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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1. Populasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan populasi 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange 

pada periode tahun 2012-2016. Sumber data menggunakan annual report 

perusahaan yang terdapat di situs web BEI atau IDX (www.idx.co.id) dan situs 

web dari masing-masing perusahaan. 

3.1.2. Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Berikut ini beberapa kriteria perusahaan yang 

dijadikan sebagai pengambilan sampel : 

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012 – 2016. 

2. Perusahaan yang menyediakan data Laporan Keuangan dan Annual Report 

secara lengkap. 

3. Perusahaan yangterdaftar pada peringkat PROPER yang tercatat pada 

Kementerian Lingkungan Hidup periode 2012-2016. 

4. Perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon (minimal satu kebijakan 

atau peraturan yang terkait dengan emisi karbon/gas rumah kaca atau 

mengungkapkan minimal satu item pengungkapan emisi karbon). 

http://www.idx.co.id/
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Kriteria pengambilan sampel dan jumlah akhir sampel dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel 

Identifikasi 

Perusahaan 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Perusahaan yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2012 - 2016 

462 485 507 525 539 2518 

Laporan Keuangan 

dan Annual Report 

tidak lengkap 

(12) (10) (7) (16) (14) (59) 

Perusahaan yang 

tidak terdaftar 

PROPER 

(13) (8) (16) (9) (13) (59) 

Perusahaan yang 

tidak 

mengungkapkan 

emisi karbon atau 

emisi gas rumah 

kaca pada laporan 

tahunan 

(423) (445) (462) (474) (479) (2283) 

Jumlah Sampel 14 22 22 26 33 117 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdapat 

di situs web BEI atau IDX (www.idx.co.id) dan situs web dari masing-masing 

perusahaan. Sumber data dalam penelitian ini merupakan laporan tahunan 

perusahaan untuk periode tahun 2012-2016.Sedangkan data perusahaan yang 

masuk dalam daftar pemeringkatan PROPER didapat dari publikasi Kementerian 

Negara Lingkungan Hidup periode tahun 2012-2016 melalui website menlh.go.id. 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen dan menjadi variabel perhatian utama dalam 

penelitian ini.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan emisi 

karbon. 

Pengungkapan emisi karbon merupakan pengungkapan untuk menilai 

emisi karbon sebuah entitas dan menetapkan target untuk pengurangan emisi 

tersebut (Cahya, 2016). Pada penelitian ini, pengungkapan emisi karbon diukur 

dengan menggunakan beberapa item yang diadopsi dari penelitian Choi et al. 

(2013).Dalam penelitian Jannah (2014), untuk menguji luas item pengungkapan 

emisi karbon, Choi et al mengembangkan checklist berdasarkan lembar 

permintaan informasi yang diberikan oleh CDP (Carbon Disclosure Project).CDP 

adalah organisasi non-profit independen yang memiliki volume terbesar informasi 

perubahan iklim di dunia.Checklist berguna untuk menunjukkan tingkat 

http://www.idx.co.id/
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pengungkapan sukarela terkait perubahan iklim dan emisi karbon yang tersedia 

pada laporan.Checklist berikut terdiri dari 18 item yang akan diidentifikasi dalam 

lima kategori. Berikut ini checklist pengungkapan emisi karbon pada tabel 3.3.1: 

Tabel 3.3.1 

Carbon Emission Disclosure Checklist 

No. Kategori Item 

1. 

Perubahan Iklim : Risiko dan 

Peluang 

CC-1 : Penilaian terhadap risiko (peraturan 

khusus maupun umum) yang berhubungan 

dengan perubahan iklim dan tindakan yang 

diperoleh untuk mengelola risiko tersebut. 

2. CC-2 : Penilaian saat ini (dan masa depan) 

dari implikasi keuangan, bisnis, dan peluang 

dari perubahan iklim. 

3. 

Emisi Gas Rumah Kaca 

(GHG/Greenhouse Gas) 

GHG-1 : Penilaian metodologi yang 

digunakan untuk mengukur emisi gas rumah 

kaca (misal protocol GRK atau ISO) 

4. GHG-2 : Keberadaan verifikasi eksternal 

kuantitas emisi GRK oleh siapa dan atas 

dasar apa. 

