sehingga hipotesis 1 (H1) diterima. 
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b.   Ukuran perusahaan menunjukkan nilai t-statistik sebesar 1,966 lebih besar 

dari nilai t-tabel yaitu 1,656 dengan signifikansi 0,051 lebih besar dari 0,05. 

Hal ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

environmental disclosure, sehingga hipotesis 2 (H2) ditolak. 

c. Profitabilitas menunjukkan nilai t-statistik sebesar 0,054 lebih kecil dari nilai t-

tabel yaitu 1,656 dengan signifikansi 0,957 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure, sehingga 

hipotesis 3a (H3a) ditolak. 

d. Likuiditas menunjukkan nilai t-statistik sebesar 1,430 lebih kecil dari nilai t-

tabel yaitu 1,656 dengan signifikansi 0,155 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure, sehingga 

hipotesis 3b (H3b) ditolak. 

e. Sistem manajemen lingkungan menunjukkan nilai t-statistik sebesar 5,068 

lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,656 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil 

dari 0,05. Hal ini berarti sistem manajemen lingkungan secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap environmental disclosure, sehingga hipotesis 4 

(H4) diterima. 

f. Pajak menunjukkan nilai t-statistik sebesar -0,957 lebih kecil dari nilai t-tabel 

yaitu 1,656 dengan signifikansi 0,340 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti 

pajak tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure, sehingga hipotesis 

5a (H5a) ditolak. 

g. Market share menunjukkan nilai t-statistik sebesar 1,171 lebih kecil dari nilai t-

tabel yaitu 1,656 dengan signifikansi 0,244 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti 
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market share tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure, sehingga 

hipotesis 5b (H5b) diterima. 

Berdasarkan tabel 4.8. dapat disimpulkan persamaan matematis sebagai 

berikut: 

ED = -28,818 + 0,777TYPE + 1,184SIZE + 0,461PROFIT + 1,042LIQUID + 

7,867EMS – 0,100TAX + 30,423MARKET 

Persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Environmental disclosure memiliki konstanta -28,818 artinya apabila semua 

variabel independen yaitu tipe industri (TYPE), ukuran perusahaan (SIZE), 

profitabilitas (PROFIT), likuiditas (LIQUID), sistem manajemen lingkungan 

(EMS), pajak (TAX) serta market share (MARKET) dianggap konstanta atau 

nol, maka environmental disclosure (ED) sebesar -28,818. 

b. Tipe industri (TYPE) memiliki koefisien regresi sebesar 0,777 artinya apabila 

ada kenaikan 1 satuan pada tipe industri dan variabel lain dianggap konstanta 

maka akan meningkatkan environmental disclosure (ED) sebesar 0,777.  

c. Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki koefisien regresi sebesar 1,184 artinya 

apabila ada kenaikan 1 satuan pada ukuran perusahaan dan variabel lain 

dianggap konstanta maka akan meningkatkan environmental disclosure (ED) 

sebesar 1,184. 

d. Profitabilitas (PROFIT) memiliki koefisien regresi sebesar 0,461 artinya 

apabila ada kenaikan 1 satuan pada profitabilitas dan variabel lain dianggap 

konstanta maka akan meningkatkan environmental disclosure (ED) sebesar 

0,461.  
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e. Likuiditas (LIQUID) memiliki koefisien regresi sebesar 1,042 artinya apabila 

ada kenaikan 1 satuan pada likuiditas dan variabel lain dianggap konstanta 

maka akan meningkatkan environmental disclosure (ED) sebesar 1,042.  

f. Sistem manajemen lingkungan (EMS) memiliki koefisien regresi sebesar 

7,867 artinya apabila ada kenaikan 1 satuan pada sistem manajemen 

lingkungan dan variabel lain dianggap konstanta maka akan meningkatkan 

environmental disclosure (ED) sebesar 7,867.  

g. Pajak (TAX) memiliki koefisien regresi sebesar -0,100 artinya apabila ada 

kenaikan 1 satuan pada pajak dan variabel lain dianggap konstanta maka 

environmental disclosure (ED) mengalami penurunan sebesar 0,100.  

h. Market share (MARKET) memiliki koefisien regresi sebesar 30,423 artinya 

apabila ada kenaikan 1 satuan pada market share dan variabel lain dianggap 

konstanta maka akan meningkatkan environmental disclosure (ED) sebesar 

30,423.  

Hasil pengujian hipotesis dapat diringkas sebagai berikut: 

Tabel 4.9. 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Variabel Sig. Sig. Hasil 

TYPE 0,028 

0,05 

H1 diterima 

SIZE 0,051 H2 ditolak 

PROFIT 0,957 H3a ditolak 

LIQUID 0,155 H3b ditolak 

EMS 0,000 H4 diterima 

TAX 0,340 H5a ditolak 

MARKET 0,244 H5b ditolak 

Sumber: Output SPSS, 2016 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Tipe Industri Terhadap Environmental Disclosure 

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah tipe industri 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap environmental disclosure. Tipe 

industri merupakan tipe bisnis yang dijalankan perusahaan menurut sektor bisnis 

yang diklasifikasikan menurut sektor industri di Bursa Efek Indonesia dan diberi 

peringkat menurut tingkat sensitivitas terhadap lingkungan. Industri dengan 

tingkat sensifitas lingkungan yang tinggi lebih terkait dengan masalah lingkungan. 

Hasil analisis SPSS menunjukkan bahwa tipe industri berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap environmental disclosure. Hal ini dapat dilihan darinilai 

signifikansi sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05, sehingga tipe industri secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap environmental disclosure dan dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Burgwal dan Vieira (2014). Burgwal dan Vieira (2014) menemukan adanya 

pengaruh tipe industri terhadap environmental disclosure. Perusahaan dengan 

tingkat sensivitas yang tinggi terhadap lingkungan memiliki informasi yang lebih 

tinggi dari perusahaan yang mempunyaitingkat sensivitas rendah terhadap 

lingkungan, sehingga perusahaan yang termasuk kategori sensitif terhadap 

lingkungan yang tinggi membuat pengungkapan lingkungan yang lebih tinggi. 

Hal ini sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang mempunyai tingkat sensitif tinggi terhadap lingkungan rentan 

terhadap terjadinya legitimacy gap. Perusahaan berusaha memonitor nilai-nilai 
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perusahaan dan sosial masyarakat untuk mencegah kemungkinan munculnya gap 

tersebut. Pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan akan sangat 

membantu perusahaan dalam mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan sebagai 

salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Pengakuan 

masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena dengan begitu 

keberlangsungan hidup perusahaan akan terus berlanjut. 

