
 
 

i 
 

 

PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, 

UKURAN PERUSAHAAN, KINERJA LINGKUNGAN, 

DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP 

PENGUNGKAPAN EMISI KARBON 
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di BEI Tahun 2012-2015) 

 

 

 

SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

 

Oleh  

MELANI INTAN FATKHUDIN 

NIM 7211413229 

 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 



ii 
 

 
 



iii 
 

 

 



iv 
 

 

 



v 
 

 
 

 



vi 
 

 

 

 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO: 

 Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan (Q.S.Al-Insyirah:5) 

 Dibalik kesulitan yang kamu lalui dalam hidupmu, yakinlah bahwa ini bagian 

yang harus kamu lalui untuk menuju kesuksesan, “No Rain No Rainbow”. 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

1. Kedua Orang tuaku Bapak Agus Fatkhudin dan 

Ibu Endang Sulastri yang selalu memeberikan 

kasih sayang, semangat, dukungan, serta doa. 

2. Adik-adiku Galih dan Lian serta keluarga besar 

yang selalu memberikan dukungan dan doa. 

3. Dosen Pembimbing yang telah membimbing 

saya. 

4. Dwi Hartanto yang selalu membantuku, 

mendukungku dan memberi semangat. 

5. Teman-teman Akuntansi D 2013 dan 

Almamater. 



vii 
 

PRAKATA 

 

  Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah- Nya, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, dan 

kepemilikan manajerial terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan 

Manufaktur yang  Terdaftar  di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015”. Penulis 

menyadari dalam  penyusunan skripsi ini telah  mendapatkan  bantuan, dukungan 

dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dengan rasa hormat penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang, 

2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 

3. Drs. Fachrurrozie,  M.Si, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas  Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang, 

4. Badingatus Solikhah, S.E., M.Si.,CA selaku Dosen Pembimbing I dan  Dhini 

Suryandari, S.E, M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah  berkenan 

memberikan bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

5. Agung Yulianto, S.Pd., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan 

waktunya untuk menguji dan memberi masukan pada hasil skripsi peneliti 

sehingga menjadi lebih baik dan benar. 

6. Prabowo Yudo Jayanto, S.E., MSA selaku Dosen Wali Akuntansi D 2013. 

yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh 



viii 
 

studi di Universitas Negeri Semarang. 

7. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuan selama penulis 

menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang, 

8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 

yang telah membantu dalam proses perkuliahan, 

9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat 

baik bantuan materiil maupun spiritual dalam penyelesaian skripsi ini. 

10. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. 

  Dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan. Oleh karena  itu, 

penulis  mengharapkan  segala  kritik dan saran. Penulis  berharap semoga  skripsi 

ini bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan. 

 

Semarang, 25 Oktober 2017 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 



ix 
 

SARI 

 

Fatkhudin, Melani Intan. 2017. “Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Kinerja Lingkungan, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap 

Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2015”. Skripsi. Jurusan  Akuntansi. 

Fakultas   Ekonomi.   Universitas   Negeri Semarang. Pembimbing I. Badingatus 

Solikhah, S.E., M.Si.,CA, Pembimbing II. Dhini Suryandari, S.E, M.Si., Ak. 

Kata Kunci : Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kinerja 

Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Pengungkapan Emisi Karbon 

 

Pengungkapan emisi karbon merupakan wujud  partisipasi entitas dalam 

rangka mengurangi dampak lingkungan khususnya pemanasan global. Aktivitas 

perusahaan seharusnya dilaksanakan di bawah nilai-nilai dan norma yang berlaku 

di masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan entitas menjadi sorotan utama oleh 

masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 

Populasi  penelitian  ini adalah  perusahaan  manufaktur yang  terdaftar  

di  Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Pemilihan sampel ini  

menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 40 perusahaan, 

sehingga didapatkan sebanyak 160 unit analisis. Alat analisis untuk menguji 

hipotesis menggunakan E-views 9, metode analisis data penelitian ini yaitu  

analisis  statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial menggunakan model 

regresi data panel. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan emisi karbon. Ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan emisi karbon, sementara itu profitabilitas, kinerja 

lingkungan, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan emisi karbon.  

 

Saran yang diajukan bagi perusahaan adalah perusahaan lebih peduli 

terhadap lingkungannya dengan meningkatkan pengungkapan emisi karbon, 

mengingat perusahaan juga memiliki peran dalam perubahan iklim. Saran untuk 

peniliti selanjutnya sebaiknya meneliti pengungkapan emisi karbon dengan 

sampel yang berbeda, dengan tujuan untuk membandingkan hasil penelitian, 

seperti perusahaan di sektor industri properti dan real estate, perusahaan di sektor 

pertambangan, dan sektor lain. 
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ABSTRACT 

 

 

Fatkhudin, Melani Intan. 2017. “The Influence of Leverage, Profitability, Firm 

Size, Environmental Performance, and Managerial Ownership on Carbon 

Emission Disclosure at Manufacturing Companies Listed In Indonesia Stock 

Exchange (BEI) From 2012 to 2015 ". Final Projrct. Accounting Departement. 

Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor I. Badingatus 

Solikhah, S.E. M.Si., CA, Advisor II. Dhini Suryandari, S.E, M.Si., Ak. 

 

Keywords: Leverage, Profitability, Firm Size, Environmental Performance, 

Managerial Ownership, Carbon Emission Disclosure. 

 

   

  Carbon emission disclosure is a form of entity participate on environment 

changes especially for global warming. The entity’s activities should be taken 

under the values and norms in society. This condition leads the entity become 

primary focus by the society. The aim of the study is to find out the effect of 

carbon emission disclosure a manufacturing company in Indonesia. 

The population of this study is a manufacturing company listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2012-2015. Selection of this sample using purposive 

sampling method and obtained by 40 companies, so as to obtain 160 units of 

analysis. Analysis tool to test the hypothesis using E-views 9, data analysis 

method of this research is descriptive statistic analysis and inferensial statistic 

analisis with panel data regression model. 

 The results of this research indicate that leverage have a negative effect on 

carbon emission disclosure. Firm size have a positive effect on carbon emission 

disclosure. Meanwhile profitability, environmental performance, and managerial 

ownership had no effect on earnings management. 

  

Suggestion for companies are to increase the carbon emission disclosure, 

due to their contribution toward climate change. Furthermore, for the further 

research are research a different samples such as mining, property and real estate 

and other sectors. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Banyak terjadinya bencana alam, perubahan iklim dan permasalahan 

lingkungan merupakan masalah yang penting dan menjadi pusat perhatian pada 

saat ini. Ketiga masalah tersebut merupakan dampak dari pencemaran lingkungan 

yang salah satunya disebabkan oleh semakin berkembangnya kegiatan industri 

disetiap negara. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat karena adanya 

kegiatan industri, dilain pihak industri juga merupakan penyebab dari adanya 

pencemaran lingkungan (Titisari dan Alviana, 2012). 

Pencemaran lingkungan yang sedang menarik diperbincangkan dalam 

dunia bisnis adalah terjadinya perubahan iklim disetiap negara. Salah satu 

penyebab terjadinya perubahan iklim adalah gas rumah kaca yang dihasilkan dari 

kegiatan manusia yang dilakukan pada aktivitas industri. Efek rumah kaca terjadi 

karena peningkatan emisi gas-gas, seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), 

dinitrooksida (N2O), chlorofluorocarbons (CFC), dan lain-lain, sehingga energi 

matahari terperangkap dalam atmosfer bumi (Anggraeni, 2015). Dari salah satu 

emisi gas-gas tersebut, emisi CO2 merupakan penyumbang utama pencemaran 

lingkungan.  

Menurut lembaga sosial yang bergerak dalam bidang lingkungan berbasis 

ekonomi sosial, World Resources Institute (WRI) membuat peta negara-negara 

yang menyumbangkan karbondioksida terbesar dalam 160 tahun terakhir. 
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Lembaga sosial tersebut lalu meneliti dengan membuat peta pertama didunia 

mengenai emisi karbondioksida diseluruh dunia yang diamati dari tahun 1850 

hingga 2011. Setidaknya dalam periode waktu tersebut, dunia hampir 

menghasilkan 46 miliar ton. Selama periode tersebut menempatkan Indonesia 

berada diposisi keenam dengan menghasilkan 2,053 miliar ton karbondioksida. 

Berikut 10 negara penghasil karbondioksida selama 160 tahun yang diambil dari 

185 negara dapat dilihat pada tabel 1.1 (teknologi.news.viva.co.id) : 

Tabel 1.1 

Negara Penghasil Karbondioksida 

No Nama Negara 
Total Karbondioksida 

 (milliar ton) 

1 Tiongkok 10,26 milliar ton 

2 Amerika Serikat 6,135 milliar ton 

3 Uni Eropa 4,263 milliar ton 

4 India 2,358 milliar ton 

5 Federasi Rusia
 

2,217 milliar ton 

6 Indonesia 2,053 milliar ton 

7 Brasil 1,419 milliar ton 

8 Jepang 1,17 milliar ton 

9 Kanada 847 juta ton 

10 Jerman 806 juta ton 

      Sumber : rujukan dari internet 

Dilihat dari tabel 1.1 mencerminkan bahwa sebagian besar perusahaan 

masih menghasilkan karbondioksida dari aktivitas seperti kegiatan industri, 

kendaraan bermotor,  pembakaran hutan dan kegiatan rumah tangga, tetapi 

penyebab yang paling dominan adalah kegiatan industri, kendaraan motor, dan 

pembakaran hutan yang berlangsung secara terus-menerus. Dari kegiatan industri 

ini dapat ditunjukkan dari tingkat konsumsi energi yang tidak sedikit sehingga 

memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap peningkatan karbondioksida. 
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Dilihat dari kendaraan bermotor juga memberikan kontribusi dalam menghasilkan 

karbondioksida. Hal ini dikarenakan tingginya akan pembelian kendaraan 

bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat.  

Informasi mengenai perusahaan penghasil karbon didunia dijelaskan 

dalam CDP yang merupakan suatu sistem pengungkapan global untuk perusahaan, 

kota, negara, dan daerah terkait pengelolaan dampak lingkungan yang terjadi dan 

terdapat berbagai informasi bagi investor untuk mengakses informasi lingkungan 

yang bertujuan untuk pengambilan keputusan. Menurut Carbon Disclosure Project 

(2015), lima puluh dari 500 perusahaan terbesar yang terdaftar didunia 

bertanggung jawab hampir tiga perempat dari 3,6 miliar metrik ton gas rumah 

kaca (GRK). Karbon dihasilkan oleh 50 perusahaan tersebut, yang terutama 

beroperasi di sektor energi, bahan baku dan sektor utilitas (materials and utilities 

sectors). Karbon tersebut telah meningkat sebesar 1,65% menjadi 2,54 miliar 

metrik ton selama empat tahun terakhir. Meningkatnya karbon akan berpengaruh 

secara langsung maupun tidak langsung pada lingkungan sehingga menimbulkan 

efek seperti pencemaran lingkungan. Dampak yang terjadi bukan hanya 

perubahan iklim namun juga terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara 

menyebabkan menurunnya tingkat kualitas udara yang juga berakibat buruk bagi 

lingkungan hidup khusunya kesehatan. 

Berbagai fenomena lingkungan menjadi penyebab masih minimnya 

pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Fenomena-fenomena tersebut 

diantaranya adalah pencemaran udara yang terjadi di Makasar, adanya asap yang 

dikeluarkan pabrik tripleks milik perusahaan PT Panply. Dari pengamatan di 
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lapangan, tampak cerobong asap dalam lingkungan pabrik mengeluarkan 

kepungan asap tebal setinggi 10 meter hingga 15 meter. Posisi pabrik berada di 

pinggir pantai dekat pemukiman penduduk tepatnya berada di timur rumah 

penduduk. Jika terjadi angin laut atau angin yang mengarah baik ke utara, selatan 

terlebih jika mengarah ke barat maka asap ini tentunya akan mengepung 

pemukiman padat penduduk. Warga sekitar mengeluh karena mengganggu 

aktivitas mereka dan mengancam kesehatan (daerah sindonews.com). 

Permasalahan selanjutnya masih terkait pencemaran udara yang terjadi di 

Provinsi Banten yang memiliki 78 pabrik kimia. Dimana pabrik tersebut 

menghasilkan bahan berbahaya dan beracun yang mengancam kesehatan warga 

jika tidak dilakukan pencegahan terhadap bencana industri tersebut. Semua 

industri tersebut memproduksi bahan kimia, dengan pencemaran udara yang 

sangat tinggi. Ancaman yang bisa terjadi adalah  kebocoran pada pembuangan uap 

industri dan reaktor pengolahan bahan. Selain itu limbah yang dihasilkan 

dikhawatirkan belum disterilisasi, sehingga bisa merugikan masyarakat sekitar 

(daerah.sindonews.com). 

Adapun masalah pencemaran udara selanjutnya di Kecamatan Ciampea, 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat yaitu terjadi pembakaran kapur yang menggunakan 

ban bekas. Akibat hal ini, warga Desa Benteng harus terkena dampak dari asap 

pabrik kapur yang telah dibakar menggunakan ban bekas. Akibatnya sebagian 

warga mengalami gangguan pernapasan akut atau biasa disebut ISPA. Warga 

mengalami gangguan pernapasan akut karena telah menghirup asap pabrik kapur 
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yang telah mencemari wilayah lingkungan mereka. Diketahui bahwa asap berasal 

dari cerobong besar yang berasal dari pabrik tersebut (www.newsth.com). 

