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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Studi empiris merupakan jenis penelitian ini, yang dilakukan pada 

perusahaan pertambangan dan perusahaan manufakktur yang terdaftar di 

BEI dan melaporkan peringkat PROPER tahun 2015-2017 dan penelitian 

menggunakan data berupa LK dan laporan tahunan (annual report) 

perusahaan pertambangan dan manufaktur yang secara resmi diterbitkan 

didalam BEI serta melaporkan harga sahamnya. Terdapat 2 (dua) variabel 

yang diuji dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan sebagai variabel 

dependen (Y), kinerja lingkungan dan pengungkapan lingungan sebagai 

varabel independen (X). 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Siyoto & Sodik, 2015). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan 

pertambangan dan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

mengungungkapkan LK, laporan tahunan, mengungkapkan harga 

saham serta memiliki serta mengungkapkan PROPER pada periode  

2015-2017. 
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3.2.2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari 

anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga 

dapat mewakili populasinya (Siyoto & Sodik, 2015). Metode 

purposive sampel digunakan dalam penelitian ini dan dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan. Sampel 

diambil dan didasarkan pada kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan pertambangan dan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2017 dan menerbitkan LK. 

2. Perusahaan yang menerbitkan annual report tahun 2015-

2017. 

3. Perusahaan yang mengkuti program PROPER tahun 2015-

2017. 

4. Perusahaan yang mengungkapkan closing price. 

5. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. 
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Tabel 3.1 

     Data Sampel Penelitian 

Kriteria 2015 2016 2017 Total 

Perusahaan pertambangan dan 

manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2015-2017 

182 193 176 551 

Perusahaan yang menerbitkan 

annual report tahun 2015-

2017 

(33) (36) (9) (78) 

Perusahaan yang tidak 

mengkuti program PROPER 

tahun 2015-2017. 

(104) (106) (116) (326) 

Perusahaan tidak yang 

menggunakan mata uang 

rupiah 

(4) (13) (9) (26) 

Perusahaan tidak yang 

mengungkapkan closing price. 
(1) (1) (1) (3) 

Data dengan nilai extrim 

(tidak lolos uji normalitas) 
(16) (12) (13) (41) 

Total Sampel 24 25 28 77 

  Sumber data yang diolah 

3.3. Metode Pengumpulan data  

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Data sekunder dikumpulkan peneliti dari beberapa literatur. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau peneliti 

merupakan tangan kedua (Siyoto & Sodik, 2015). Data diperoleh 

dari laporan tahunan instansi pertambangan dan manufaktur yang 

terdaftar di BEI serta laporan PROPER tahun 2015-2017. Annual 

Report dan data saham yang dapat perusahaan diperoleh dari 

website BEI yaitu www.idx.co.id. Laporan PROPER yang 

http://www.idx.co.id/
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diperoleh dari website KLH yang terdiri dari perusahaan-

perusahaan yang telah mengikuti PROPER. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti mendapatkan data dengan metode dokumentasi, 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya (Siyoto & Sodik, 2015). Data-data berupa 

yang digunkan berupa laporan tahunan, data saham perusahaan 

pertambangan dan perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar BEI yang nantinya akan dianalisis serta data PROPER. 

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.4.1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini 

yaitu nilai perusahaan (Y). Nilai perusahaan merupakan nilai pasar 

atas surat berharga hutang dan ekuiti perusahaan yang beredar 

Keown (2004) dalam (Pamadanu, 2010). Variabel Nilai perusahaan 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio Tobin’s Q 

dengan menjumlahkan nilai pasar saham dan nilai buku total 

hutang kemudian dibagi dengan nilai buku total aset (Hariati & 

Prihatiningtyas, 2015).  
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Dengan Rumus : 

  
       

     
 

Keterangan 

Q = Nilai Perusahaan 

EMV = Nilai Pasar Ekuitas (closing price pada akhir tahun x 

jumlah saham yang beredar) 