5. GHG-3 : Total emisi gas rumah kaca 

(metrik ton CO2-e) yang dihasilkan. 

6. GHG-4 : Pengungkapan lingkup 1 dan 2, 

atau 3 emisi gas rumah kaca 
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secaralangsung. 

7. GHG-5 : Pengungkapan emisi GRK 

berdasarkan sumbernya (misal: batu bara, 

listrik, dan lain-lain). 

8. GHG-6: Pengungkapan emisi gas rumah 

kaca berdasarkan fasilitas atau level 

segmen. 

9. GHG-7: Perbandingan emisi GRK dengan 

tahun-tahun sebelumnya. 

10. 

Konsumsi Energi 

(EC/Energy Consumption) 

EC-1 : Jumlah energi yang dikonsumsi 

(contohnya tera-joule atau PETA-joule). 

 EC-2: Kuantifikasi energi yang digunakan 

dari sumber daya yang dapat diperbaharui. 

12. EC-3: Pengungkapan menurut jenis, 

fasilitas atau segmen. 

13. 

Pengurangan Gas Rumah 

Kaca dan Biaya 

(RC/Reduction and Cost) 

RC-1: Rincian dari rencana atau strategi 

untuk mengurangi emisi GRK. 

14. RC-2: Spesifikasi dari target level dan tahun 

pengurangan emisi GRK. 

 RC-3: Pengurangan emisi dan biaya atau 

tabungan (costs or savings) yang dicapai 

saat ini sebagai akibat dari rencana 

pengurangan emisi karbon. 
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16. RC-4: Biaya emisi masa depan yang 

diperhitungkan dalam perencanaan belanja 

modal (capital expenditure planning). 

17. 

Akuntabilitas Emisi Karbon 

(AEC/Accountability of 

Emission Carbon) 

AEC-1: Indikasi dimana dewan komite 

(atau badan eksekutif lainnya) memiliki 

tanggung jawab atas tindakan yang 

berkaitan dengan perubahan iklim. 

18. AEC-2: Deskripsi mekanisme dimana 

dewan (atau badan eksekutif lainnya) 

meninjau kemajuan perusahaan mengenai 

perubahan iklim. 

Sumber : Choi et al. (2013) dalam Jannah (2014) 

Pengukuran indeks pengungkapan emisi karbon dapat dilihat dari annual 

reportmasing-masing perusahaan. Perhitungan indeks pengungkapan emisi 

karbon dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini (Choi et al., 2013) dalam 

Jannah (2014):  

1. Memberikan skor pada setiap item pengungkapan. 

2. Setiap item diberi nilai 1 sehingga apabila perusahaan mengungkapkan 

semua item informasi pada laporannya maka skor perusahaan tersebut 

adalah 18. 

3. Pengungkapan emisi karbon = (Ʃdi/ M) x 100%. Keterangan: Ʃdi = total 

item yang diungkapkan, M= total item maksimal (18 item). 
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3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1.Tipe Industri 

Tipe industri merupakan industri-industri yang dibagi menjadi dua 

kategori kelompok yaitu industri yang intensif dalam menghasilkan emisi karbon 

dan industri non intensif dalam menghasilkan emisi karbon (Pratiwi dan Sari, 

2016). Mengacu pada penelitian Jannah (2014) mengukur tipe industri dengan 

memakai variabel dummy yakni nilai 1 untuk perusahaan yang termasuk dalam 

industri yang intensif dalam menghasilkan emisi yang terdiri dari energi, 

transportasi, bahan baku (materials) dan utilitas berdasarkan Global Industry 

Classification Standard (GICS), dan nilai 0 sebaliknya. GICS berguna untuk 

memenuhi kebutuhan komunitas investasi untuk klasifikasi sistem yang 

menggambarkan model bisnis utama perusahaan yang ditentukan oleh kinerja 

keuangannya. 