Berbagai fenomena pencemaran udara yang terjadi setiap tahunnya, ada 

beberapa fenomena lain diantaranya sebuah pabrik menolak untuk uji emisi 

karbon. Salah satunya pabrik pengolahan kayu yang ada di Desa Mewek, 

Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah, menolak uji emisi karbon 

yang akan dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Purbalingga. Uji emisi 

karbon tersebut lantaran banyaknya keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas 

udara disekitar pabrik. Alasan dari pihak pabrik keberatan jika pabriknya diuji 

emisinya karena teknis pengujian kualitas udara mengharuskan mereka melubangi 

cerobong asap pembakaran kayu. Jika dilakukan pihak pabrik harus menghentikan 

proses produksi sehari penuh. Penghentian operasi pabrik akan menimbulkan 

kerugian cukup besar dan komplain dari importir di Jepang. Ketua Tim Pemantau 

BBTPPI Semarang Matsuri mengatakan seharusnya setiap pabrik bersedia 

mengikuti ketentuan pemerintah dengan melaksanakan uji kualitas udara dua kali 

setahun sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Masturi, kerugian 

materi akibat tertundanya proses produksi belum seberapa dibandingkan kerugian 

akibat gejolak dari masyarakat yang merasa tersiksa dengan pencemaran yang 

diakibatkan oleh pabrik (nasional.tempo.co). 

Fenomena selanjutnya yaitu terkait pengungkapan emisi karbon yang 

dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Menurut penelitian-penelitian 

sebelumnya menemukan hasil bahwa pengungkapan emisi karbon yang dilakukan 

http://www.newsth.com/
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perusahaan di Indonesia masih rendah. Terbukti dari hasil penelitiannya yang 

dilaukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut adalah data statistik yang 

memperlihatkan masih rendahnya pengungkapan emisi karbon: 

Tabel 1.2 

Persentase Hasil Pengungkapan Emisi Karbon 

No Peneliti Tahun Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

1 Bayu Tri Cahya 2016 1% 18% 6,4% 5,4% 

2 Rizki Abdul Majid 

dan Imam Ghozali 
2015 1% 7% 3,71% 1,65% 

3 Richatul Jannah dan 

Dul Muid 
2014 3% 14% 7,49% 3,425% 

4 
Harlinda Siska 

Pradini dan Endang 

Kiswara 

2013 0,007% 0,520% 0,107% 0,121% 

Sumber : Dari berbagai sumber 

 

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan emisi 

karbon di Indonesia masih belum luas. Dapat dibuktikan dari nilai persentase 

minimal sebesar 0,007% pada tahun 2013. Perusahaan belum memiliki kesadaran 

untuk memberikan informasi lebih luas terkait seberapa besar karbon yang 

dihasilkan, konsumsi energi yang dihasilkan, dan lainnya. Karena semakin luas 

perusahaan memberikan informasi terkait pengungkapan emisi karbon 

mengindikasikan perusahaan  peduli terhadap lingkungan dan juga para 

stakeholder  yang membutuhkan informasi sebagai pengawas dari adanya 

aktivitas perusahaan. Selain itu, dapat ditunjukkan dari nilai standar deviasi lebih 

rendah dari nilai rata-rata yang mengindikasikan bahwa pengungkapan emisi 

karbon dari perusahaan yang diteliti masih rendah selama periode penelitian. 

Dilihat dari berbagai fenomena gap yang terjadi di berbagai daerah, 

mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut masih kurangnya 
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kesadaran akan pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Minimnya 

tanggung jawab dari perusahaaan, mengakibatkan perusahaan masih belum untuk 

melakukan pengungkapan terkait emisi karbon. Seperti halnya di Indonesia, 

pengungkapan emisi karbon masih merupakan voluntary disclosure sehingga 

dalam  praktiknya masih jarang dilakukan oleh entitas bisnis. Menurut Berthelot 

dan Robert (2011) Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon 

memiliki beberapa pertimbangan diantaranya untuk mendapatkan legtimasi dari 

para stakeholder, menghindari ancaman-ancaman terutama bagi perusahaan-

perusahaan yang menghasilkan gas ramah kaca (greenhouse gas) seperti 

meningkatkan operating cost, mengurangi permintaan (reduced demand), risiko 

reputasi (reputational risk), proses hukum (legal proceedings), serta denda dan 

pinalti.  

Pertimbangan lain perusahaan mulai melakukan pengungkapan emisi 

karbon untuk kepentingan stakeholder dengan tujuan meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas perusahaan. Namun tidak sedikit perusahaan yang menahan 

pengungkapan emisi karbon karena informasi tersebut mungkin membutuhkan 

biaya yang besar dan dianggap dapat merugikan perusahaan. Perusahaan-

perusahaan sekarang ini tidak hanya dituntut untuk berfokus dalam meningkatkan 

profitabilitasnya saja namun perusahaan harus lebih peduli terhadap lingkungan. 

Fenomena-fenomena yang terjadi harus segera diatasi bukan hanya dari 

pihak internal yaitu perusahaan itu sendiri namun juga pihak eksternal. Sehingga 

fenomena tersebut tidak semakin meningkat setiap tahunnya. Dari pihak eksternal 

sendiri banyak upaya yang dilakukan dalam mengatasi pencemaran lingkungan. 
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Anwar (2016) menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan skala internasional 

ditandai dengan diterbitkannya beberapa regulasi mengenai pencemaran 

lingkungan, seperti United States Environmental Protection Agency (US EPA) 

yang mengeluarkan data Toxics Release Inventory (TRI), International 

Organization for Standardization yang menetapkan ISO 1400 tentang sistem 

manajemen keuangan, dan Global Reporting Initiative (GRI) yang mengeluarkan 

pedoman pelaporan pengungkapan lingkungan. 

Selain skala internasional, pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh 

Menteri Perindustrian, M.S Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah berusaha 

menggalakan industri hijau, yaitu industri yang menerapkan energi efisiensi, 

sumber daya alam, dan proses daur ulang, sehingga menjadi ramah lingkungan.  

Pemerintah menargetkan pada tahun 2020 emisi gas rumah kaca turun 26 persen 

menjadi 0,767 giga ton karbon (bisnis.news.viva.co.id). Upaya lain dapat dilihat 

dari komitmen untuk mengurangi emisi karbon yang ditandai dengan adanya 

Perpres No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas 

Emisi Rumah Kaca dan Perpres No. 71 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan 

inventarisasi gas rumah kaca nasional. Pada pasal 4 Perpes No. 61 Tahun 2011, 

disebutkan bahwa pelaku usaha juga ikut andil dalam upaya penurunan emisi 

GRK. Upaya penurunan emisi GRK (termasuk karbon) dapat dicerminkan dari 

pengungkapan emisi karbon (Jannah dan Muid, 2014). Adanya upaya-upaya yang 

dilakukan dari pihak eksternal diharapkan perusahaan lebih komitmen terhadap 

peraturan-peraturan yang ada dan lebih terbuka terhadap informasi mengenai 

segala aktivitas yang dilakukan perusahaan dan bentuk pertanggungjawabannya. 
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Transparansi dan akuntabilitas tersebut ditunjukkan oleh perusahaan dengan 

mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan.  

Beberapa fenomena dan upaya yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa 

perusahaan menjadi sorotan penting terkait aktivitas mereka yang berhubungan 

dengan lingkungan dan masyarakat. Perusahaan harus lebih transparansi 

mengenai informasi yang terkait pengungkapan emisi karbon. Harapannya dapat 

menaikan nilai tambah dan image perusahaan dimata stakeholder-nya dan 

investor yang akan menanamkan modalnya. Berdasarkan Teori legitimasi yang 

menyatakan bahwa aktivitas perusahaan harus mendapat dukungan dari 

masyarakat sekitar. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang 

diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari 

perusahaan dari masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Menurut teori legitimasi 

perusahaan menjadi sorotan utama adanya aktivitas perusahaan, dimana terdapat 

interaksi antar perusahaan dan masyarakat. Adanya aktivitas operasional tersebut 

tentunya perusahaan juga mempertimbangkan laba yang dihasilkan. Laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan menjadi jawaban atas aktivitas yang dilakukan, karena 

masyarakat akan senantiasa melakukan tekanan kepada perusahaan untuk 

memperhatikan lingkungan sekitar. Perusahaan yang memiliki profit yang tinggi 

akan mampu menjawab tekanan dari masyarakat karena memiliki sumber daya 

yang lebih. Tidak hanya itu, faktor lain yang mampu menjawab dari adanya 

tekanan dari masyarakat yaitu besarnya total aset yang dimiliki perusahaan 

dengan kata lain ukuran perusahaan yang besar. Selain itu juga, perusahaan yang 



10 
 

 
 

memiliki kinerja lingkungan yang baik mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut sangat peduli terhadap lingkungan sekitar.  

Teori Stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 

bagi stakeholdernya dimana perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi 

akan lebih mempertimbangkan tanggung jawab yang besar terhadap krediturnya 

dengan membayar hutang-hutangnya. Stakeholder disini memiliki peran yang 

sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Keberadaan suatu perusahaan 

juga sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan stakeholder kepada 

perusahaan. 

Teori Agensi menyatakan bahwa, asimetri informasi yang terjadi antara 

agen dan prinsipal dapat diminimumkan dengan adanya kepemilikan manajerial. 

Teori keagenan ini menghubungkan antara kepentingan pemegang  saham  dengan  

para manajer perusahaan. Kepemilikan manajerial yang tinggi maka manajemen 

akan bertanggung jawab yang tinggi pula terhadap saham yang dimiliki. Oleh 

karena itu, manajer akan melakukan upaya-upaya untuk memberikan informasi 

yang lebih dengan cara melakukan pelaporan dan pengungkapan terkait aktivitas 

perusahaan dalam hal ini pengungkapan emisi karbon. Diharapkan dapat 

menyelaraskan visi dan mengurangi adanya konflik asimetri informasi. 

Pentingnya pengungkapan emisi karbon membuat banyak peneliti yang 

melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

emisi karbon. Beragam penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan emisi karbon, diantaranya penelitian yang dilakukan Jannah dan 
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Muid (2014) dengan menggunakan variabel media exposure, tipe industri, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, kinerja lingkungan dan leverage sebagai 

variabel independen. Ghomi dan Leung (2013) yang menggunakan variabel 

independen ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, listing status, 

corporate governance, industri, konsentrasi kepemilikan. Sedangkan Luo, et al 

(2012) menggunakan variabel size, rising capital firms, leverage, ETS, ratification 

of the Kyoto protocol, stringency of environmental regulation system, commonlaw 

country sebagai variabel independen. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh 

Tauringana dan Chithambo (2014) menggunakan variabel DEFRA, board size, 

director share ownership, dan kosentrasi kepemilikan sebagai variabel 

independen. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi 

karbon yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti mengambil 

beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon diantaranya 

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

manajerial sebagai variabel penelitian. Alasannya variabel-variabel tersebut masih 

menjadi berdebatan antar peneliti dan masih terlihat adanya ketidakkonsistenan 

hasil yang diperoleh.  

Pengungkapan emisi karbon yang pertama dipengaruhi oleh leverage. 

Semakin tinggi leverage perusahaan maka pengungkapan emisi karbon semakin 

kecil karena beban hutang yang besar. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Ghomi dan Leung (2013) menemukan bahwa leverage memiliki hubungan 

positif signifikan terhadap GHG disclosure. Berbeda dengan penelitian Luo, et al 
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(2013) menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap propensity 

carbon disclosure. 

Faktor selanjutnya adalah profitabilitas yang merupakan ukuran kinerja 

yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengungkapan emisi karbon. 

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih mampu dalam melakukan 

pengungkapan dibandingkan dengan perusahaan dengan profitabilitas rendah. 

Penelitian yang telah dilakukan Jannah dan Muid (2014) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan 

menurut penelitian Zhang, et al (2013) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan emisi karbon. 

Faktor yang ketiga adalah ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran 

perusahaan maka pengungkapan emisis karbon semakin besar. Penelitian yang 

dilakukan oleh Jannah dan Muid (2015) menemukan adanya pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sementara hasil yang berbeda 

ditunjukkan oleh Zhang, et al (2013) yang tidak menemukan pengaruh antara 

ukuran perusahaan dengan pengungkapan emisi karbon. 

Faktor yang akan diteliti selanjutnya adalah kinerja lingkungan, dimana 

perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik maka perusahaan akan 

cenderung melakukan pengungkapan terhadap emisi karbon. Pradini dan Kiswara 

(2013) menemukan bahwa luas pengungkapan emisi gas rumah kaca dipengaruhi 

secara signifikan oleh kinerja lingkungan. Sebaliknya Jannah dan Muid (2014) 

menemukan bahwa luas pengungkapan emisi karbon tidak dipengaruhi secara 

signifikan oleh kinerja lingkungan. 
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Faktor lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan 

manajerial. Penelitian Tauringana dan Chithambo (2014) menemukan hasil bahwa 

konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi gas rumah 

kaca. 