4.2.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Environmental Disclosure 

Hipotesis kedua (H2)  dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap environmental disclosure. Ukuran 

perusahaan merupakan skala yang menentukan besar atau kecilnya perusahaan. 

variabel ukuran perusahaan diproksikan dengan market capitalization. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai 

signifikan 0,051 lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure sehingga 

hipotesis kedua ditolak. Hal ini menunjukkan besar kecilnya perusahaan tidak 

mempengaruhi luasnya pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ariningtika (2013). Ariningtika (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Ariningtika 

(2013) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dimana perusahaan besar maupun kecil 

belum tentu melakukan pengungkapan lingkungan secara luas. Hal ini 

dikarenakan perusahaan belum menganggap efektifitas dari pengungkapan 
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lingkungan perusahaan, artinya pengungkapan lingkungan perusahaan belum 

dianggap sebagai kebijakan yang memiliki dampak positif bagi perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

 Zaenuddin (2007) juga tidak menemukan adanya pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Zaenuddin (2007) 

menyatakan bahwa perusahaan besar belum tentu lebih banyak melakukan 

aktivitas sosial dan lingkungan karena mereka menganggap masyarakat eksternal 

kurang memperhatikan kondisi lingkungan akibat operasional perusahaan, 

sehingga luas tidaknya pengungkapan lingkungan lebih didasarkan pada kegiatan 

dan tujuan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yaitu 

keuntungan yang tinggi. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori legitimasi. Teori legitimasi 

menjelaskan bahwa perusahaan berusaha mengelola legitimasinya untuk 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan cenderung menggunakan 

pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi 

aktivitas perusahaan dimata masyarakat. Perusahaan besar mendapat perhatian 

yang lebih besar dari masyarakat, sehingga membuat lebih banyak pengungkapan 

dibandingkan dengan perusahaan kecil.  

Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lingkungan apabila 

kegiatan operasional perusahaan berdampak tinggi terhadap lingkungan. 

Perusahaan besar memberikan banyak informasi terkait lingkungan hanya jika 

perusahaan menghasilkan lebih banyak polusi, untuk memperoleh legitimasi 

kepada stakeholder (Fontana et al., 2015). Perusahaan besar tidak selalu 
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menghasilkan banyak polusi dan berdampak tinggi terhadap lingkungan. Tabel 

4.2. menunjukkan bahwa nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 29,71. 

Faktanya beberapa perusahaan memiliki nilai diatas rata-rata namun 

environmental disclosure rendah, seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 

tahun 2014 memiliki ukuran perusahaan yang tinggi sebesar 33,30 tetapi hanya 

mengungkapkan 7 item environmental disclosure. PT Salim Ivomas Pratama pada 

tahun 2014 memiliki ukuran perusahaan yang tinggi sebesar 30,04 tetapi hanya 

melakukan 6 item pengungkapan, sedangkan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

memiliki ukuran perusahaan yang rendah sebesar 28,60 tetapi melakukan 

environmental disclosure yang tinggi yaitu sebesar 25. PT Pabrik Kertas Tjiwi 

Kimia Tbk termasuk dalam sektor industri dasar kimia, dimana kegiatan 

operasianal berdampak tinggi terhadap lingkungan sehingga melakukan 

environmental disclosure yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Fontana et 

al. (2015) yang menyatakan bahwa perusahaan besar akan mengungkapkan 

informasi lingkungan apabila berdampak tinggi terhadap lingkungan. 

4.2.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Environmental Disclosure 

Hasil pengujian atas hubungan antara profitabilitas dengan environmental 

disclosure menunjukkan bahwa nilai t-statistik sebesar 0,054 lebih kecil dari nilai 

t-tabel yaitu 1,656 dengan signifikansi 0,957 lebih besar dari 0,05 sehingga 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Burgwal dan 

Vieira (2014). Penelitian yang dilakukan Burgwal dan Vieira (2014) yang 

menemukan tidak adanya hubungan antara profitabilitas dengan environmental 
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disclosure. Environmental disclosure merupakan pelaporan pengungkapan 

sukarela, sehingga perusahaan dengan profitabilitas tinggi belum tentu melakukan 

pengungkapan lingkungan yang tinggi. Perusahaan lebih memprioritaskan 

pengungkapan wajib daripada pengungkapan sukarela karena pengungkapan 

wajib diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Perusahaan akan mengungkapkan 

secara sukarela jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang 

dikeluarkan. 

O’Donovan (2002) menyatakan bahwa apabila perusahaan memperoleh 

keuntungan yang tinggi maka perusahaan merasa tidak perlu untuk 

mengungkapkan pengungkapan lingkungan karena perusahaan telah memperoleh 

kesuksesan dalam hal finansial. Perusahaan yang memiliki keuntungan rendah 

lebih memilih untuk mengungkapkan lingkungan yang lebih banyak karena 

persepsi stakeholder lebih senang membaca berita baik (good news) tentang 

kinerja perusahaan dalam bidang lingkungan. Hal ini seiring dengan temuan 

penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap environmental reporting yang 

dilakukan oleh Yanto dan Bonatan (2016). 

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan 

bahwa masyarakat senantiasa melakukan tekanan kepada perusahaan agar peduli 

terhadap masalah lingkungan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan 

lebih mudah dalam menjawab tekanan tersebut karena perusahaan memiliki 

sumber daya lebih yang dapat digunakan untuk mencegah adanya tekanan 

tersebut. 
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4.2.4. Pengaruh Likuiditas Terhadap Environmental Disclosure 

Hasil pengujian pengaruh likuiditas terhadap environmental disclosure 

menujukkan nilai t-statistik sebesar 1,430 lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu 1,656 

dengan signifikansi 0,155 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti likuiditas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap environmental disclosure, sehingga 

hipotesis 3b (H3b) ditolak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamil 

dan Antonius (2012). Penelitian yang dilakukan oleh kamil dan Antonius tidak 

menemukan bukti bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Menurut Kamil dan Antonius (2012) kurangnya perhatian dari stakeholder yang 

berkepentingan terhadap informasi keuangan kurang memperhitungkan kualitas 

likuiditas entitas, maka pada akhirnya tidak banyak mempengaruhi luas 

pengungkapan. 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang 

jangka pendek, yaitu kemampuan aktiva lancar dalam melunasi kewajiban 

segeranya. Perusahaan akan lebih mementingkan melunasi hutangnya daripada 

mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan environmental disclosure. Likuiditas 

perusahaan merupakan kategori aspek kinerja perusahaan, yang merupakan 

indikator sangat dipertimbangkan oleh pengguna informasi keuangan dalam 

pengambilan keputusan. Perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki kinerja 

yang bagus sehingga perusahaan memiliki pilihan untuk mengungkapkan 

informasi lingkungan bergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan di  

masa yang akan datang. Sedangkan perusahaaan dengan likuiditas rendah 
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mencerminkan kinerja perusahaan yang kurang baik sehingga perusahaan lebih 

memilih untuk melakukan environmental disclosure dengan harapan 

pengungkapan tersebut dapat memberikan penjelasan untuk meyakinkan pihak 

pengguna informasi bahwa kinerja perusahaan masih bisa diandalkan jika melihat 

aspek-aspek lain yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan yang bersifat 

positif serta memperbaiki penilaian stakeholder terhadap kinerja yang kurang. 