3.3.2.2.Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan berkaitan dengan seberapa baik organisasi mengelola 

aspek lingkungan dari aktivitas, produk, jasa serta dampaknya terhadap 

lingkungan (Jannah, 2014).Kinerja lingkungan diukur dengan menggunakan 

PROPER.Menurut Nugraha (2015) PROPER adalah program penilaian peringkat 

kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup.PROPER adalah bentuk upaya Kementerian 

Negara Lingkungan Hidup untuk memajukan penaatan perusahaan dalam 

mengelola lingkungan hidup melalui instrumen informasi (menlh.go.id). PROPER 
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tersebut mencakup pemeringkatan perusahaan dalam 5 warna yakni: Emas (sangat 

sangat baik dengan skor 5), Hijau (sangat baik, dengan skor 4), Biru (baik, dengan 

skor 3), Merah (buruk, dengan skor 2), Hitam (sangat buruk, dengan skor 1). 

3.3.2.3.Profitabilitas 

Menurut Nugraha (2015) menyatakan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau profit, sehingga dapat 

meningkatkan nilai pemegang saham. Semakin tinggi nilai ROA akan 

menentukan bahwa kinerja perusahaan semakin baik. Perusahaan yang kondisi 

keuangannya baik akan lebih memungkinkan melakukan pengungkapan informasi 

emisi karbon. Informasi laba bersih dapat dilihat melalui laporan laba rugi 

komprehensif perusahaan dan informasi mengenai total aset terdapat di laporan 

posisi keuangan konsolidasi perusahan. Profitabilitas dapat diukur dengan 

membandingkan antara pengembalian atas aset (ROA) (Freedman dan Jaggi, 

2005).Dalam penelitian ini, variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan 

ROA. Adapun rumus untuk pengukuran profitabilitas sebagai berikut: 

 

 

 

3.3.2.4.Leverage 

Leverage dapat diartikan sebagai tingkat ketergantungan perusahaan 

terhadap hutang dalam membiayai aset perusahaan maupun kegiatan operasinya 

(Sembiring, 2003). Manajemen perusahaan dengan tingkat leverage tinggi akan 

melakukan pengurangan pengungkapan tanggung jawab lingkungan yang terkait 

ROA =  

Total aset 

 

Laba bersih 
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dengan emisi karbon agar tidak menjadi sorotan bagi para 

debtholders(Suhardjanto dan Choiriyah, 2010). Dalam penelitian ini, leverage 

merupakan kemampuan perusahaan terhadap hutang untuk membayar kegiatan 

aktivitas operasional perusahaan. 

Variabel leverage dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

3.3.2.5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat dikategorikan 

besar kecil perusahaan dengan dihitung berdasarkan total aset, penjualan, total 

tenaga kerja, nilai kapitalisasi pasar, dan lain-lain yang dimiliki oleh perusahaan 

(Suhardjanto dan Choiriyah, 2008). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan proksi logaritma natural (ln) dari total aset 

perusahaan (Irwanthoko, 2016). Informasi mengenai total aset dapat diperoleh 

dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Pengukuran ukuran perusahaan 

sebagai berikut: 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset 

3.3.2.6. Komite Audit 

Komite audit merupakan pihak yang membantu dewan komisaris dalam 

hal pengawasan mengenai penyajian laporan keuangan yang telah disajikan secara 

wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, memastikan bahwa 

perseroan telah menerapkan pengendalian internal, manajemen risiko dan GCG 

Leverage =  

Total Aset 

 

Total Hutang 
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dan fungsi audit eksternal dan audit internal telah berjalan dengan baik (Nugroho 

dan Yulianto, 2015). Menurut Suryono dan Prastiwi (2011) melalui intensitas 

pertemuan menjadi salah satu proksi yang dapat mencerminkan kualitas dari 

komite audit. Variabel komite audit dalam penelitian ini diukur dari jumlah 

pertemuan komite audit pada laporan tahunan perusahaan. 