Beberapa hal diatas menjelaskan mengenai variabel-variabel yang 

digunakan dalam mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Namun demikian, 

masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga penelitian ini menarik 

untuk diuji kembali dari hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan emisi karbon, serta penelitian ini akan menambah 

referensi mengenai pengungkapan emisi karbon. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan emisi karbon 

yang diukur dengan menggunakan Carbon Emission Disclosure Cheklist. 

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel menggunakan E-Views 

9 yang merupakan suatu pembaruan dalam penelitian ini. Paparan mengenai latar 

belakang, fenomena gap dan research gap yang telah diuraikan diatas, dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon, 

maka penelitian ini akan menguji pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, kinerja lingkungan, dan kepemilikan manajerial terhadap 

pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur tahun 2012-2015. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah 

yang diharapkan dapat diselesaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Indonesia adalah negara peringkat keenam sebagai negara penghasil 

karbondioksida terbesar didunia sebesar 2,053 miliar ton karbondioksida 

setelah Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Federasi Rusia . 

2. Perusahaan masih ada beberapa yang enggan melakukan pengungkapan emisi 

karbon karena membutuhkan biaya yang besar yang dapat merugikan 

perusahaan. 

3. Pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih merupakan voluntary 

disclosure dan praktiknya masih jarang dilakukan oleh entitas bisnis. 

1.3. Cakupan Masalah 

Cakupan masalah yang coba dikaji dalam penelitian ini terbatas pada 

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

kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan emisi karbon. Variabel dalam 

penelitian ini terdiri atas leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, kinerja 

lingkungan, dan kepemilikan manajerial yang dipilih karena hasil penelitian 

terdahulu menunjukkan pengaruh yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan 

kajian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada pemilihan sampel 

dan periode penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2012-

2015. 

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
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berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi 

karbon? 

4. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi 

karbon? 

5. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi 

karbon? 

1.5.     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menguji secara empiris pengaruh leverage terhadap pengungkapan emisi 

karbon. 

2. Menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan emisi 

karbon. 

3. Menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

emisi karbon. 

4. Menguji secara empiris pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan 

emisi karbon. 

5. Menguji secara empiris pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

pengungkapan emisi karbon. 
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1.6. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi 

pengungkapan emisi karbon serta menjadi bukti berlakunya teori yang telah 

dirujuk peneliti dalam mengembangkan hipotesis. Selain itu, hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi bahan masukan terhadap penelitian selanjutnya 

dan menjadi bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, 

terutama penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan emisi karbon. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen dalam pembuatan 

kebijakan-kebijakan perusahaan mengenai pengungkapan emisi karbon. 

Selain itu, dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan dari tahun-

tahun sebelumnya, apakah perusahaan sudah menurunkan emisi karbon atau 

malah meningkat. Selanjutnya merupakan wujud tanggung jawab perusahaan 

dalam memberikan transparansi kepada para stakeholder terkait masalah 

lingkungan sosial. 

3. Bagi Calon Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan sebagai 

dasar penentuan dalam pengambilan keputusan bagi calon investor untuk 
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berinvestasi. Investor akan berinvestasi pada perusahaan yang mempunyai 

kinerja perusahaan yang baik serta bertanggung jawab dalam masalah 

lingkungan sosial. 

4. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan 

kinerja pemerintah dalam membuat peraturan dan standar dalam mengatur 

praktik pengungkapan emisi karbon di Indonesia. 

5. Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat ikut andil dalam 

mengawasi dan mengontrol aktivitas dari perusahaan. Sehingga perusahaan 

tidak hanya berfokus dalam mencapai kinerja perusahaan yang baik tetapi 

perusahaan juga memperhatikan keadaan lingkungan dari adanya aktivitas 

perusahaan. 

1.7. Orisinilitas Penelitian  

Pada penelitian ini, peneliti memberikan kebaruan dalam teknik analisis 

data yang digunakan, pada penelitian sebelumnya Jannah dan Muid (2015) 

menggunakan alat analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel menggunakan E-

Views 9.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi memberikan pandangan bahwa organisasi secara terus 

menerus berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang 

melekat pada kegiatan suatu organisasi dengan norma-norma perilaku yang ada 

dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem 

tersebut. Apabila dua sistem nilai tersebut sama, maka akan tercipta legitimasi 

untuk perusahaan. Berbeda halnya ketika terjadi perbedaan aktual maupun 

potensial diantara dua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman bagi 

legitimasi perusahaan. (Dowling dan Prefer, 1975 dalam Ghozali dan Chariri 

2007:412).  Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi 

bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan 

yang diingingkan, pantas maupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan 

dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam rahajeng, 

2010). Gray, et al (1996) juga mendefinisikan bahwa legitimasi merupakan sistem 

pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakkan terhadap 

masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, 

sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakkan atau kepentingan 

masyarakat, operasional perusahaan harus mempertimbangkan bahwa kegiatan 
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yang dilakukan sesuai dengan batasan, norma-norma dan harapan masyarakat. 

Pendapat tersebut dituangkan dalam penjelasan sebagai berikut : 

“legitimasi merupakan…a systems-oriented view of the organization and 

society...permits us to focus on the role of information and disclosure in the 

relationship between organizations, the state, individuals and groups.”  

 

Teori legitimasi merupakan teori yang menyatakan bahwa aktivitas 

perusahaan harus mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Legitimasi 

organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada 

perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat 

(Ghozali dan Chariri, 2007). Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antar 

perusahaan dengan masyarakat. Teori legitimasi dilandasi adanya kontrak sosial 

yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi 

dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan 

dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang 

strategis bagi perkembangan perusahaan kedepan (Irmawati, 2011). Teori ini 

secara eksplisit dapat dikatakan bahwa upaya perusahaan mencari legalitas dari 

aktivitas yang dilakukannya, sedangkan secara implisit merupakan keinginan atau 

harapan dari masyarakat akan adanya aktivitas perusahaan namun tidak secara 

tertulis dalam peraturan yang resmi. Legalitas dapat diartikan bahwa aktivitas 

perusahaan mendapatkan dukungan bukan hanya dari aparat pemerintah dan 

undang-undang yang berlaku, namun juga mendapatkan dukungan dari 

masyarakat sekitar agar kegiatan operasional perusahaan berjalan baik, sehingga 

perusahaan diharapkan dapat memenuhi apa yang diharapkan dari masyarakat. 

Ketika terjadi ketidaksesuaian apa yang diharapkan antara aktivitas perusahaan 
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dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat, maka akan muncul legitimacy gap. 

Hadirnya legitimacy gap akan menurunkan citra baik dari perusahaan. Menurut 

Wartick dan Mahon (1994) dalam Ghozali dan Chariri 2007 legitimacy gap dapat 

terjadi karena tiga alasan, yakni : 

1. Adanya perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat 

terhadap kinerja perusahaan tidak berubah. 

2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja 

perusahaan telah beruba 

3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan 

berubah kearah yang berbeda, atau kearah yang sama tetapi waktunya 

berbeda. 

Upaya untuk menghindari adanya legitimacy gap perusahaan berusaha 

lewat komunikasi atau interkasi sosial dengan masyarakat mengenai  praktik-

praktik yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Selain itu, upaya untuk 

mendapatkan legalitas, perusahaan harus melakukan pengungkapan tanggung 

jawab sosialnya agar perusahaan mendapatkan kepercayaan sehingga perusahaan 

dapat beroperasi secara keberlanjutan. 

Kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, 

sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial 

yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. 

Selain itu, praktik pengungkapan sosial dipandang sebagai cara perusahaan untuk 

berkomunikasi kepada masyarakat mengenai dampak kegiatan perusahaan kepada 

masyarakat baik yang berdampak baik maupun buruk terhadap lingkungan 
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masyarakat (Ghozali dan Chairi, 2007). Pengungkapan sosial lingkungan yang 

dilakukan perusahaan adalah pengungkapan adanya aktivitas perusahaaan terkait 

pengungkapan emisi karbon. Dalam menghindari adanya konflik, perusahaan 

akan berupaya untuk meningkatkan profit yang tinggi dengan maksud agar 

perusahaan dapat menjawab dari yang diharapkan masyarakat. Hal ini perusahaan 

yang memiliki sumber daya lebih akan digunakan untuk melakukan 

pengungkapan yang mencerminkan bahwa perusahaan tersebut peduli terhadap 

lingkungannya. Begitu juga perusahaan yang memiliki total asset yang besar dan 

kinerja lingkungan baik. Sehingga dapat mencegah terjadinya legitimacy gap. 

Menurut Deegan (2002) dalam perspektif teori legitimasi, suatu 

perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen 

menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan oleh komunitasnya. Rosyadi 

(2015) juga mengatakan bahwa perusahaan juga menggunakan laporan tahunan 

mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab kepada lingkungan dan 

masyarakat terkait pengungkapan sukarela. Dengan adanya penerimaan dari 

masyarakat itulah diharapkan aktivitas perusahaan dapat diterima oleh 

masyarakat, dan dapat meningkatkan citra masyarakat. Akibatnya keuntungan 

semakin meningkat karena nilai perusahaan dimata masyarakat meningkat. 

Sehingga diharapkan hal tersebut dapat memiliki kemanfaatan untuk 

meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga image dan strategi perusahaan. 

2.1.2. Teori Stakeholder 

Stakeholder menurut Freeman (1984) dalam (Ghozali dan Chairiri, 2007) 

merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi 
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oleh pencapaian tujuan perusahaan. Stakeholder terdiri dari pemegang saham, 

kreditur, karyawan, pelanggan, pemasok, kelompok kepentingan publik dan 

badan-badan pemerintah. Semua stakeholder memiliki hak untuk memperoleh 

informasi mengenai aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka. Awalnya, 

pemegang saham adalah satu-satunya stakeholder yang perlu diakui perusahaan. 

Pandangan tersebut didasarkan pada argumen yang diajukan Freedman (1984) 

dalam (Ghozali dan Chairiri, 2007) yang menyatakan bahwa tujuan utama 

perusahaan adalah untuk kemakmuran pemiliknya. Berbeda dengan argumen yang 

diajukan Frederick, et al (1992) yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya 

bertanggung jawab kepada para shareholder saja, tetapi kepada seluruh 

stakeholder. 

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 

bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, 

masyarakat, analisa, dan pihak lain). Keberadaan suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan 

tersebut (Chariri, 2011). Stakeholder memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya termasuk dalam 

melakukan pengungkapan. Ghomi dan Leung (2013) berpendapat bahwa 

stakeholder memiliki harapan yang berbeda-beda terhadap perusahaan, untuk 

mengejar harapan tersebut stakeholder dapat memberikan tekanan kepada 

perusahaan secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan 

pengungkapan lingkungan. Untuk menghadapi hal ini perusahaan dituntut selalu 
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bekerjasama dengan para stakeholdernya agar visi perusahaan sejalan dengan 

mereka. 

Teori stakeholder sangat mendasari dalam praktik yang berhubungan 

dengan lingkungan karena adanya hubungan antara perusahaan dengan 

stakeholder, dimana stakeholder memiliki peran yang sangat penting bagi 

keberlangsungan perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki tingkat 

leverage yang tinggi lebih bertanggung jawab kepada krediturnya. Perusahaan 

lebih memilih untuk melunasi seluruh hutangnya dibandingkan dengan melakukan 

pengungkapan emisi karbon. Untuk itu, perusahaan harus lebih menghormati 

keberadaan stakeholder, melalui pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

2.1.3. Teori Agensi 

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada 

tahun 1976.  Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa manajer suatu 

perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham sebagai “principal”. Pemegang 

saham yang merupakan principal mendelegasikan kewenangan kepada agen 

dalam hal ini manajer yang merupakan perwakilan dari pemegang saham. 

Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti 

ini bahwa agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk 

memenuhi kepentingan terbaik principal. Dengan demikian, agen bertindak 

sebagai pihak yang berkewenangan mengambil keputusan, sedangkan principal 

adalah pihak yang mengevaluasi informasi. 
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Konsep teori keagenan menurut Scott (1997) dalam Karuniasari (2013) 

adalah hubungan atau kontrak antara principal (pemilik) dan agen (manajemen). 

Principal dapat diartikan sebagai pemegang saham atau traditional user lain. 

Sebagai agen manajemen akan berupaya mengoperasikan perusahaan sesuai 

dengan keinginan publik. Agen diwajibakan memberikan laporan periodik pada 

principal tentang usaha yang dijalankan. Jadi, stakeholder atau investor tidak 

mempunyai kendali langsung atas keputusan yang dibuat oleh manajer. 

Satu elemen kunci teori keagenan adalah bahwa principal dan agen 

mempunyai perbedaan preferensi dan tujuan. Teori agensi mangasumsikan bahwa 

semua individu bertindak atas kepentingan mereka. Para agen diasumsikan 

menerima keputusan bukan saja dari kompensasi keuangan tetapi juga dari syarat-

syarat yang terlibat dari hubungan agensi, seperti kemurahan jumlah waktu luang, 

kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang fleksibel. Principal hanya tertarik 

pada hasil keuangan yang bertambah dari investasi mereka dalam perusahaan. Hal 

tersebut mencerminkan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi 

oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan 

antara principal dan agen.  

Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan principal dalam teori 

agensi disebut konflik asimetri informasi. Konflik asimetri informasi yaitu 

informasi yang tidak seimbang karena adanya distribusi informasi yang tidak 

sama antara principal dan agen. Permasalahan asimetri informasi timbul akibat 

adanya kesulitan dari pihak pemilik untuk mengawasi dan melakukan kontrol 

terhadap pihak manajer.  Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya konflik 
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asimetri informasi dengan cara melakukan pelaporan dan pengungkapan 

mengenai perusahaan kepada pemilik sebagai wujud transparansi dari aktivitas 

manajemen kepada pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Selain itu untuk 

meminimalisir terjadinya konflik asimetri informasi dengan adanya kepemilikan 

manajerial. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi akan 

mengelola sebaik mungkin karena manajer merasa ikut serta memiliki perusahaan 

yang dijalankan. Dengan adanya kepemilikan manjerial, maka dapat 

menyelaraskan kepentingan bersama.  

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori agensi 

merupakan sebuah konsep yang melandasi terjadinya konflik kepentingan antara 

agen dan principal. Agen merupakan seseorang yang dipercaya oleh principal 

untuk menjalankan perusahaan dan memiliki informasi lebih mengenai 

perusahaan serta memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan 

terjadinya perbedaan kepentingan. 

2.2. Kajian Variabel-Variabel Penelitian 

2.2.1. Pengungkapan Emisi Karbon 

Emisi gas karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer yang berasal dari 

proses pembakaran bahan bakar fosil yang secara langsung berhubungan dengan 

pelepasan level karbondioksida ke atmosfer (Ecolife, 2011 dalam Linggasari, 

2015). Menurut Trenberth (2003) dalam (Linggasari, 2015) emisi gas karbon 

adalah gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang 

mengandung karbon, sebagai contohnya adalah CO2 yang merupakan gas buang 

dari pembakaran bensin, solar, kayu, daun, gas LPG (elpiji) dan bahan bakar lain 
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yang banyak mengandung hidrokarbon (senyawa yang mengandung hydrogen dan 

karbon. Emisi CO2 dari waktu ke waktu terus meningkat baik pada tingkat global, 

regional, nasional pada suatu negara maupun lokal untuk suatu kawasan. Salah 

satu penyumbang terbesar emisi karbon adalah aktivitas operasional dari 

perusahaan. Akibat aktivitas tersebut, menimbulkan terjadinya pencemaran 

lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran udara, dan lain-lain. Perusahaan 

dalam menghadapi kondisi tersebut diharapkan berkontribusi dalam menjaga dan 

memperbaiki kondisi lingkungan dengan mengungkapkan aktivitas mereka yang 

berperan terhadap peningkatan perubahan iklim salah satunya pengungkapan 

emisi karbon.  

Pengungkapan emisi karbon merupakan pengungkapan sukarela yang 

dilakukan oleh perusahaan yang dituangkan dalam laporan tahunan mengenai 

aktivitas perusahaan yang terkait dengan emisi karbon. Pengungkapan emisi 

karbon merupakan salah satu cara yang ditempuh perusahaan untuk melegitimasi 

aktivitasnya. Pengungkapan ini masih bersifat voluntary disclosure, sehingga 

tidak semua perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon. Puspita (2015) 

mengatakan bahwa badan standar akuntansi internasional belum menetapkan 

standar baku mengenai pelaporan isu lingkungan dan pengungkapannya yang 

diwujudkan dalam bentuk laporan tahunan (annual report) dan atau laporan 

keberlanjutan (sustainability report) serta masih bersifat sukarela. Penyusunan 

laporan keberlanjutan saat ini dapat dikatakan sama posisinya dengan laporan 

keuangan. Hal tersebut karena sustainability report menjadi media komunikasi 

perusahaan dengan stakeholder dalam menginformasikan aktivitas apa saja yang 
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dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan aktivitas sosial dan lingkungan, 

sehingga perusahaan bisa mendapatkan timbal balik dari stakeholder dengan 

adanya upaya yang dilakukan oleh perusahaan. 

Perusahaan sekarang ini dituntut untuk lebih terbuka mengenai informasi 

terkait aktivitas perusahaan. Perusahaan tidak hanya berfokus untuk mencari 

keuntungan saja, tetapi juga ikut andil dalam pelestarian lingkungan serta 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini didasarkan 

pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara konsisten mendorong 

keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pengungkapan 

emisi karbon menjadi komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan 

atas dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkannya dalam dimensi sosial, 

ekonomi, dan lingkungan (Akhiroh, 2016). 

Pengungkapan emisi karbon dapat diukur menggunakan indeks 

pengungkapan yang dilakukan Ghomi dan Leung (2013) dan Luo, et al (2013) 

yaitu kuesioner Carbon Disclosure Project. Pengukuran lain juga dilakukan oleh 

Jannah dan Muid (2014) dengan menggunakan Carbon Emission Disclosure 

Cheklist. Carbon Emission Disclosure diukur dengan menggunakan indeks 

cheklist pengungkapan yang dikembangkan oleh Choi, et al (2013) yang terbagi 

menjadi lima kategori besar yaitu : perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, 

konsumsi energi, pengurangan gas rumah kaca dan emisi karbon dengan total item 

sebanyak 18. 
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2.2.2. Leverage 

Leverage merupakan perbandingan besarnya dana yang disediakan 

pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan modal sendiri untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan 

(Istanti, 2009). Menurut Choi, et al (2013) mengatakan bahwa leverage 

merupakan perbandingan antara total hutang terhadap total aset perusahaan. 

Leverage mengindikasikan persentase penggunaan dana dari pihak kreditur untuk 

membiayai aset perusahaan, sehingga keputusan perusahaan sangat bergantung 

kepada kondisi leverage yang dialami. Pendapat yang berbeda dari Adawiyah 

(2013) mengatakan bahwa rasio leverage berhubungan dengan keputusan 

pendanaan dimana perusahaan lebih memilih pembiayaan hutang dibandingkan 

modal sendiri. Rasio ini juga menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai 

oleh pihak luar atau kreditur. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa leverage menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

penggunaan utang untuk membiayai sebagian aktiva perusahaan, apabila 

perusahaan memiliki keterbatasan dana maka cenderung perusahaan akan memilih 

untuk melunasi segala kewajibannya. Choi, et al (2013) menambahkan 

perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung lebih berkonsentrasi dalam 

melunasi kewajiban dibandingkan dengan melakukan pengungkapan sukarela. Hal 

ini disebabkan dalam pengungkapan sukarela membutuhkan biaya yang cukup 

besar serta adanya tekanan kreditur kepada perusahaan untuk memastikan bahwa 

uang yang dipinjam oleh perusahaan dapat dikembalikkan sesuai batas waktu 

yang ditentukan, sehingga perusahaan lebih cenderung mengalokasikan sumber 
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dayanya yang terbatas untuk melunasi segala kewajiban dibandingkan untuk 

membuat laporan sukarela. Jadi semakin tinggi leverage perusahaan maka 

semakin kecil pengungkapan sukarela yang dilakukan. Perusahaan dengan tingkat 

leverage yang tinggi berarti memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan 

modal. Kerugian yang ditimbulkan dari pengguna leverage menurut Wulansari 

(2009) yaitu : 

1. Semakin tinggi debt ratio, semakin berisiko perusahaan karena semakin tinggi 

biaya tetapnya yaitu berupa pembayaran bunga. 

2. Jika sewaktu-waktu perusahaan kesulitan keuangan dan operating income 

tidak cukup untuk menutup beban bunga, maka akan menyebabkan 

kebangkrutan. 

Rasio-rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat leverage 

dengan dua cara yaitu pertama risiko hutang diukur dari sudut laporan rugi laba. 

Kedua, data neraca diamati dan digunakan untuk dapat mengetahui jumlah dana 

dan proporsi pinjaman yang digunakan perusahaan. Menurut Murhadi (2013) ada 

beberapa cara untuk menghitung rasio leverage diantaranya yaitu : 

1. Total Debt to Total Capital Asset Ratio (Debt Ratio) 

Rasio ini membandingkan antara jumlah total hutang dengan total aktiva 

yang dimiliki perusahaan. Para kreditur lebih menyukai rasio hutang yang rendah 

karena semakin rendah rasio hutang dari perusahaan maka semakin besar tingkat 

keamanan yang didapat kreditur. 

2. Total Debt to Equity Ratio (DER) 
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Rasio ini membandingkan total hutang dengan total modal pemilik 

(ekuitas) yang digunakan untuk mengetahui beberapa bagian modal pemilik yang 

digunakan untuk menjamin hutang lebih besar dibandingkan dengan modal 

pemilik. 

3. Long Term Debt to Equity Ratio 

Rasio ini membandingkan antara hutang jangka panjang dan modal 

pemilik, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal pemilik untuk 

menutup hutang jangka panjang. Apabila rasio semakin rendah maka semakin 

aman bagi kreditur.  

4. Tangible Asset Debt Coverage 

Rasio ini digunakan untuk mengukur besar aktiva tetap tangible yang 

digunakan untuk menjamin hutang jangka panjang. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang setelah melunasi 

hutang jangka pendek. 

5. Time Interest Earned (Interest Coverage) 

Rasio ini membandingkan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan 

beban bunga. Rasio ini menunjukkan besarnya jaminan keuangan untuk 

membayar bunga hutang jangka panjang.  

6. Debt Service Coverage 

Rasio ini menghitung kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban 

tetapnya dengan memasukkan unsur pembayaran pokok atau cicilan pokok 

pinjaman. 
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2.2.3. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

atau keuntungan pada tingkat penjualan aset dan ekuitas. Menurut Munawir 

(2012:33) profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur 

dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara 

produktif, dengan demikian profitabilitas perusahaan dapat diketahui dengan 

memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan 

jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan. Pendapat lain dari Harahap (2014) 

yang mengatakan bahwa profitabilitas juga menggambarkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal atau dari jumlah karyawan. Dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio untuk mengukur profit yang 

diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan baik yang berhubungan dengan 

penjualan maupun modal sendiri. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk 

meningkatkan profitabilitasnya. Jika perusahaan berhasil meningkatkan 

profitabilitasnya, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola 

sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien sehingga mampu 

menghasilkan laba yang tinggi. Sehingga perusahaan dengan profitabilitas tinggi 

lebih mampu dalam melakukan pengungkapam dibandingkan dengan perusahaan 

yang memiliki profitabilitas rendah. 

Merujuk dari penelitian karina (2015) rasio yang digunakan untuk 

mengukur profitabilitas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu : 
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1. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

besarnya tingkat pendapatan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik 

pemegang saham biasa maupun preferen) atas modal yang telah mereka 

investasikan didalam perusahaan. 

2. Gross Profit Margin 

Gross Profit Margin merupakan presentase dari laba kotor dibandingkan 

dengan penjualan. 

3. Operating Profit Margin 

Operating Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba operasi. Rasio ini menggambarkan apa yang 

biasa disebut “pure profit”, karena laba yang diukur disini adalah laba yang 

diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan tanpa melihat beban 

keuangan (bunga) dan beban terhadap pemerintah (pajak). 

4. Net Profit Margin 

Net Profit Margin adalah rasio antara laba bersih dengan penjualan. Net 

profit disini adalah sisa dari hasil penjualan setelah seluruh biaya-biaya dikurangi 

termasuk bunga dan pajak. Dengan demikian, rasio ini akan mengukur besarnya 

laba bersih yang dicapai oleh perusahaan dari sejumlah penjualan yang telah 

dilakukan. 

5. Return on Investment (ROI) 

Return on Investment (ROI) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan. 
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6. Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) merupakan rasio perbandingan antara pendapatan 

bersih setelah pajak terhadap total asset. 

2.2.4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan perbandingan dari besaran perusahaan 

dengan perusahaan lain yang sejenis (Riyanto, 2008). Ukuran perusahaan juga 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan 

total aktiva atau total penjualan bersih. Semakin besar total aktiva maka semakin 

besar ukuran perusahaan. Semakin besar aktiva maka semakin besar modal yang 

ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran 

uang dalam perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan ukuran 

atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan (Mulianti, 2010). Ukuran 

perusahaan pada dasarnya dikelompokkan kedalam beberapa kelompok yaitu 

perusahaan besar, sedang dan kecil. Adanya pengelompokkan perusahaan 

mencerminkan besar kecilnya perusahaan didasarkan kepada total aset yang 

dimiliki perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan 

seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, jika asset yang dimiliki oleh 

perusahaan besar maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan, sehingga 

perusahaan akan mampu melakukan pengungkapan emisi karbon. Adapun 

perhitungan ukuran perusahaan menurut Niresh (2014) diukur dengan 

menggunakan rumus yaitu:  

1. Ukuran perusahaan = Ln Total Aset 

2. Ukuran Perusahaan = Ln Total Penjualan 
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Sedangkan menurut Setiyadi (2007) ukuran perusahaan yang biasa dipakai 

untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah : 

1. Tenaga kerja merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar 

atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Tingakat penjualan merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada 

suatu periode tertentu. 