Hasil ini tidak mampu mendukung teori legitimasi bahwa perusahaan 

dengan likuiditas tinggi akan lebih mampu mengatasi legitimacy gap dengan 

melakukan environmental disclosure. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi 

memiliki  kemampuan keuangan yang baik untuk melakukan environmental 

disclosure. 

4.2.5. Pengaruh Sistem Manajemen Lingkungan Terhadap Environmental 

Disclosure 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sistem manajemen 

lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap environmental 

disclosure.sistem manajemen lingkungan diukur dengan sertifikasi ISO 14001 

dengan menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang memperoleh ISO 14001 

akan diberikan niali 1 dan nilai 0 untuk perusahaan yang belum bersertifikasi ISO 

14001. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem manajemen sistem memiliki 

nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

sistem manajemen lingkungan berpengaruh terhadap environmental disclosure 

sehingga hipotesis keempat diterima. Hasil tersebut diperkuat oleh uji beda t-test 
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yang menunjukkan nilai rata-rata perusahaan yang memperoleh sertifikasi ISO 

14001 memiliki tingkat environmental disclosure yang lebih tinggi dari 

perusahaan yang tidak memiliki ISO 14001 (hasil uji beda dapat dilihat di 

lampiran 4). Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memperoleh ISO 

14001 memiliki sistem manajemen lingkungan yang lebih baik dari perusahaan 

yang tidak memiliki ISO 14001, sehingga perusahaan yang memiliki ISO 14001 

akan membuat pengungkapan yang lebih tinggi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bawono (2015). Bawono (2015) menemukan adanya pengaruh ISO 14001 

terhadap pengungkapan corporate social responsbility.  

Hasil ini sejalan dengan teori agensi dan teori legitimasi. Teori agensi 

menyatakan bahwa peningkatan transparansi dan pengungkapan akan memberikan 

kontribusi untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. 

Pengungkapan terkait informasi lingkungan perusahaan dilakukan agar pihak 

prinsipal bisa mengawasi kinerja lingkungan perusahaan sehingga akan 

menimbulkan kepercayaan prinsipal terhadap agen sehingga konflik keagenan 

bisa terhindari. Perusahaan yang mempunyai sistem manajemen lingkungan yang 

baik akan melakukan environmental disclosure yang tinggi untuk 

menginformasikan kepada prinsipal atau stakeholder sebagai bentuk tanggung 

jawab manajer dalam mengelola perusahaan. 

Teori legitimasi menyatakan perusahaan harus menyelaraskan nilai-nilai 

perusahaan dengan nilai-nilai di masyarakat sehingga legitimacy gap dapat 

terhindari. Sistem manajemen lingkungan dengan sertifikasi ISO 14001 
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menunjukkan bahwa perusahaan patuh terhadap standar-standar lingkungan. 

Perusahaan dengan sistem manajemen lingkungan yang baik akan melakukan 

pengungkapan lingkungan yang tinggi untuk meyakinkan kepada masyarakat 

bahwa nilai-nilai yang dianut perusahaan selaras dengan nilai-nilai yang ada di 

masyarakat sehingga perusahaan akan mendapatkan legitimacy masyarakat untuk 

melanjutkan kegiatan usahanya. 

4.2.6. Pengaruh Pajak Terhadap Environmental Disclosure 

Hipotesis 5a (H5a) dalam penelitian ini adalah pajak berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap environmental disclosure. Pajak dalam penelitian ini 

merupakan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah pada tahun 

berjalan. 

Hasil analisis SPSS menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh 

terhadap environmental disclosure. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 

sebesar 0,340 lebih besar dari 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan pajak tidak 

berpengaruh terhadap environmental disclosure sehingga hipotesis 5a ditolak. Hal 

ini berarti tinggi rendahnya pajak yang dibayarkan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap luasnya environmental disclosure yang dilakukan oleh perusahaan. 

Hal ini tidak sejalan dengan teori legitimasi. Pajak dalam penelitian ini 

merupakan proksi dari political cost. Perusahaan yang memiliki political cost 

yang tinggi akan berusaha untuk mengurangi resiko dan biaya dengan melakukan 

pengungkapan lingkungan untuk meminimalisasi political visibility perusahaan. 

Perusahaan dengan political cost yang tinggi lebih memilih mengurangi political 

cost dengan melengkapi voluntary disclosure (Smith, 2007). Perusahaan lebih 
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memilh untuk meningkatkan pengungkapan yang bersifat wajib daripada 

pengungkapan yang bersifat sukarela. Hal tersebut menunjukkan tinggi rendahnya 

pajak yang dibayarkan perusahaan tidak berpengaruh terhadap environmental 

disclosure. Selain itu perusahaan lebih memilih mengungkapkan biaya-biaya lain 

yang menghasilkan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Perusahaan akan 

mengungkapkan biaya-biaya terkait lingkungan apabila hal tersebut dianggap 

mengungtungkan bagi perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Smith (2007) yang tidak menemukan adanya pengaruh pajak 

terhadap environmental disclosure. 

4.2.7. Pengaruh Market Share Terhadap Environmental Disclosure 

Hipotesis 5b (H5b) dalam penelitian ini adalah market share berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap environmental disclosure. Market share dalam 

penelitian ini merupakan posisi perusahaan dalam satu sektor industri. Tingkat 

market share sebuah perusahaan menunjukkan penguasaan penjualan perusahaan 

pada sektor industrinya. 

Hasil analisis SPSS menunjukkan bahwa market share tidak berpengaruh 

terhadap environmental disclosure. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 

sebesar 0,244 lebih besar dari 0,05.  Hasil ini dapat disimpulkan market share 

tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure sehingga hipotesis 5b 

ditolak. Hal ini berarti tinggi rendahnya market share tidak berpengaruh terhadap 

luasnya pengungkapan environmental disclosure yang dilakukan oleh perusahaan. 

Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan teori legitimasi yang 

menyatakan bahwa perusahaan dengan market share yang tinggi memiliki 
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penjualan yang tinggi sehingga akan menghasilkan keuntungan yang tinggi pula. 

Hal tersebut harus sebanding dengan timbal baliknya terhadap publik agar tidak 

menimbulkan protes publik atas keuntungan tersebut, sehingga perusahaan akan 

melakukan pengungkapan lingkungan sebagai alokasi dari biaya politis 

perusahaan. Besarnya political cost tergantung pada tingginya political visibility. 

Political visiblity perusahaan berbeda-beda bergantung pada aspek yang 

menyebabkan visibilitas tersebut, sebagai contoh aspek politik dan sosial serta 

aspek lingkungan. Perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi 

tentang lingkungan untuk menghindari political cost yang berasal dari isu 

lingkungan (Yue dan Gordon, 1997). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Smith (2007) yang tidak menemukan adanya 

pengaruh political cost yang diproksikan dengan market share terhadap 

environmental disclosure. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tipe industri, 

ukuran perusahaan, kinerja keuangan, sistem manajemen lingkugan dan political 

cost terhadap environmental disclosure. Data penelitian dalam penelitian ini 

adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014 

yang mengungkapkan pelaporan lingkungan dengan perolehan sampel 

menggunakan purposive sampling pada 150 data pengamatan. 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan dari 

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel environmental disclosure, tipe industri, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas, sistem manajemen lingkungan, pajak dan market 

share masing-masing memiliki nilai minimum sebesar 3,00; 1,00; 25,49; -

0,1536; 0,2930; 0,00; 0,00; dan 0,0002; nilai maksimum sebesar 45,00; 8,00; 

33,36; 0,4750; 6,1500; 1,000; 30,62; dan 0,2004; rata-rata sebesar 16,00; 

5,74; 29,71; 0,073; 1,764; 0,64; 23,61; dan 0,02 serta standar deviasi sebesar 

10,139; 2,206; 1,857; 0,0997; 1,0817; 0,482; 7,889; dan 0,0333. 

2. Tipe industri dan sistem manajemen lingkungan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap environmental disclosure. 

3. Ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, pajak dan market share tidak 

berpengaruh terhadap environmental disclosure. 
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4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure 

karena: 

a) Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lingkungan apabila 

kegiatan operasional perusahaan berdampak tinggi terhadap lingkungan. 

b) Perusahaan besar belum tentu lebih banyak melakukan aktivitas sosial dan 

lingkungan karena mereka menganggap masyarakat eksternal kurang 

memperhatikan kondisi lingkungan akibat operasional perusahaan. 

c) Perusahaan besar maupun kecil belum tentu melakukan pengungkapan 

lingkungan secara luas, dikarenakan perusahaan belum menganggap 

efektifitas dari pengungkapan lingkungan perusahaan. 

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure karena: 

a) Perusahaan lebih memprioritaskan pengungkapan wajib daripada 

pengungkapan sukarela karena pengungkapan wajib diharuskan oleh 

peraturan yang berlaku. 

b) Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi merasa tidak perlu untuk 

mengungkapkan pengungkapan lingkungan karena perusahaan 

menganggap memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga tidak 

memerlukan pengungkapan lingkungan. 

Likuiditas tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure karena: 

a) Stakeholder yang berkepentingan terhadap informasi keuangan kurang 

memperhitungkan kualitas likuiditas entitas, maka tidak banyak 

mempengaruhi luas pengungkapan. 
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b) Perusahaan akan lebih mementingkan melunasi hutangnya daripada 

mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan environmental disclosure. 

c) Perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki kinerja yang bagus sehingga 

perusahaan memiliki pilihan untuk mengungkapkan informasi lingkungan 

bergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan di  masa yang 

akan datang, sedangkan perusahaaan dengan likuiditas rendah untuk 

melakukan environmental disclosure untuk meyakinkan pihak pengguna 

informasi bahwa kinerja perusahaan masih bisa diandalkan jika melihat 

aspek-aspek lain. 

Pajak tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure karena: 

a) Perusahaan dengan political cost yang tinggi lebih memilih mengurangi 

political cost dengan melengkapi voluntary disclosure. 

b) Perusahaan lebih memilih mengungkapkan biaya-biaya lain yang 

menghasilkan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. 

Market share tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure karena: 

a) Perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi tentang 

lingkungan untuk menghindari political cost yang berasal dari isu 

lingkungan. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan environmental disclosure yang dilakukan 

perusahaan di Indonesia masih tergolong rendah, oleh karena itu perusahaan 
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perlu meningkatkan environmental disclosurenya di dalam annual report 

maupun sustainability report. Environmental disclosure penting untuk 

perusahaan karena untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja 

serta keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Perusahaan dalam 

meningkatkan environmental disclosure dapat memperhatikan faktor-faktor 

dalam penelitian. 

2. Pengukuran environmental disclosure pada penelitian ini hanya mendasarkan 

pada pengukuran content analysis yang dikembangkan oleh Burgwal dan 

Vieira (2014) dengan menggunakan skala 0 dan 1 sehingga masih terdapat 

unsur subjektivitas. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan skala 

pembobotan, sehingga dapat meminimalisir unsur subjektivitas tersebut. 

3. Vaeriabel kinerja keuangan yang diproksikan dengan profitabilitas dan 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure. Profitabilitas 

dalam penelitian ini diukur menggunakan Return on Asset, penelitian 

selanjutnya disarankan untuk menggunakan pengukuran lain dengan Return 

on Equity atau profit margin. Likuiditas dalam penelitian ini diukur 

menggunakan current ratio, peneliti selanjutnya disarankan untuk 

menggunakan pengukuran quick ratio atau cash ratio. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 Daftar Sampel Penelitian 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 

2 ADRO Adaro Energy Tbk 

3 ALDO Alkindo Naratama Tbk 

4 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 

5 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

6 ASGR Astra Graphia Tbk 

7 ASII Astra International Tbk 

8 ATPK Bara Jaya Internasional Tbk 

9 AUTO Astra Otoparts Tbk 

10 BRAM Indo Kordsa Tbk 

11 BRAU Berau Coal Energy Tbk 

12 BUDI Budi Acid Jaya Tbk 

13 BUMI Bumi Resources Tbk 

14 CTBN Citra Tubindo Tbk 

15 CTRP Ciputra Property Tbk 

16 ELSA Elnusa Tbk 

17 ELTY Bakrieland Development Tbk 

18 ETWA Eterindo Wahanatama Tbk 

19 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 

20 GEMS Golden Energy Mines Tbk 

21 HRUM Harum Energy Tbk 

22 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

23 INCO Vale Indonesia Tbk 

24 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

25 INDY Indika Energy Tbk 

26 INKP Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk 

27 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

28 IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk 

29 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 

30 KLBF Kalbe Farma Tbk 

31 KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk 

32 MEDC Medco Energi Internasional Tbk 

33 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk 

34 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 
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35 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