3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Menurut Putri dan Rasmini (2016) statistik deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi 

(standard deviation), dan maksimum-minimum.Mean digunakan untuk 

memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar 

deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel.Maksimum-

minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari 

populasi.Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui 

uraian mengenai beberapa variabel. 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1.Uji Normalitas 

 Menurut Irwhantoko (2016) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

pendistribusian data apakah sampel data yang digunakan dalam penelitian sudah 

terdistribusi secara normal atau tidak.Dalam mengukur apakah sampel 

berdistribusi normal dilakukan uji Kolmogorov-SmirnovGoodness of Fit Test 

terhadap masing-masing variabel. 
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3.4.2.2.UjiHeteroskedastisitas 

Menurut Irwhantoko (2016) uji heteroskedastisitas berguna untuk menguji 

apakah dalam model regresi terdapat varian yang tidak sama dalam kesalahan 

pengganggu. Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi 

standar nilai variabel dependen pada setiap nilai variabel independen. Jika 

variabel kesalahan pengganggu dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, disebut homokedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser yakni meregresikan nilai variabel independen terhadap 

nilai absolut residualnya. 

3.4.2.3.UjiAutokorelasi 

Menurut Jannah (2014) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).Apabila 

terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

dikarenakan observasi yang berurutan terjadi sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. 

3.4.2.4.UjiMultikolinearitas 

Menurut Pratiwi dan Sari (2016) uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen).Model regresi sebaiknya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen.Multikolinearitas dideteksi dengan mengukur koefisien korelasi ganda 
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kemudian dibandingkan dengan koefisien korelasi antar variabel 

independen.Pengujian ini menggunakan uji regresi dengan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor). 

3.4.3. Goodness of Fit Model 

Menurut Murniati dkk., (2013) Goodness of Fit Modelbertujuan untuk 

menilai apakah model penelitian sudah fit. Apabila model semakin dapat 

menggambarkan kenyataan maka model tersebut dikatakan fit. Secara statistik, 

ada 3 cara untuk menunjukkan bahwa garis regresi yang didapatkan adalah garis 

regresi terbaik, yakni menggunakan uji regresi F, uji koefisien regresi dengan uji-t 

dan uji R garis regresi. 

3.4.4. Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Jannah (2014) koefisien determinasi (R
2
) adalah mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen.Nilai koefisien determinasi yakni antara 0 sampai 1. Apabila nilai 

adjusted R
2
 semakin kecil maka variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen terbatas. Nilai yang mendekati 1 merupakan variabel independen yang 

menyampaikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. 

3.4.5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi 

linear berganda.Menurut Irwhantoko (2016) analisis regresi linear berganda 

adalah analisis yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua 
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variabel atau lebih dan memberikan arah hubungan antara variabel dependen dan 

variabel dependen. Berikut model regresi linear berganda yang digunakan adalah : 

PEK = α + β1Tipe_Ind + β2Kinerj_Ling + β3PROF + β4Lev + β5Size + 

β6Komt_Audt + e 

Keterangan : 

PEK  = Pengungkapan emisi karbon 

α   = Konstanta 

β1- β6   = Koefisien Regresi 

Tipe_Ind = Tipe Industri 

Kinerj_Ling = Kinerja Lingkungan 

PROF  = Profitabilitas 

Lev  = Leverage 

Size  = Ukuran Perusahaan 

Komt_Audt = Komite Audit 

e   = Error 

3.4.5.1.Uji F (Signifikansi Model Simultan) 

Uji F menjelaskan bahwa dalam model penelitian yang ada semua variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan 

acuan dengan membandingkan nilai sig yang didapat dengan derajat signifikan 

0,05. Jika nilai sig lebih kecil dari derajat signifikan maka persamaan regresi yang 

diperoleh dapat diandalkan. 
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3.4.5.2.Uji t (Signifikansi Individual) 

Uji t dilakukan untuk membuktikan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Jannah, 2014). Dalam pengujian ini menggunakan α = 5%, sehingga penerimaan 

dan penolakan hipotesis nya adalah nilai p≤0,05 maka hipotesis diterima, jika nilai 

p≥0,05 maka hipotesis ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