3. Total hutang merupakan jumlah hutang perusahaan pada periode tertentu. 

4. Total aset merupakan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan pada saat 

2.2.5. Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan dalam menciptakan 

lingkungan yang baik (green) (Suratno, et al, 2006). Perusahaan sangat 

memperhatikan terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab dan 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Winarsih (2015) berpendapat bahwa 

kinerja lingkungan perusahaan merupakan kinerja perusahaan dalam menciptakan 

lingkungan yang baik sesuai dengan tujuan para stakeholders. Kinerja lingkungan 

berfokus pada kegiatan perusahaan dalam melestarikan lingkungan serta 

mengurangi dampak lingkungan seperti limbah hasil aktivitas perusahaan. 

Pengkajian kinerja lingkungan didasarkan pada tiga aspek diantaranya kebijakan 

lingkungan, sasaran lingkungan dan target lingkungan. Kinerja lingkungan 

merupakan salah satu investasi bagi perusahaan untuk meraih keusksesan dalam 

bisnisnya. Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan yang memiliki kinerja 

lingkungan yang baik mencerminkan bahwa perusahaan peduli terhadap 

lingkungan sekitar, sehingga dapat meningkatkan legitimasi perusahaan dimata 
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masyarakat. Dalam mencapai kinerja lingkungan yang baik, perusahaan harus 

menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik pula. Selain itu, adanya 

kontrol yang baik dari perusahaan akan menurunkan dampak negatif terhadap 

lingkungan. Beberapa cara pengukuran kinerja lingkungan adalah sebagai berikut: 

1. PROPER 

Program penilaian peringkat kerja atau biasa disebut PROPER merupakan 

program unggulan Kementrian Lingkungan Hidup yang dikemas dalam bentuk 

kegiatan pengawasan dan pemberian insentif atau disinsentif kepada 

penanggungjawab usaha atau kegiatan. Program PROPER dimulai sejak tahun 

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

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No. Tahun 2011 tentang PROPER (Aulia, 2015). 

Program penilaian peringkat kerja perusahaan dapat diukur dengan 

peringkat warna yang dibagi menjadi 5 peringkat warna, bertujuan untuk 

memudahkan komunikasi dengan stakeholder dalam menyikapi hasil dari kinerja 

lingkungan perusahaan. Lima peringkat warna yang digunakan adalah warna 

emas, hijau, biru, merah dan hitam. Suatu perusahaan akan mendapatkan 

peringkat emas jika perusahaan telah secara konsisten menunjukkan keunggulan 

lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika 

dan bertanggungjawab terhadap masyarakat, peringkat hijau jika perusahaan telah 

melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam 

peraturan melalui pelaksanaan system pengelolaan lingkungan, pemanfaatan 

sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (reduce, reuse, recycle, dan 
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recovery) dan melakukan tanggungjawab sosial dengan baik. Peringkat biru jika 

perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan 

sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, peringkat merah jika perusahaan 

tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam 

undang-undang dan perusahaan akan mendapatkan peringkat hitam jika 

perusahaan sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan atau pelanggaran terhadap peraturan 

undang-undang atau tidak melakukan sanksi administrasi. 

2. ISO 14001 

ISO 14001 merupakan suatu standar internasional untuk Sistem Manjamen 

Lingkungan (SML) yang dikeluarkan oleh International Standards for 

Organization (ISO) yang mengkhususkan pada persyaratan bagi formulasi dan 

pemeliharaan dari sistem manajamen lingkungan. Penerapan ISO 14001 adalah 

pendekatan sistem, denga menerapkan ISO 14001 berarti memperbaiki sistem. 

Standar ISO 14001 tidak hanya diterapkan untuk perusahaan-perusahaan besar 

saja, namun diterapkan diberbagai jenis dan skala kegiatan. Penerapan sistem ini, 

bukan semata-mata untuk mendapatkan sertifikat, akan tetapi untuk memperbaiki 

sistem dan juga meningkatkan keuntungan baik secara financial maupun bagi 

lingkungan sekitar. 

Menurut Nurjanah (2015) sertifikasi atas ISO 14001 mempunyai arti 

bahwa sisitem manjamen lingkungan dari perusahaan diakses, dinilai atau 

dievaluasi dan hasilnya telah memenuhi persyaratan-persyaratn yang sesuai 

dengan SML 1SO 14001. Terdapat 3 komponen dasar dalam ISO 14001 yaitu 
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program lingkungan tertulis, pendidikan dan pelatihan, dan pengetahuan 

mengenai peraturan perundang-undangan lokal dan nasional. International 

Standard Organization mengemukakan bahwa ISO 14001 merupakan standar 

yang paling diakui didunia terkait kerangka kerja sistem manajemen lingkungan. 

Keuntungan penetapan standar ISO 14001 adalah sebagai berikut : 

1. Perlindungan Lingkungan 

2. Manajemen Lingkungan Lebih Baik 

3. Mempertinggi Daya Saing 

4. Menjamin Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 

5. Penerapan Sistem Manajemen yang Efektif 

6. Pengurangan Biaya 

7. Hubungan Masyarakat yang Lebih Baik 

8. Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan yang Lebih Baik 

2.2.6. Kepmilikan Manajerial   

Kepemilikan manajerial menurut Boediono (2005) adalah jumlah 

kepemilikan saham oleh pihak manjemen dari seluruh modal saham perusahaan 

yang dikelola. Wahidahwati (2002) juga mendefinisikan kepemilikan manjerial 

merupakan pemegang saham dari pihak manjemen (dewan direksi dan dewan 

komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Sedangkan 

kepemilikan manjerial menurut Christiawan dan Tarigan (2007) adalah situasi 

dimana manajer memiliki saham perusahaan dengan kata lain manajer tersebut 

sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Berdasarkan  beberapa pengertian 

tersebut dapat dipahami bahwa kepemilikan manajerial merupakan besarnya 
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proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

Pendekatan kepemilikan saham oleh manajemen menganggap bahwa 

kepemilikan manjerial dapat menjadi alat untuk mengurangi terjadinya konflik 

keagenan. Dimana konflik timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi 

yang dimiliki pemegang saham dan manjemen. Menurut Jensen dan Meckling 

(1976), ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada 

kecenderungan akan terjadinya perilaku opportunistic manajer yang akan 

meningkat juga. Dengan adanya kepemilikan manjemen terhadap saham 

perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan 

antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara 

agen dan principal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga 

sekaligus sebagai pemegang saham. Kepemilikan manjerial menajdi cara 

perusahaan meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan keuanggulan 

manjemen perusahaan dalam segi informasi. 

Kepemilikan manjerial dapat diukur dengan persentase saham biasa yang 

dimiliki oleh pihak manjemen yang juga secara aktif dalam pengambilan 

keputusan. Menurut Armini dan Wirama (2015) struktur kepemilikan saham 

manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen 

dengan jumlah saham yang beredar. 

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian mengenai pengungkapan emisi karbon dan variabel-

variabel yang mempengaruhinya telah banyak diteliti dan hasilnya beragam, hasil 
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penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dan masih adanya perdebatan antara 

peneliti yang satu dengan yang lain. Adanya perbedaan hasil penelitian sehingga 

menarik untuk dikaji lebih mendalam. Luo, et al (2012) meneliti tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi public disclosure of carbon information dengan 

variabel-variabel size, rising capital firms, leverage, ETS, ratification of the Kyoto 

protocol, stringency of environmental regulation system, commonlaw country 

sebagi varibael independen. Peneliti juga menghadirkan variabel kontrol yaitu 

variabel intangibles market value, stock price volatility, profitability, capital 

intensity, new asset, level on investment in clean technologies, dan tipe industri. 

Sampel yang digunakan dalam penelitiannya yaitu perusahaan yang terdaftar di 

CDP global 500. Hasilnya size, ETS, stringency of environmental regulation 

system, commonlaw country, stock price volatility, capital intensity berpengaruh 

terhadap public disclosure of carbon information. Rising capital firms, leverage, 

intangibles market value, profitability, new asset, level on investment in clean 

technologies, tipe industri tidak berpengaruh terhadap public disclosure of carbon 

information.  

Pradini dan kiswara (2013) meneliti pengaruh ISO 14001 certified 

environmental management system, existence of environment function, GRI 

Version 3.1, PROPER, ukuran perusahaan, leverage, profitabilita, dan tipe industri 

terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2010-2011. Hasil dari pengujian empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa 

GRI Version 3.1, PROPER, ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan 
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terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca, sedangkan ISO 14001 certified 

environmental management system, existence of environment function, leverage, 

profitabilitas, dan tipe industri terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. 

Ghomi dan Leung (2013) meneliti tentang determinan pengungkapan gas rumah 

kaca dengan variabel yang mempengaruhi yaitu variabel ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, leverage, listing status, corporate governance, industri, dan 

konsentrasi kepemilikan. Sampel yang digunakan dalam penelitiannya yaitu 151 

perusahaan di Australia yang bukan subjek NGER Act, hasilnya ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, leverage, listing status, corporate governance, 

industri, dan konsentrasi kepemilikan memiliki hubungan positif signifikan 

terhadap pengungkapan gas rumah kaca.  

Luo, et al (2013) menguji pengaruh developing countries, leverage, 

growth opportunity, asset newness, profitability, dan carbon emission legal system 

terhadap propensity for carbon disclosure. Sampel yang digunakan oleh peneliti 

yaitu 2.045 perusahaan dari 15 negara baik negara berkembang maupun negara 

maju yang telah terdaftar dalam CDP (Carbon Disclosure Project). Hasil dari 

penelitian bahwa profitability, carbon emission legal system berpengaruh positif 

terhadap propensity for carbon disclosure, sedangkan developing countries, 

leverage, growth opportunity, asset newness, berpengaruh negatif terhadap 

propensity for carbon disclosure.  

Zhang, et al (2012) meneliti tentang pengungkapan emisi karbon yang 

dipengaruhi oleh stakeholder power, tipe industri, size, leverage sebagai variabel 

independen dan dibatasi oleh variabel kontrol yaitu PWC (Price Waterhouse 
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Cooper), CDP 2009, dan profitability. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu perusahaan yang memiliki Standar and Poor ASX 200. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa stakeholder power, size, leverage berpengaruh terhadap 

pengungkapan emisi karbon, sedangkan tipe industri, PWC (Price Waterhouse 

Cooper), dan profitability tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi 

karbon. 

Tauringana dan Chitambo (2014) meneliti pengaruh DEFRA, board size, 

proportion of NEDs, director share ownership, kosentrasi kepemilikan terhadap 

GHG disclosure. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  215 

perusahaan dari FTSE 350 di Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

DEFRA, board size, proportion of NEDs, director share ownership, kosentrasi 

kepemilikan berpengaruh terhadap GHG disclosure. 

 Jannah dan Muid (2014) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

carbon emission disclosure dengan media exposure, tipe industri, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, dan leverage sebagai variabel independen. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa media exposure, tipe industri, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

leverage berpengaruh terhadap carbon emission disclosure, sedangakan kinerja 

lingkungan tidak berpengaruh terhadap carbon emission disclosure. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil 

1 Le Luo, 

Qingliang 

Tang, Yi-

Chen Lan 

(2012) 

Corporate 

Incentives to 

Disclosure 

Carbon 

Information: 

Evidence From 

CDP Global 

500 Report 

Variabel 

independen : size, 

rising capital firms, 

leverage, ETS, 

ratification of the 

Kyoto protocol, 

stringency of 

environmental 

regulation system, 

commonlaw 

country. Variabel 

kontrol: intangibles 

market value, stock 

price volatility, 

profitability, capital 

intensity, new 

asset, level on 

investment in clean 

technologies, dan 

tipe industry 

size, ETS, stringency 

of environmental 

regulation system, 

commonlaw country, 

stock price volatility, 

capital intensity 

berpengaruh terhadap 

public disclosure of 

carbon information. 

Rising capital firms, 

leverage, intangibles 

market value, 

profitability, new 

asset, level on 

investment in clean 

technologies, tipe 

industri tidak 

berpengaruh terhadap 

public disclosure of 

carbon information. 

2 Harlinda 

Siska 

Pradini, 

Endang 

Kiswara 

(2013) 

The Analysis 

of Information 

Content 

Towards 

Greenhouse 

Gas Emission 

Disclosure in 

Indonesia 

Companies 

Variabel 

independen: ISO 

14001 certified 

environmental 

management 

system, existence of 

environment 

function, GRI 

Version 3.1, 

PROPER, ukuran 

perusahaan, 

leverage, 

profitabilita, dan 

tipe industry 

GRI Version 3.1, 

PROPER, ukuran 

perusahaan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

pengungkapan emisi 

gas rumah kaca, 

sedangkan ISO 14001 

certified 

environmental 

management system, 

existence of 

environment function, 

leverage, 

profitabilitas, dan tipe 

industri terhadap 

pengungkapan emisi 

gas rumah kaca 
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No Peneliti Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil 

3 Zahra 

Borghei 

Ghomi, 

Philomena 

Leung 

(2013) 

An Empirical 

Analysis of 

The 

Determinants 

of Greenhouse 

Gas Voluntary 

Disclosure in 

Australia. 