36 PTPP PP (Persero) Tbk 

37 PTSN Sat Nusapersada Tbk 

38 SGRO Sampoerna Agro Tbk 

39 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk 

40 SMAR SMART Tbk 

41 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 

42 TAXI Express Transindo Utama Tbk 

43 TINS Timah (Persero) Tbk 

44 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

45 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

46 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 

47 UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tbk 

48 UNTR United Tractors Tbk 

49 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

50 WIKA Wijaya Karya Tbk 
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Lampiran 2 Data Environmental Disclosure 

N0. Kategori 
Total 

Skor 
Presentase 

Hard Disclosure 

(A1) Struktur Pemerintahan dan Sistem Manajemen (skor maksimal adalah 6) 

1 
Keberadaan departemen yang menangani pengendalian polusi dan atau posisi untuk manajemen 

lingkungan (0-1) 
25 1,04% 

2 Keberadaan sebuah komite publik yang menangani lingkungan (0-1) 2 0,08% 

3 Kondisi tentang praktik lingkungan yang dapat dipahami oleh pemasok dan pelanggan (0-1) 103 4,29% 

4 
Pihak – pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (stakeholder) ikut membuat kebijakan lingkungan 

perusahaan (0-1) 
7 0,29% 

5 Adanya implementasi ISO 14001 pada perusahaan (0-1) 98 4,08% 

6 Adanya kompensasi khusus yang berhubungan dengan kinerja lingkungan (0-1) 9 0,38% 

(A2) Kredibilitas (skor maksimal adalah 10) 

1 Adanya adopsi dari GRI panduan pelaporan keberlanjutan (0-1) 54 2,25% 

2 
Verifikasi independen tentang pengungkapan informasi lingkungan pada laporan kinerja lingkungan / 

melalui web (0-1) 
30 1,25% 

3 Verifikasi independen secara periodik / audit tentang kinerja lingkungan (0-1) 85 3,54% 

4 Sertifikasi program lingkungan oleh agen independen (0-1) 93 3,88% 

5 Sertifikasi produk dengan tanggung jawab pada dampak yang diakibatkan kepada lingkungan (0-1) 93 3,88% 

6 Penghargan kinerja lingkungan eksternal dan adanya indeks keberlanjutan (0-1) 87 3,63% 

7 Pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholder) terlibat dalam proses pengungkapan lingkungan (0-1) 7 0,29% 

8 Partisipasi tentang inisiatif lingkungan keberlanjutan yang dilakukan oleh Departemen Energi (0-1) 24 1,00% 

9 Partisipasi dari industri tertentu untuk mengembangkan praktik lingkungan (0-1) 14 0,58% 

10 Partisipasi dari asosiasi / organisasi lingkungan lain untuk mengembangkan praktik lingkungan 29 1,21% 
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(A3) Environmental Performance Indicator (EPI) (skor maksimal adalah 60) 

1 EPI pada penggunaan dan efisiensi energi (0-6) 165 6,88% 

2 EPI pada penggunaan dan efisiensi air (0-6) 120 5,00% 

3 EPI pada emisi gas rumah kaca (0-6) 87 3,63% 

4 EPI pada emisi udara lainnya (0-6) 67 2,79% 

5 EPI pada tanah, air dan udara (0-6) 28 1,17% 

6 EPI pada pelepasan zat – zat lain (0-6) 5 0,21% 

7 EPI pada produksi dan manajemen limbah (0-6) 122 5,08% 

8 EPI pada tanah, penggunaan sumber daya, keanekaragaman hayati, dan konservasi (0-6) 63 2,63% 

9 EPI pada dampak lingkungan, jika perusahaan menghasilkan barang dan jasa (0-6) 35 1,46% 

10 EPI terhadap kepatuhan kinerja (0-6) 16 0,67% 

(A4) Environmental Spending (skor maksimal adalah 3) 

1 
Ringkasan pengeluaran sejumlah uang oleh perusahaan untuk melakukan inisiatif pelestarian lingkungan 

(0-1) 
51 2,13% 

2 
Sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk pengembangan teknologi, R&D, inovasi, untuk 

efisiensi kinerja lingkungan (0-1) 
14 0,58% 

3 Sejumlah denda yang diberikan terkait dengan isu lingkungan (0-1) 5 0,21% 

Soft Disclosure Items 

(A5) Pernyataan Visi dan Strategi (nilai maksimal adalah 6) 

1 
Pernyataan CEO tentang kinerja lingkungan dalam surat yang disampaikan kepada pihak – pihak yang 

berkepentingan dalam perusahaan (stakeholders) (0-1) 
55 2,29% 

2 Pernyataan tentang kebijakan lingkungan perusahaan, prinsip dan nilai (0-1) 135 5,63% 

3 Pernyataan tentang sistem manajemen formal berkaitan dengan kinerja dan risiko lingkungan (0-1) 117 4,88% 

4 Pernyataan tentang peninjauan dan evaluasi secara periodik terhadap kinerja lingkungan (0-1) 70 2,92% 

5 Pernyataan tentang tujuan yang dapat dicapai pada kinerja lngkungan masa depan (0-1) 42 1,75% 

6 Pernyataan tentang inovasi lingkungan khusus dan teknologi baru (0-1) 93 3,88% 
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(A6) Profil Lingkungan (skor maksimal adalah 4) 

1 Pernyataan tentang kepatuhan perusahaan dengan standar lingkungan khusus (0-1) 125 5,21% 

2 Sebuah pandangan tentang dampak lingkungan yang diakibatkan sebuah industri (0-1) 12 0,50% 

3 
Sebuah pandangan tentang bagaimana operasi bisnis perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa 

memiliki dampak terhadap lingkungan (0-1) 
27 1,13% 

4 Sebuah pandangan tentang kinerja lingkungan perusahaan berhubungan dengan industri pesaing (0-1) 2 0,08% 

(A7) Inisiatif Lingkungan (skor maksimal adalah 6) 