Variabel 

independen: ukuran 

perusahaan, umur 

perusahaan, 

leverage, listing 

status, corporate 

governance, 

industri, dan 

konsentrasi 

kepemilikan 

ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, 

leverage, listing 

status, corporate 

governance, industri, 

dan konsentrasi 

kepemilikan memiliki 

hubungan positif 

signifikan terhadap 

pengungkapan gas 

rumah kaca 

4 Le Luo, 

Qingliang 

Tang, Yi-

Chen Lan 

(2013) 

Comparison of 

Propensity for 

Carbon 

Disclosure 

Between 

Developing 

and Developed 

Countries: A 

Resource 

Constraint 

Perspective. 

Variabel 

independen: 

developing 

countries, leverage, 

growth 

opportunity, asset 

newness, 

profitability, dan 

carbon emission 

legal system 

profitability, carbon 

emission legal system 

berpengaruh positif 

terhadap propensity 

for carbon disclosure, 

sedangkan developing 

countries, leverage, 

growth opportunity, 

asset newness, 

berpengaruh negatif 

terhadap propensity 

for carbon disclosure 

5 Shan 

Zhang, et 

al (2012) 

 Australian 

Corporate 

Responses to 

Climate 

Change : The 

Carbon 

Disclosure 

Project 

Variabel 

independen: 

stakeholder power, 

tipe industri, size, 

leverage. Variabel 

kontrol: PWC 

(Price Waterhouse 

Cooper), CDP 

2009, dan 

profitability 

stakeholder power, 

size, leverage 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan emisi 

karbon, sedangkan 

tipe industri, PWC 

(Price Waterhouse 

Cooper), dan 

profitability tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan emisi 

karbon 

6 Venancio 

Tauringan

a dan 

Lyton 

Chitambo 

(2014) 

The Effect of 

DEFRA 

Guidance On 

Greenhouse 

Gas Disclosure 

Variabel 

independen: 

DEFRA, board 

size, proportion of 

NEDs, director 

share ownership, 

kosentrasi 

kepemilikan 

DEFRA, board size, 

proportion of NEDs, 

director share 

ownership, kosentrasi 

kepemilikan 

berpengaruh terhadap 

GHG disclosure 
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No Peneliti Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil 

7 Richatul 

Jannah 

dan Dul 

Muid 

(2014) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Carbon 

Emission 

Disclosure 

Pada 

Perusahaan Di 

Indonesia 

(Studi Empiris 

pada 

Perusahaan 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2010-

2012) 

Variabel 

independen: media 

exposure, tipe 

industri, 

profitabilitas, 

ukuran perusahaan, 

kinerja lingkungan, 

dan leverage 

media exposure, tipe 

industri, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, 

dan leverage 

berpengaruh terhadap 

carbon emission 

disclosure, 

sedangakan kinerja 

lingkungan tidak 

berpengaruh terhadap 

carbon emission 

disclosure 

Sumber: Penelitian Terdahulu 

2.4. Kerangka Berpikir 

2.4.1. Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon 

Leverage merupakan alat ukur untuk mentukan perbandingan antara total 

hutang terhadap total asset perusahaan. Leverage mengindikasikan persentase 

penggunaan dana dari pihak kreditur untuk membiayai asset perusahaan. 

Keputusan perusahaan sangat bergantung dengan kondisi leverage yang dialami 

oleh perusahaan. Jika kondisi leverage perusahaan semakin besar, maka semakin 

besar pula kekuatan kreditor dalam menekan perusahaan. Choi, et al (2013) 

beragumen bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung akan 

melunasi kewajiban dibandingkan dengan melakukan pengungkapan sukarela. 

Jadi semakin tinggi leverage perusahaan maka semakin kecil perusahaan 

melakukan pengungkapan emisi karbon, sedangkan semakin kecil leverage 
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perusahaan maka akan semakin besar perusahaan melakukan pengungkapan emisi 

karbon. 

Dalam teori stakeholder perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 

akan lebih mempertimbangkan tanggung jawab perusahaan yang besar terhadap 

para krediturnya dengan membayar kewajibannya kepada para debtholders 

dibandingkan untuk membuat laporan terkait pengungkapan emisi karbon. 

Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka semakin tinggi pula ekspektasi 

kreditor terhadap kinerja perusahaan, termasuk kinerja lingkungannya karena 

kinerja lingkungan berdampak pada keberlanjutan operasi perusahaan. Perusahaan 

dengan leverage yang tinggi akan mengakibatkan manajemen untuk mengurangi 

biaya dalam pengungkapan informasi. Perusahaan akan memilih untuk tidak 

mengungkapan banyak informasi pada laporan tahunannya, terutama menyangkut 

tindakan pencegahan karbon. Pembuatan laporan sukarela ini membutuhkan biaya 

yang besar sehingga dapat menambah beban perusahaan. Sehingga perusahaan 

lebih berfokus untuk menggunakan sumber dananya yang tersedia untuk melunasi 

hutang tersebut. Hal tersebut tentu saja dapat memicu adanya pandangan yang 

negatif dari pemangku kepentingan terhadap bisnis dari perusahaan. 

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh leverage 

terhadap pengungkapan emisi karbon yang mendukung teori stakeholder adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Ghomi dan Leung (2013) dan Jannah dan Muid 

(2014) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif dari leverage terhadap 

pengungkapan emisi karbon. 
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2.4.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari 

hasil kegiatan bisnisnya. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam 

kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. 

Profitabilitas juga menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek 

yang baik untuk masa yang akan datang sehingga perusahaan akan berusaha untuk 

meningkatkan profitabilitasnya. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka 

dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik. 

Berdasarkan teori legitimasi, masyarakat senantiasa melakukan tekanan 

kepada perusahaan agar peduli terhadap masalah lingkungan, Perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi lebih mudah menjawab tekanan tersebut karena memiliki 

sumber daya lebih yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan emisi 

karbon dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. Hal 

ini menyebabkan perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih besar dalam 

melakukan pengungkapan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki 

profitabilitas rendah. Pengungkapan lingkungan dapat memudahkan perusahaan 

dalam mendapatkan legitimasi dari masyarakat. 

Menurut Choi, et al (2013) perusahaan dengan kondisi keuangan yang 

baik mampu membayar sumber daya tambahan yang dibutuhkan untuk pelaporan 

sukarela dan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik untuk mendapatkan 

legitimasi dari masyarakat dan untuk mengurangi image negatif dari pihak 

eksternal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradini dan Kiswara (2013) dan Jannah 
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dan Muid (2014) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif yang terjadi 

antara profitabilitas dengan pengungkapan emisi karbon. 

2.4.3. Pengaruh Ukuran Peursahaan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon 

Ukuran perushaan merupakan skala yang digunakan untuk menentukan 

besarnya perusahaan dengan total aktiva. Ukuran perusahaan dibedakan dalam 

tiga kategori yakni perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium 

firm) dan perusahaan kecil (small firm). Besarnya ukuran perusahaan menandakan 

jumlah aset yang dimiliki perusahaan  dalam jumlah yang besar. Perusahaan 

dengan asset yang besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut lebih banyak 

melakukan aktivitas operasionalnya guna untuk menghasilkan keuntungan yang 

tinggi sehingga perusahaan akan cenderung melakukan pengungkapan. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan besar seharusnya lebih peduli 

terhadap isu lingkungan. 

Sesuai dengan teori legitimasi bahwa perusahaan yang besar akan menjadi 

sorotan utama masyarakat, karena aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan 

memberikan dampak terhadap lingkungan. Semakin besar aktivitas operasional 

perusahaan maka semakin besar pula dampak yang ditimbulkan dari aktivitas 

tersebut. Sehingga perusahaan besar mendapatkan tekanan publik yang lebih besar 

untuk menunjukkan tanggung jawab sosial lingkungannya dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Perusahaan besar diasumsikan mampu dalam hal ketersediaan 

sumber daya untuk memenuhi biaya terkait pengungkapan emisi karbon 

sedangkan perusahaan yang lebih kecil cenderung tidak melakukan pengungkapan 

emisi karbon. Hal tersebut dikarenakan perusahaan kecil memiliki keterbatasan 
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dana yang menjadi kendala bagi perusahaan untuk mengungkapan informasi 

terkait emisi karbon. 

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

emisi karbon sudah banyak dilakukan. Salah satunya yang dilakukan Jannah dan 

Muid (2014) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dari ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. 

2.4.4. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon 

Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan dalam menciptakan 

lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan yang baik harus memenuhi standar 

yang berlaku dalam lingkup global. Standardisasi sistem manjamen lingkungan 

yang baik dalam bentuk sertifikasi ISO 14001 yang dikeluarkan oleh organisasi 

internasional. Adanya sertifikasi ini menjamin penerapan kinerja lingkungan yang 

baik oleh perusahaan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan 

mendorong perusahaan memiliki strategi lingkungan yang proaktif. Hal itu tentu 

saja akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang peduli 

terhadap lingkungan. Sehingga perusahaan akan cenderung untuk 

menginformasikan lebih banyak kepada stakeholdernya melalui pengungkapan 

emisi karbon. Jadi semakin baik kinerja lingkungan maka perusahaan akan 

memiliki kesadaran yang baik pula sehingga perusahaan akan melakukan 

pengungkapan emisi karbon. 

Teori legitimasi mengungkapkan bahwa ada kecenderungan perusahaan 

yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan melakukan lebih banyak 

pengungkapan emisi karbon dibandingkan dengan perusahaan dengan kinerja 
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yang buruk. Hal ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan 

tetap terjaga dan masyarakat tetap memberikan dukungan penuh kepada 

perusahaan. Selain itu, dapat memberikan keuntungan lebih kepada perusahaan, 

terutama dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya, sehingga dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan.  

Penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh kinerja 

lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon adalah Pradini dan Kiswara 

(2013) dan Jannah dan Muid (2014) memberikan hasil yang sama yaitu adanya 

pengaruh positif antara kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon. 

2.4.5. Pengaruh Kepemilikan Manjerial Terhadap Pengungkapan Emisi 

Karbon 

Kepemilikan manajerial menurut Boediono (2005) adalah jumlah 

kepemilikan saham oleh pihak manjemen dari seluruh modal saham perusahaan 

yang dikelola. Kepemilikan mananjerial yang besar menunjukkan bahwa 

perusahaan sebagian besar dikendalikan oleh manajemen..  

Teori agensi juga menjelaskan bahwa terdapat asimetri informasi antara 

manajemen dengan pemegang saham. Asimetri ini dapat diminimalisir dengan 

meningkatkan kepemilikan manajerial karena semakin tinggi kepemilikan 

manjerial maka manajemen memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi pula 

terhadap saham yang dimiliki. Oleh karena itu, manajemen akan cenderung 

malakukan upaya-upaya untuk memberikan informasi yang lebih dengan cara 

melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan kepada pemilik 
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sebagai wujud transparansi dari aktivitas perusahaan dalam hal ini pengungkapan 

emisi karbon. 

Uraian diatas didukung dengan hasil penelitian Ghomi dan Leung (2013) 

dan Tauringana dan Chitambo (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 

 

 H1(-) 

 H2 (+) 

 H3(+) 

 H4(+)  

 H5(+) 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

2.5. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan uraian permasalahan, penelitian-penelitian terdahulu dan 

kerangka berpikir yang berkaitan dengan pengungkapan emisi karbon, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapann emisi karbon. 

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi 

karbon. 

Leverage (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Ukuran Perusahaan 

(X3) 

Kinerja Lingkungan 

(X4) 

 Kepemilikan 

Manajerial (X5) 

Pengungkapan 

Emisi Karbon (Y) 
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H4 : Kepemilikan manjerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi 

karbon. 

H5 : Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi 

karbon. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh leverage, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, dan kepemilikan manajerial 

terhadap pengungkapan emisi karbon menggunakan regresi data panel pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2012-2015 diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Artinya 

Semakin tinggi leverage perusahaan maka semakin kecil perusahaan 

melakukan pengungkapan emisi karbon karena perusahaan lebih 

mengutamakan tanggung jawabnya kepada kreditur. 

2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. 

Artinya perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dan memiliki sumber 

daya yang cukup ternyata tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan emisi karbon. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 

Artinya semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan akan cenderung 

melakukan pengungkapan emisi karbon. 

4. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh  terhadap pengungkapan emisi karbon. 

Artinya perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik tidak 

mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi 
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karbon. Karena perusahaan hanya berfokus untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

5. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi 

karbon. Artinya meningktnya kepemilikan manjerial tidak mendorong 

manajemen untuk melakukan pengungkapan emisi karbon, karena manajer 

merasa ikut serta memiliki perusahaan yang dijalankan. Sehingga manajer 

akan melakukan pengambilan keputusan sepihak yang menguntungkan bagi 

manajer. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarakan hasil penelitian dan 

keterbatasan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil peneltian bahwa tingkat pengungkapan emisi karbon pada 

perusahaan manufaktur di Indonesia masih sangat rendah. Artinya perusahan 

kurang peduli akan masalah lingkungan. Selain itu, perusahaan kurang 

mencerminkan adanya upaya untuk mengurangi kadar emisi karbon. 

Sehingga perlu adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat agar pihak 

perusahaan akan lebih sadar terhadap lingkungan. Mengenai bahaya-bahaya 

emisi gas karbon juga disarankan perusahaan akan lebih peduli terhadap 

lingkungannya dan ditunjukkan dengan meningkatkan perusahaan dalam 

melakukan pengungkapkan emisi karbon. 