1 Adanya training karyawan mengenai operasi dan manajemen lingkungan 31 1,29% 

2 Adanya respon tentang kejadian mengenai kecelakaan lingkungan (0-1) 27 1,13% 

3 Penghargaan lingkungan internal (0-1) 7 0,29% 

4 Audit lingkungan internal (0-1) 21 0,88% 

5 Sertifikasi internal dari program lingkungan (0-1) 8 0,33% 

6 Keterlibatan komunitas atau donasi yang berhubungan dengan lingkungan (0-1) 85 3,54% 

TOTAL SKOR 2400 100,00% 
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Lampiran 3 Tabulasi Data 

NO KODE TAHUN ED  TYPE  Ln_SIZE PROFIT  LIQUID  EMS Ln_TAX MARKET 

1 AALI 2012 13         3  31,07 0,2029      0,6846  0 27,62 0,0109 

2 ADRO 2012 12         8  31,56 0,0570      1,6000  0 28,80 0,0340 

3 ALDO 2012 3         7  26,28 0,0400      1,3000  0 22,33 0,0003 

4 AMFG 2012 12         7  28,91 0,1110      3,8870  1 25,55 0,0027 

5 ANTM 2012 43         8  30,13 0,1715      2,5142  1 26,32 0,0099 

6 ASGR 2012 19         1  28,23 0,1400      1,5900  1 24,75 0,0020 

7 ASII 2012 28         6  33,36 0,1200      1,4000  1 29,38 0,1778 

8 ATPK 2012 4         8  25,49 -0,1110      1,4000  0 0,00 0,0002 

9 AUTO 2012 13         6  30,29 0,1300      1,1000  1 25,96 0,0078 

10 BRAM 2012 6         6  27,93 0,0729      2,1275  0 24,16 0,0016 

11 BRAU 2012 11         8  29,55 -0,0890      1,2000  1 28,23 0,0140 

12 BUDI 2012 8         7  26,87 0,0020      1,1140  0 21,88 0,0022 

13 BUMI 2012 19         8  30,14 0,0960      0,8840  1 28,12 0,0345 

14 CTBN 2012 14         7  28,89 0,1300      1,7900  1 25,52 0,0018 

15 CTRP 2012 6         2  28,94 0,0500      1,8000  0 24,77 0,0008 

16 ELSA 2012 10         8  27,86 0,0971      1,3700  0 25,19 0,0045 

17 ELTY 2012 10         2  28,49 0,4180      0,6320  0 25,19 0,0028 

18 ETWA 2012 4         7  26,43 0,0401      0,7700  0 23,57 0,0009 

19 FASW 2012 16         7  29,47 0,0010      0,6000  1 0,00 0,0038 

20 GEMS 2012 6         8  30,27 0,0391      3,5000  0 24,80 0,0042 

21 HRUM 2012 10         8  30,42 0,2400      3,1000  1 26,94 0,0095 

22 ICBP 2012 8         5  31,45 0,1380      2,7200  1 27,43 0,0205 
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23 INCO 2012 35         8  30,78 0,0300      3,4100  1 26,37 0,0088 

24 INDF 2012 9         5  31,57 0,0850      2,0500  1 28,26 0,0475 

25 INDY 2012 18         4  29,63 0,0300      1,2900  0 24,60 0,0069 

26 INKP 2012 25         7  28,94 0,0070      1,6780  1 0,00 0,1968 

27 INTP 2012 31         7  32,05 0,2330      6,0300  1 28,05 0,0164 

28 IPOL 2012 8         7  27,25 0,0300      0,8800  1 23,16 0,0021 

29 ITMG 2012 14         8  31,48 0,2900      2,2200  1 28,08 0,0223 

30 KLBF 2012 11         5  31,62 0,1841      3,4054  0 27,01 0,0129 

31 KRAS 2012 12         7  29,94 0,0062      1,1247  1 26,08 0,0209 

32 MEDC 2012 11         8  29,32 0,0050      2,6000  1 28,05 0,0083 

33 NIKL 2012 6         7  27,04 -0,0585      1,2081  0 0,00 0,0013 

34 PGAS 2012 20         4  32,35 0,3094      4,1900  0 28,37 0,0236 

35 PTBA 2012 28         8  31,18 0,2280      4,8670  1 27,59 0,0110 

36 PTPP 2012 8         2  29,02 0,0400      1,3556  0 0,00 0,0076 

37 PTSN 2012 7         6  25,90 0,0106      1,3700  0 20,34 0,0022 

38 SGRO 2012 12         3  29,18 0,0800      1,1090  1 25,71 0,0028 

39 SIMP 2012 7         3  30,53 0,0580      1,4800  0 27,32 0,0131 

40 SMAR 2012 13         3  30,57 0,1320      2,1000  1 27,23 0,0260 

41 SMGR 2012 25         7  32,17 0,1820      1,7060  1 27,96 0,0185 

42 TAXI 2012 15         4  28,26 0,0450      1,5000  0 21,70 0,0005 

43 TINS 2012 35         8  29,68 0,0700      4,0000  1 26,09 0,0074 

44 TKIM 2012 25         7  28,60 0,0130      2,4080  1 25,24 0,0121 

45 TLKM 2012 11         4  32,84 0,1150      1,1600  0 29,52 0,0730 

46 TPIA 2012 11         7  30,23 -0,0530      1,4000  1 20,94 0,0209 
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47 UNSP 2012 33         3  27,87 -0,0561      1,2624  1 25,22 0,0024 