2. Dari hasil penelitian bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki 

tingkat leverage dalam kategori rendah.  Manajemen disarankan untuk 
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mempertahankan kondisi tersebut karena peningkatan pengungkapan emisi 

karbon ditentukan dengan melihat tingkat leverage yang dimiliki perusahaan. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel kontrol yaitu 

variabel umur perusahaan yang diduga dapat memperkuat variabel dependen 

karena nilai R
2 

yang dihasilkan hanya sebesar 7,35%. Variabel umur 

perusahaan dipilih sebagai variabel kontrol karena berdasarkan penelitian 

terdahulu memiliki pengaruh yang signifikan. 

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti pengungkapan emisi karbon dengan 

sampel yang berbeda, dengan tujuan untuk membandingkan hasil penelitian 

seperti perusahaan disektor industri properti dan real estate, perusahaan 

disektor pertambangan, dll. 
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Lampiran 1 

Daftar Populasi dan Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam Penelitian 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan 

1 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

2 SMCB Holcim Indonesia Tbk 

3 SMGR Semen Gresik Tbk 

4 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 

5 MLIA Mulia Industrindo Tbk 

6 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 

7 CTBN Citra Turbindo Tbk 

8 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk 

9 BUDI Budi Acid Jaya Tbk 

10 TPIA Chandra Asri Petrochemical 

11 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 

12 BRNA Berlina Tbk 

13 YPAS Yana Prima Hasta Persada Tbk 

14 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 

15 INKP Indah Kiat Pulp & paper Tbk 

16 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 

17 ASII Astra International Tbk 

18 AUTO Astra Auto Part Tbk 

19 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 

20 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

21 MYOR Mayora Indah Tbk 

22 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

23 HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

24 INAF Indofarma Tbk 

25 KAEF Kimia Farma Tbk 

26 KLBF Kalbe Farma Tbk 

27 MBTO Martina Berto Tbk 

28 TCID Mandom Indonesia Tbk 

29 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

30 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

31 SMSM Selamat Sempurna Tbk 
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32 MYTX Apac Citra Centertex Tbk 

33 PBRX Pan Brothers Tbk 

34 JECC Jembo Cable Company Tbk 

35 KBLM Kabelindo Murni Tbk 

36 SCCO Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk 

37 VOKS Voksel Electric Tbk 

38 ADES Akasha Wira International Tbk 

39 ERTX Eratex Djaya Tbk 

40 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 
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Lampiran 2. Carbon Emission Disclosure Checklis 

Kategori Item 

1. Perubahan iklim : 

risiko dan peluang 

CC1 - Penilaian/ deskripsi dari risiko yang 

berhubungan dengan perubahan iklim dan 

aksi yang dilakukan atau aksi yang akan 

dilakukan untuk mengatasi risiko 

CC2 - Penilaian/ deskripsi saat ini (dan 

masa depan) dari implikasi keuangan, 

implikasi bisnis, dan peluang dari 

perubahan iklim 

2. Perhitungan emisi 

GRK 

GHG1 - Deskripsi tentang metodologi 

yang digunakan untuk mengkalkulasi 

(menghitung) emisi GRK (Gas Rumah 

Kaca) 

GHG2 - Keberadaan verifikasi dari pihak 

eksternal dalam mengukur jumlah emisi 

GEK 

GHG3 - Total emisi GRK yang dihasilkan 

GHG4 - Pengungkapan lingkup 1 dan 2, 

atau lingkup 3 emisi GRK 

GHG5 - Pengungkapan sumber emisi 

GRK 

GHG6 - Pengungkapan fasilitas atau 

segmen dari GRK 

GHG7 - Perbandingan emisi GRK dengan 

tahun sebelumnya 

3. Konsumsi Energi EC1 - Total energi yang dikonsumsi 

EC2 - Kuantifikasi energi yang digunakan 

dari sumber terbarukan 

EC3 - Pengungkapan menurut tipe, 

fasilitas, atau segmen 

4. Biaya dan 

pengurangan GHG 

RC1 - Rencana atau strategi detail untuk 

mengurangi emisi GRK 

RC2 - Spesifikasi dari target tingkat/level 

dan tahun untuk mengurangi emisi GRK 
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RC3 - Pengurangan emisi dan biaya atau 

tabungan (cost or savings) yang dicapai 

saat ini sebagai akibat dari rencana 

pengurangan emisi karbon 

RC4 - Biaya dari biaya emisi masa depan 

yang diperhitungkan dalam perencanaan 

belanja modal (capital expenditure 

planning) 

5. Akuntabilitas 

Emisi Karbon 

ACC1 - Indikasi dari dewan komite yang 

bertanggungjawab atas tindakan yang 

berhubungan dengan perubahan iklim 

ACC2 - Deskripsi dari mekanisme dimana 

dewan meninjau kemajuan perusahaan 

mengenai perubahan iklim 

 

Di dalam tabel Carbon Emission Disclosure diatas kategori kedua GHG4 

disebutkan mengenai ruang lingkup 1, 2, dan 3. Ruang lingkup ini berisi tentang 

sumber emisi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun 

ringkasan ruang lingkup ini disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

 

Lingkup 

1 

Emisi GRK 

Langsung 

- 

Emisi GRK terjadi dari sumber yang 

dimiliki atau dikendalikan oleh 

perusahaan, misalnya: emisi dari 

pembakaran boiler, tungku, kendaraan 

yang dimiliki oleh perusahaan; emisi 

dari produksi kimia pada peralatan yang 

dimiliki dan dikendalikan oleh 

perusahaan 

- 

Emisi CO2 langsung dari pembakaran 

biomassa tidak dimasukkan dalam 

lingkup 1 tetapi dilaporkan secara 

terpisah 

- 

Emisi GRK yang tidak terdapat pada 

protocol Kyoto, misalnya CFC, NOX, 

dll sebaiknya tidak dimasukkan dalam 

lingkup 1 tetapi dilaporkan secara 

terpisah. 



115 
 

 
 

Lingkup 

2 

Emisi GRK 

secara tidak 

langsung 

yang berasal 

dari listrik 

- 
Mencakup emisi GRK dari pembangkit 

listrik yang dibeli atau dikonsumsi oleh 

perusahaan 

- 
Mencakup emisi GRK dari pembangkit 

listrik yang dibeli atau dikonsumsi oleh 

perusahaan 

Lingkup 

3 

Emisi GRK 

tidak 

langsung 

lainnya 

- 

Lingkup 3 adalah kategori pelaporan 

opsional yang memungkinkan untuk 

perlakuan semua emisi tidak langsung 

lainnya 

- 

Lingkup 3 adalah konsekuensi dari 

kegiatan perusahaan, tetapi terjadi dari 

sumber yang tidak dimiliki atau 

dikendalikan oleh perusahaan 

- Contoh lingkup 3 adalah kegiatan 

ekstraksi dan produksi bahan aku yang 

dibeli, transportasi dari bahan bakar 

yang dibeli, dan penggunaan produk 

dan jasa yang dijual. 
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan Tiap Variabel 

No 
Kode 

Saham 
Tahun CED Leverage Profitabilitas 

Ukuran 

Perusahaan 

Kinerja 

Lingkungan 

Kepemilikan 

Manjerial 

1 INTP 2012 0.500 0.147 0.209 16.940 1.000 0.000 

1 INTP 2013 0.500 0.136 0.188 17.097 1.000 0.000 

1 INTP 2014 0.444 0.142 0.183 17.179 1.000 0.000 

1 INTP 2015 0.500 0.137 0.158 17.135 1.000 0.000 

2 SMCB 2012 0.500 0.308 0.111 16.314 0.000 0.000 

2 SMCB 2013 0.444 0.411 0.064 16.517 0.000 0.000 

2 SMCB 2014 0.444 0.491 0.039 16.660 0.000 0.000 

2 SMCB 2015 0.667 0.512 0.010 16.668 0.000 0.000 

3 SMGR 2012 0.333 0.317 0.185 24.003 1.000 0.000 

3 SMGR 2013 0.556 0.292 0.174 24.151 1.000 0.000 

3 SMGR 2014 0.444 0.271 0.162 24.259 1.000 0.000 

3 SMGR 2015 0.500 0.281 0.119 24.365 1.000 0.000 

4 AMFG 2012 0.167 0.211 0.111 14.952 1.000 0.000 

4 AMFG 2013 0.167 0.220 0.096 15.080 1.000 0.000 

4 AMFG 2014 0.167 0.187 0.117 15.181 1.000 0.000 

4 AMFG 2015 0.167 0.206 0.080 15.267 1.000 0.000 

5 MLIA 2012 0.111 0.811 -0.005 22.604 1.000 0.001 

5 MLIA 2013 0.111 0.835 -0.066 22.696 1.000 0.001 

5 MLIA 2014 0.111 0.817 0.017 22.699 1.000 0.001 

5 MLIA 2015 0.111 0.844 -0.022 22.687 1.000 0.001 

6 TOTO 2012 0.167 0.410 0.155 28.052 1.000 0.000 

6 TOTO 2013 0.167 0.407 0.136 28.189 1.000 0.000 

6 TOTO 2014 0.167 0.393 0.145 28.338 1.000 0.000 

6 TOTO 2015 0.167 0.389 0.117 28.523 1.000 0.000 

7 CTBN 2012 0.167 0.469 0.128 28.585 1.000 0.000 

7 CTBN 2013 0.389 0.450 0.140 28.838 1.000 0.000 

7 CTBN 2014 0.389 0.437 0.098 28.805 1.000 0.000 

7 CTBN 2015 0.333 0.420 0.035 28.789 1.000 0.000 

8 NIKL 2012 0.111 0.614 -0.059 20.791 1.000 0.000 

8 NIKL 2013 0.111 0.655 0.002 21.140 1.000 0.005 

8 NIKL 2014 0.111 0.706 0.059 21.136 1.000 0.005 

8 NIKL 2015 0.111 0.671 -0.053 28.081 1.000 0.004 

9 BUDI 2012 0.056 0.629 0.002 14.648 0.000 0.000 

9 BUDI 2013 0.056 0.629 0.018 14.684 0.000 0.000 

9 BUDI 2014 0.111 0.631 0.012 14.723 0.000 0.000 
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9 BUDI 2015 0.111 0.662 0.007 14.999 0.000 0.000 

10 TPIA 2012 0.167 0.573 -0.052 23.515 1.000 0.000 

10 TPIA 2013 0.278 0.552 0.006 23.870 1.000 0.001 

10 TPIA 2014 0.333 0.548 0.010 23.898 1.000 0.001 

10 TPIA 2015 0.278 0.524 0.014 23.969 1.000 0.011 

11 UNIC 2012 0.167 0.437 0.007 28.507 1.000 0.000 

11 UNIC 2013 0.167 0.460 0.038 28.820 1.000 0.000 

11 UNIC 2014 0.167 0.392 0.011 28.708 1.000 0.000 

11 UNIC 2015 0.167 0.367 -0.004 28.752 1.000 0.000 

12 BRNA 2012 0.167 0.608 0.071 20.462 1.000 0.112 

12 BRNA 2013 0.167 0.728 -0.011 20.841 1.000 0.104 

12 BRNA 2014 0.111 0.725 0.043 21.012 1.000 0.078 

12 BRNA 2015 0.167 0.545 -0.004 21.323 1.000 0.070 

13 YPAS 2012 0.056 0.529 0.047 26.580 0.000 0.004 

13 YPAS 2013 0.056 0.722 0.010 27.143 0.000 0.004 

13 YPAS 2014 0.056 0.495 -0.028 26.493 0.000 0.004 

13 YPAS 2015 0.056 0.461 -0.035 26.355 0.000 0.004 

14 FASW 2012 0.167 0.676 0.001 29.350 1.000 0.000 

14 FASW 2013 0.167 0.726 -0.044 29.370 1.000 0.000 

14 FASW 2014 0.222 0.705 0.016 29.350 1.000 0.000 

14 FASW 2015 0.222 0.650 -0.044 29.576 1.000 0.000 

15 INKP 2012 0.111 0.688 0.008 24.887 1.000 0.000 

15 INKP 2013 0.111 0.662 0.033 25.137 1.000 0.000 

15 INKP 2014 0.111 0.631 0.019 25.119 1.000 0.000 

15 INKP 2015 0.111 0.627 0.032 25.299 1.000 0.000 

16 KBRI 2012 0.111 0.040 0.049 27.331 0.000 0.012 

16 KBRI 2013 0.111 0.121 0.031 27.394 0.000 0.000 

16 KBRI 2014 0.111 0.479 -0.014 27.893 0.000 0.000 

16 KBRI 2015 0.111 0.642 -0.107 28.007 0.000 0.000 

17 ASII 2012 0.500 0.507 0.125 12.113 0.000 0.000 

17 ASII 2013 0.500 0.504 0.104 12.274 0.000 0.000 

17 ASII 2014 0.611 0.490 0.094 12.372 0.000 0.000 

17 ASII 2015 0.500 0.485 0.064 12.411 0.000 0.000 

18 AUTO 2012 0.222 0.382 0.128 16.000 1.000 0.001 

18 AUTO 2013 0.278 0.242 0.084 16.351 1.000 0.001 

18 AUTO 2014 0.222 0.295 0.067 16.481 1.000 0.000 

18 AUTO 2015 0.167 0.293 0.023 16.479 1.000 0.000 

19 GDYR 2012 0.222 0.575 0.054 27.812 1.000 0.000 

19 GDYR 2013 0.222 0.494 0.042 27.934 1.000 0.000 
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19 GDYR 2014 0.222 0.539 0.022 28.077 1.000 0.000 