48 UNTR 2012 21         1  31,93 0,1190      1,9500  1 28,36 0,0529 

49 UNVR 2012 18         5  32,70 0,0000      0,6370  1 28,08 0,0258 

50 WIKA 2012 11         2  29,83 0,0788      1,1019  1 25,15 0,0094 

51 AALI 2013 14         3  31,31 0,1272      0,4500  1 27,36 0,0131 

52 ADRO 2013 21         8  31,18 0,0350      1,8000  1 28,58 0,0414 

53 ALDO 2013 3         7  26,62 0,0500      1,3000  0 22,84 0,0004 

54 AMFG 2013 11         7  28,74 0,0960      4,1780  1 25,49 0,0033 

55 ANTM 2013 45         8  29,97 0,0197      1,8364  1 25,74 0,0117 

56 ASGR 2013 9         1  28,44 0,1400      1,5800  1 24,94 0,0023 

57 ASII 2013 32         6  33,25 0,1000      1,2000  1 29,40 0,2004 

58 ATPK 2013 4         8  28,07 0,0088      1,3000  0 22,18 0,0004 

59 AUTO 2013 11         6  30,50 0,0800      1,8000  1 26,19 0,0111 

60 BRAM 2013 4         6  27,64 0,0202      1,5714  0 24,68 0,0025 

61 BRAU 2013 20         8  29,50 -0,0874      1,1000  1 27,71 0,0180 

62 BUDI 2013 7         7  26,83 0,0180      1,0760  0 22,31 0,0027 

63 BUMI 2013 23         8  29,46 0,0940      0,4120  1 27,23 0,0447 

64 CTBN 2013 23         7  28,91 0,1400      1,7900  1 25,90 0,0031 

65 CTRP 2013 7         2  28,97 0,0600      1,4000  0 25,26 0,0015 

66 ELSA 2013 12         8  28,51 0,0545      1,6000  0 25,73 0,0043 

67 ELTY 2013 8         2  28,41 0,0580      0,2930  0 24,18 0,0033 

68 ETWA 2013 9         7  26,59 0,0061      1,0500  1 23,73 0,0012 

69 FASW 2013 15         7  29,24 -0,0440      1,4000  1 0,00 0,0051 

70 GEMS 2013 7         8  30,18 0,0567      1,8300  0 25,14 0,0046 
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71 HRUM 2013 10         8  29,64 0,0850      3,5000  1 25,93 0,0105 

72 ICBP 2013 7         5  31,72 0,1140      2,4100  1 27,45 0,0259 

73 INCO 2013 26         8  30,90 0,0200      3,3000  1 26,27 0,0116 

74 INDF 2013 9         5  31,69 0,0500      1,6800  1 28,08 0,0575 

75 INDY 2013 18         4  28,75 -0,0300      2,1900  0 24,83 0,0109 

76 INKP 2013 33         7  29,67 0,0330      1,4640  1 0,00 0,0334 

77 INTP 2013 24         7  31,93 0,2110      6,1500  1 28,13 0,0193 

78 IPOL 2013 7         7  27,26 0,0400      0,8900  1 24,05 0,0029 

79 ITMG 2013 38         8  31,10 0,1500      1,6200  1 27,73 0,0275 

80 KLBF 2013 8         5  31,70 0,1696      2,8393  0 27,19 0,0165 

81 KRAS 2013 13         7  29,69 -0,0004      0,9623  1 25,91 0,0263 

82 MEDC 2013 13         8  29,58 0,0050      2,0000  1 28,26 0,0112 

83 NIKL 2013 8         7  26,75 0,0022      1,1864  0 0,00 0,0022 

84 PGAS 2013 29         4  32,32 0,2595      2,0100  0 28,46 0,0378 

85 PTBA 2013 44         8  30,79 0,1590      2,8660  1 27,08 0,0116 

86 PTPP 2013 8         2  29,36 0,0343      1,3384  0 21,07 0,0121 

87 PTSN 2013 7         6  25,70 0,0181      1,6900  0 21,20 0,0027 

88 SGRO 2013 11         3  28,96 0,0260      1,0501  1 25,17 0,0026 

89 SIMP 2013 13         3  30,14 0,0230      0,8300  0 27,10 0,0137 

90 SMAR 2013 12         3  30,75 0,0490      1,0000  1 26,39 0,0247 

91 SMGR 2013 29         7  32,06 0,1740      1,8820  1 28,08 0,0253 

92 TAXI 2013 7         4  28,77 0,0620      1,0000  0 22,66 0,0007 

93 TINS 2013 34         8  29,72 0,0700      2,1500  1 26,52 0,0061 

94 TKIM 2013 33         7  28,51 0,0100      2,2200  1 0,00 0,0154 
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95 TLKM 2013 12         4  33,01 0,1110      1,1630  0 29,58 0,0858 

96 TPIA 2013 12         7  29,91 0,0060      1,3000  1 25,42 0,0316 

97 UNSP 2013 34         3  27,25 -0,1536      0,5441  1 24,93 0,0021 

98 UNTR 2013 21         1  31,89 0,0900      1,9100  1 28,35 0,0527 

99 UNVR 2013 11         5  32,92 0,4450      0,6710  1 28,19 0,0318 

100 WIKA 2013 11         2  29,90 0,0858      1,0953  1 25,38 0,0123 

101 AALI 2014 14         3  31,27 0,1412      0,5878  1 30,34 0,0160 

102 ADRO 2014 13         8  31,14 0,0290      1,6000  1 28,31 0,0407 

103 ALDO 2014 3         7  26,73 0,0300      1,3300  0 22,68 0,0005 

104 AMFG 2014 11         7  28,88 0,1170      5,6840  1 25,67 0,0036 

105 ANTM 2014 37         8  29,95 -0,0353      1,6421  1 30,62 0,0093 

106 ASGR 2014 9         1  28,57 0,1600      1,8700  1 25,03 0,0022 

107 ASII 2014 33         6  33,34 0,0900      1,3000  1 29,45 0,1982 

108 ATPK 2014 5         8  27,82 0,0295      3,2000  0 20,99 0,0007 

109 AUTO 2014 17         6  30,64 0,0700      1,3000  1 25,97 0,0120 

110 BRAM 2014 5         6  28,44 0,0447      1,4156  0 25,08 0,0025 

111 BRAU 2014 24         8  28,42 -0,0479      0,7000  1 27,38 0,0167 

112 BUDI 2014 7         7  26,81 0,0120      1,0460  0 20,70 0,0022 

113 BUMI 2014 21         8  28,71 -0,0720      0,3450  1 27,35 0,0341 

114 CTBN 2014 23         7  29,08 0,1000      1,8000  1 25,56 0,0025 

115 CTRP 2014 7         2  29,28 0,0400      1,4000  0 25,43 0,0016 

116 ELSA 2014 16         8  29,24 0,0298      1,6200  0 25,46 0,0041 

117 ELTY 2014 9         2  28,41 0,4750      0,9240  0 23,70 0,0016 

118 ETWA 2014 9         7  26,25 -0,1065      0,4700  1 0,00 0,0010 
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119 FASW 2014 16         7  29,04 0,0160      1,0000  1 24,40 0,0054 