19 GDYR 2015 0.222 0.535 -0.001 28.129 1.000 0.000 

20 ICBP 2012 0.222 0.325 0.129 16.692 1.000 0.000 

20 ICBP 2013 0.111 0.376 0.105 16.873 1.000 0.000 

20 ICBP 2014 0.278 0.396 0.102 17.031 1.000 0.000 

20 ICBP 2015 0.222 0.383 0.110 17.095 1.000 0.000 

21 MYOR 2012 0.056 0.631 0.090 29.748 0.000 0.000 

21 MYOR 2013 0.056 0.594 0.109 29.904 0.000 0.000 

21 MYOR 2014 0.111 0.602 0.040 29.962 0.000 0.000 

21 MYOR 2015 0.111 0.542 0.110 30.060 0.000 0.000 

22 ULTJ 2012 0.167 0.308 0.146 28.515 1.000 0.219 

22 ULTJ 2013 0.222 0.283 0.116 28.665 1.000 0.217 

22 ULTJ 2014 0.222 0.224 0.097 28.702 1.000 0.218 

22 ULTJ 2015 0.278 0.210 0.148 28.895 1.000 0.218 

23 HMSP 2012 0.111 0.493 0.379 17.083 1.000 0.000 

23 HMSP 2013 0.111 0.484 0.395 17.126 1.000 0.000 

23 HMSP 2014 0.111 0.524 0.359 17.161 1.000 0.000 

23 HMSP 2015 0.278 0.158 0.273 17.453 1.000 0.000 

24 INAF 2012 0.222 0.453 0.036 27.804 0.000 0.000 

24 INAF 2013 0.111 0.544 -0.042 27.889 0.000 0.000 

24 INAF 2014 0.167 0.526 0.001 27.853 0.000 0.000 

24 INAF 2015 0.167 0.614 0.004 28.059 0.000 0.000 

25 KAEF 2012 0.111 0.306 0.099 28.362 1.000 0.000 

25 KAEF 2013 0.111 0.343 0.087 28.536 1.000 0.000 

25 KAEF 2014 0.111 0.390 0.080 28.719 1.000 0.000 

25 KAEF 2015 0.222 0.425 0.078 28.805 1.000 0.000 

26 KLBF 2012 0.167 0.217 0.189 29.874 1.000 0.000 

26 KLBF 2013 0.167 0.249 0.174 30.057 1.000 0.000 

26 KLBF 2014 0.222 0.210 0.171 30.151 1.000 0.000 

26 KLBF 2015 0.278 0.201 0.150 30.248 1.000 0.000 

27 MBTO 2012 0.167 0.287 0.075 27.136 1.000 0.001 

27 MBTO 2013 0.111 0.262 0.026 27.140 1.000 0.001 

27 MBTO 2014 0.167 0.267 0.005 27.152 1.000 0.001 

27 MBTO 2015 0.222 0.331 -0.022 27.199 1.000 0.001 

28 TCID 2012 0.111 0.131 0.119 27.863 0.000 0.001 

28 TCID 2013 0.111 0.193 0.109 28.014 0.000 0.001 

28 TCID 2014 0.111 0.307 0.094 28.248 0.000 0.001 

28 TCID 2015 0.111 0.176 0.262 28.364 0.000 0.001 

29 UNVR 2012 0.222 0.669 0.404 16.299 1.000 0.000 
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29 UNVR 2013 0.111 0.681 0.401 16.407 1.000 0.000 

29 UNVR 2014 0.167 0.678 0.402 16.474 1.000 0.000 

29 UNVR 2015 0.278 0.693 0.372 16.571 1.000 0.000 

30 JPFA 2012 0.111 0.565 0.098 16.210 1.000 0.000 

30 JPFA 2013 0.111 0.352 0.043 16.518 1.000 0.000 

30 JPFA 2014 0.111 0.664 0.025 16.571 1.000 0.000 

30 JPFA 2015 0.167 0.356 0.031 16.658 1.000 0.000 

31 SMSM 2012 0.056 0.431 0.186 27.997 1.000 0.060 

31 SMSM 2013 0.056 0.408 0.206 28.162 1.000 0.083 

31 SMSM 2014 0.111 0.344 0.241 14.375 1.000 0.083 

31 SMSM 2015 0.111 0.351 0.208 14.613 1.000 0.080 

32 MYTX 2012 0.111 1.034 -0.070 28.221 1.000 0.000 

32 MYTX 2013 0.111 1.049 -0.024 28.371 1.000 0.000 

32 MYTX 2014 0.111 1.132 -0.078 14.529 1.000 0.000 

32 MYTX 2015 0.111 1.292 -0.136 14.480 1.000 0.000 

33 PBRX 2012 0.111 0.588 0.045 28.326 1.000 0.000 

33 PBRX 2013 0.111 0.576 0.045 28.678 1.000 0.000 

33 PBRX 2014 0.111 0.442 0.028 29.148 1.000 0.000 

33 PBRX 2015 0.111 0.513 0.020 29.441 1.000 0.000 

34 JECC 2012 0.167 0.799 0.045 20.379 1.000 0.000 

34 JECC 2013 0.167 0.881 0.018 20.938 1.000 0.000 

34 JECC 2014 0.167 0.839 0.022 20.784 1.000 0.000 

34 JECC 2015 0.167 0.729 0.002 21.030 1.000 0.000 

35 KBLM 2012 0.167 0.634 0.033 27.307 1.000 0.069 

35 KBLM 2013 0.167 0.588 0.012 27.207 1.000 0.000 

35 KBLM 2014 0.167 0.552 0.032 27.197 1.000 0.000 

35 KBLM 2015 0.222 0.547 0.020 27.207 1.000 0.000 

36 SCCO 2012 0.056 0.560 0.114 28.028 1.000 0.000 

36 SCCO 2013 0.056 0.598 0.060 28.198 1.000 0.000 

36 SCCO 2014 0.056 0.508 0.083 28.135 1.000 0.058 

36 SCCO 2015 0.056 0.480 0.090 28.204 1.000 0.000 

37 VOKS 2012 0.167 0.645 0.087 28.161 1.000 0.000 

37 VOKS 2013 0.167 0.693 0.020 28.302 1.000 0.000 

37 VOKS 2014 0.167 0.668 -0.055 28.072 1.000 0.095 

37 VOKS 2015 0.167 0.668 0.000 28.060 1.000 0.000 

38 ADES 2012 0.222 0.463 0.214 12.872 0.000 0.000 

38 ADES 2013 0.222 0.400 0.126 12.997 0.000 0.000 

38 ADES 2014 0.222 0.414 0.061 13.132 0.000 0.000 

38 ADES 2015 0.278 0.497 0.050 13.390 0.000 0.000 
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39 ERTX 2012 0.111 0.799 0.014 19.887 0.000 0.000 

39 ERTX 2013 0.111 0.771 0.016 27.043 0.000 0.000 

39 ERTX 2014 0.111 0.726 0.049 27.079 0.000 0.000 

39 ERTX 2015 0.167 0.677 0.099 27.318 0.000 0.000 

40 CEKA 2012 0.056 0.549 0.057 27.658 1.000 0.000 

40 CEKA 2013 0.056 0.506 0.061 27.698 1.000 0.008 

40 CEKA 2014 0.056 0.581 0.032 27.881 1.000 0.008 

40 CEKA 2015 0.056 0.569 0.072 28.027 1.000 0.000 
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Lampiran 4. Hasil Output E-Views 9 

1. Statistik Deskriptif 

       
        CED LEV ROA SIZE KL KM 
       
        Mean  0.187936  0.499493  0.075346  23.46772  0.750000  0.011558 

 Median  0.166850  0.504950  0.052100  27.06100  1.000000  0.000000 

 Maximum  0.666700  1.292100  0.403800  30.24820  1.000000  0.219100 

 Minimum  0.056000  0.039500 -0.135700  12.11330  0.000000  0.000000 

 Std. Dev.  0.124380  0.208818  0.098665  5.728774  0.434372  0.039216 

 

2. Estimasi Penentuan Model Data Panel 

1.1. Common Effect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: CED   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/02/17   Time: 14:07   

Sample: 2012 2015   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 40   

Total panel (balanced) observations: 160  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.471046 0.051785 9.096201 0.0000 

LEV -0.204378 0.047346 -4.316682 0.0000 

ROA -0.047917 0.104469 -0.458669 0.6471 

SIZE -0.007455 0.001643 -4.538687 0.0000 

KL -0.001301 0.021115 -0.061614 0.9510 

KM -0.128843 0.231826 -0.555776 0.5792 

     
     R-squared 0.220250     Mean dependent var 0.187936 

Adjusted R-squared 0.194934     S.D. dependent var 0.124380 

S.E. of regression 0.111601     Akaike info criterion -1.511001 

Sum squared resid 1.918024     Schwarz criterion -1.395682 

Log likelihood 126.8801     Hannan-Quinn criter. -1.464174 

F-statistic 8.699849     Durbin-Watson stat 0.286391 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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1.2.  Random Effect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: CED   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 10/02/17   Time: 14:12   

Sample: 2012 2015   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 40   

Total panel (balanced) observations: 160  

Swamy and Arora estimator of component variances 

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.352255 0.064456 5.465027 0.0000 

LEV -0.142785 0.044660 -3.197143 0.0017 

ROA -0.119828 0.096703 -1.239138 0.2172 

SIZE -0.003309 0.001208 -2.739407 0.0069 

KL -0.007252 0.044160 -0.164218 0.8698 

KM -0.075218 0.160915 -0.467436 0.6408 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.108425 0.8587 

Idiosyncratic random 0.043987 0.1413 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.073501     Mean dependent var 0.037361 

Adjusted R-squared 0.043419     S.D. dependent var 0.045175 

S.E. of regression 0.044184     Sum squared resid 0.300638 

F-statistic 2.443411     Durbin-Watson stat 1.735503 

Prob(F-statistic) 0.036613    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.159757     Mean dependent var 0.187936 

Sum squared resid 2.066824     Durbin-Watson stat 0.252444 
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3. Uji LM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-

sided 

(all others) alternatives  

    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

    
    Breusch-Pagan  163.4986  0.331648  163.8302 

 (0.0000) (0.5647) (0.0000) 

    

Honda  12.78666 -0.575889  8.634317 

 (0.0000) -- (0.0000) 

    

King-Wu  12.78666 -0.575889  2.862437 

 (0.0000) -- (0.0021) 

    

Standardized Honda  13.78122 -0.280241  5.133242 

 (0.0000) -- (0.0000) 

    

Standardized King-

Wu  13.78122 -0.280241  0.644316 

 (0.0000) -- (0.2597) 

    

Gourierioux, et al.* -- --  163.4986 

   (< 0.01) 

    
    *Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   

    
        



124 
 

 
 

4. Uji Asumsi Klasik 

4.1. Multikolinieritas  

 

4.2. Heterokesdastisitas 

Dependent Variable: RESABS   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 10/03/17   Time: 09:56   
Sample: 2012 2015   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 40   
Total panel (balanced) observations: 160  
Swamy and Arora estimator of component variances 
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.229306 0.045386 5.052405 0.0000 

LEV -0.098631 0.025160 -3.920143 0.0001 
ROA -0.063530 0.072486 -0.876438 0.3822 
SIZE -0.002496 0.001031 -2.422402 0.0166 
KL -0.044072 0.026324 -1.674173 0.0961 
KM -0.160073 0.132811 -1.205267 0.2299 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEV ROA SIZE KL KM 

      
      LEV  1.000000 -0.412196 -0.005917  0.012171 -0.130262 

ROA -0.412196  1.000000 -0.252676  0.124741  0.082449 

SIZE -0.005917 -0.252676  1.000000  0.125480  0.110730 

KL  0.012171  0.124741  0.125480  1.000000  0.158540 

KM -0.130262  0.082449  0.110730  0.158540  1.000000 
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5. Uji Hipotesis 

 Dependent Variable: CED   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 10/02/17   Time: 14:12   

Sample: 2012 2015   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 40   

Total panel (balanced) observations: 160  

Swamy and Arora estimator of component variances 

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.352255 0.064456 5.465027 0.0000 

LEV -0.142785 0.044660 -3.197143 0.0017 

ROA -0.119828 0.096703 -1.239138 0.2172 

SIZE -0.003309 0.001208 -2.739407 0.0069 

KL -0.007252 0.044160 -0.164218 0.8698 

KM -0.075218 0.160915 -0.467436 0.6408 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.108425 0.8587 

Idiosyncratic random 0.043987 0.1413 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.073501     Mean dependent var 0.037361 

Adjusted R-squared 0.043419     S.D. dependent var 0.045175 

S.E. of regression 0.044184     Sum squared resid 0.300638 

F-statistic 2.443411     Durbin-Watson stat 1.735503 

Prob(F-statistic) 0.036613    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.159757     Mean dependent var 0.187936 

Sum squared resid 2.066824     Durbin-Watson stat 0.252444 

     
     