120 GEMS 2014 8         8  30,10 0,0340      2,2100  0 24,91 0,0051 

121 HRUM 2014 11         8  29,13 0,0010      3,6000  1 24,05 0,0058 

122 ICBP 2014 9         5  31,97 0,1100      2,1800  1 27,62 0,0295 

123 INCO 2014 30         8  31,22 0,0700      2,9800  1 27,53 0,0127 

124 INDF 2014 11         5  31,71 0,0630      1,8100  1 28,40 0,0625 

125 INDY 2014 18         4  28,61 -0,0100      2,1000  0 25,10 0,0136 

126 INKP 2014 30         7  29,37 0,0190      1,3810  1 0,00 0,0322 

127 INTP 2014 35         7  32,15 0,1860      4,9300  1 28,07 0,0197 

128 IPOL 2014 10         7  27,34 0,0200      0,8700  1 23,99 0,0028 

129 ITMG 2014 37         8  30,49 0,1500     1,5600  1 27,65 0,0238 

130 KLBF 2014 5         5  32,08 0,1662      3,4036  0 27,15 0,0171 

131 KRAS 2014 13         7  29,67 -0,0271      0,7490  1 26,18 0,0228 

132 MEDC 2014 19         8  30,17 0,0040      1,6000  1 27,83 0,0092 

133 NIKL 2014 5         7  26,55 -0,0588      1,1158  0 0,00 0,0020 

134 PGAS 2014 31         4  32,61 0,1868      1,7100  0 28,31 0,0417 

135 PTBA 2014 38         8  30,99 0,1360      2,0750  1 27,07 0,0129 

136 PTPP 2014 8         2  30,48 0,0394      1,3768  0 22,95 0,0122 

137 PTSN 2014 10         6  25,74 -0,0407      2,6100  0 0,00 0,0014 

138 SGRO 2014 9         3  29,01 0,0620      0,8015  1 25,90 0,0032 

139 SIMP 2014 6         3  30,04 0,0380      0,8700  0 27,35 0,0147 

140 SMAR 2014 13         3  30,78 0,0690      1,1000  1 26,86 0,0318 

141 SMGR 2014 30         7  32,20 0,1620      2,2090  1 28,05 0,0265 

142 TAXI 2014 9         4  28,55 0,0390      1,3000  0 23,31 0,0009 
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143 TINS 2014 30         8  29,85 0,0700      1,8700  1 26,31 0,0072 

144 TKIM 2014 30         7  28,45 0,0080      1,9000  1 0,00 0,0146 

145 TLKM 2014 7         4  33,30 0,1040      1,0620  0 29,66 0,0882 

146 TPIA 2014 11         7  29,92 0,0100      1,4000  1 22,59 0,0301 

147 UNSP 2014 24         3  27,25 -0,0392      0,3373  1 23,71 0,0026 

148 UNTR 2014 20         1  31,80 0,0910      2,0600  1 28,58 0,0522 

149 UNVR 2014 12         5  33,14 0,4250      0,7150  1 28,26 0,0339 

150 WIKA 2014 10         2  30,75 0,0942      1,1225  1 25,21 0,0122 
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Lampiran 4 Hasil Pengujian Data 

1. Hasil Uji Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ED 150 3,00 45,00 16,0000 10,13864 

TYPE 150 1,00 8,00 5,7400 2,20564 

Ln_SIZE 150 25,49 33,36 29,7104 1,85747 

PROFIT 150 -,1536 ,4750 ,073105 ,0996810 

LIQUID 150 ,2930 6,1500 1,764654 1,0816669 

EMS 150 ,00 1,00 ,6400 ,48161 

Ln_TAX 150 ,00 30,62 23,6116 7,88887 

MARKET 150 ,0002 ,2004 ,020000 ,0333048 

Valid N (listwise) 150     

 

TYPE 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1,00 6 4,0 4,0 4,0 

2,00 12 8,0 8,0 12,0 

3,00 15 10,0 10,0 22,0 

4,00 12 8,0 8,0 30,0 

5,00 12 8,0 8,0 38,0 

6,00 12 8,0 8,0 46,0 

7,00 42 28,0 28,0 74,0 

8,00 39 26,0 26,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 

EMS 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Tidak Mempunyai 

ISO 14001 
54 36,0 36,0 36,0 

Mempunyai ISO 

14001 
96 64,0 64,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 
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2. Hasil Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 150 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 8,18584393 

Most Extreme Differences 

Absolute ,100 

Positive ,100 

Negative -,054 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,222 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,101 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -28,818 16,401  -1,757 ,081   

TYPE ,777 ,350 ,169 2,220 ,028 ,791 1,264 

Ln_SIZE 1,184 ,603 ,217 1,966 ,051 ,377 2,655 

PROFIT ,461 8,606 ,005 ,054 ,957 ,641 1,559 

LIQUID 1,042 ,729 ,111 1,430 ,155 ,760 1,317 

EMS 7,867 1,552 ,374 5,068 ,000 ,844 1,184 

Ln_TAX -,100 ,104 -,078 -,957 ,340 ,700 1,428 

MARKET 30,423 25,990 ,100 1,171 ,244 ,630 1,588 

a. Dependent Variable: ED 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 
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Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,590
a
 ,348 ,316 8,38518 1,945 

a. Predictors: (Constant), MARKET, TYPE, Ln_TAX, EMS, LIQUID, PROFIT, Ln_SIZE 

b. Dependent Variable: ED 

Sumber: Data Sekunder yang diolah 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,643
a
 ,413 ,246 88,42867 

a. Predictors: (Constant), MARKET2, Ln_TAX, TYPE_SIZE, 

PROFIT2, EMS2, LIQUID2, Ln_SIZE, PROFIT_EMS, TAX_MARKET, 

PROFIT_LIQUID, LIQUID_MARKET, LIQUID_EMS, TYPE_PROFIT, 

PROFIT_MARKET, LIQUID, TYPE_EMS, EMS_TAX, PROFIT_TAX, 

EMS_MARKET, TYPE_MARKET, TYPE2, TAX2, PROFIT, 

LIQUID_TAX, TYPE_LIQUID, TYPE_TAX, MARKET, SIZE_EMS, 

SIZE_LIQUID, TYPE, SIZE_PROFIT, SIZE_TAX, SIZE2 

Sumber: Output SPSS, 2016 

3. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hasil Pengujian Statistik t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -28,818 16,401  -1,757 ,081 

TYPE ,777 ,350 ,169 2,220 ,028 

Ln_SIZE 1,184 ,603 ,217 1,966 ,051 

PROFIT ,461 8,606 ,005 ,054 ,957 

LIQUID 1,042 ,729 ,111 1,430 ,155 

EMS 7,867 1,552 ,374 5,068 ,000 

Ln_TAX -,100 ,104 -,078 -,957 ,340 

MARKET 30,423 25,990 ,100 1,171 ,244 

a. Dependent Variable: ED 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016 
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4. Hasil Uji Beda t-test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
EDS 19,2222 54 10,43338 1,41980 

EDTS 9,3704 54 5,76357 ,78432 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 EDS - EDTS 9,85185 12,38747 1,68572 6,47072 13,23298 5,844 53 ,000 

 