D = Nilai buku total hutang 

EBV = Nilai buku total aset 

3.4.2. Variabel Independen (X) 

Variabel bebas yang berkontribusi terhadap nilai 

peprusahaan yaitu kinerja lingkungan dan pengungkapan 

lingkungan. Definisi operasional dalam penelitian in sebagai 

berikut : 

3.4.2.1.  Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan merupakan hasil dari kebijakan 

manajemen lingkungan perusahaan guna meningkatkan 

pembangunan ekonomi lingkungan yang baik. Kinerja 

lingkungan perusahaan dapat diukur menggunakan PROPER 

dengan menggunakan skala interval sebagai berikut : 
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      Tabel 3.2 

Peringkat PROPER 

 

3.4.2.2.  Pengungkapan Lingkungan 

Pengungkapan lingkungan merupakan sekelompok 

informasi yang terjadi atas peristwa-peristiwa lingkungan yang 

kemudian diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Pengungkapan lingkungan dalam (Nurleli & Faisall, 2013) 

mengidentifikasi kriteria pengungkapan lingkungan dengan 

menggunakan indeks Global Reporting Index (GRI) yang 

mengambil indikator pengungkapan lingkungan.  

Pengungkapan lingkungan diukur menggunakan dummy 

dengan penilaian 0 (nol) jika perusahaan tidak mengungkapkan 

item yang terdapat pada daftar pertanyaan indeks GR1 dan nilai 

1 (satu) jika perusahaan mengungkapkan item yang terdaftar 

pada daftar indeks GRI. 

Kemudian dihitung dengan rumus : 

 

 

 

Peringkat Nilai

Emas 5

Hijau 4

Biru 3

Merah 2

Hitam 1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛
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3.5. Alat Analisi Data 

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk 

memberikan gambaran data penelitian. Deskriptif suatu data dapat 

meliputi berbagai hal seperti rata-rata, standar deviasi, maksimim, 

minimum dll (Murniati et al., 2013). 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1.  Uji Normalitas 

Bertujuan mengetahui apakah data yang digunakan dalam 

menguji hipotesis, yang merupakan sampel merupakan data 

yang empiris dan bersifat wajar (Murniati et al., 2013). Untuk 

menguji normalitas suatu data menggunakan kologorov-

Smirnov dengan ketentuan jika probabilitas yang diuji > 0,05 

maka hipotesis diterima atau data berdistribusi normal.  

3.5.2.2. Uji Heteroskredastisitas 

Bertujuan untuk menguji apakah terdapat keragaman 

variabel independen bervariasi pada data yang akan diuji, jika 

keagaman residual bersifat konsisten maka dapat dikatakan 

data tidak terjadi heteroskedastisitas (Murniati et al., 2013). Uji 

statistik yang digunakan adalah uji glejser dengan ketentuan 

jika probabilitas signifikan > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskredastisitas. 
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3.5.2.3. Uji Autokolerasi 

Bertujuan untuk menguji apakah terdapat kolerasi yang 

terjadi antar observasi dalam suaru variabel (Murniati et al., 

2013). Uji statistik yang digunakan untuk mengji adanya 

autiokolerasi yaitu menggunakan uji run test dengan ketentuan 

jika probabilitas signifikan < 0,05 maka terjadi autokolerasi 

(Murniati et al., 2013). 

3.5.2.4. Uji Multikolinearitas 

  Bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antar 

variabel independen dalam penelitian (Murniati et al., 2013). 

Pengujian ini dengan melihat nilai VIF dan nilai tolerance, data 

dapat dikatakan bebas multikolinearitas jika VIF < 10 dan nilai 

tolerance > 1. 

3.5.3. Uji Koefisien Determinasi 

Digunakan untuk mengevaluasi uji model fit. Koefisien 

determinasi dapat diuji menggunakan nilai adjusted R
2
. Kelemahan 

uji koefisien determinasi yaitu bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukan ke dalam model, dimana setiap 

penambahan variabel independen akan meningkatkan R
2
 tidak 

peduli apakah variabel berpengaruh signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen (Murniati et al., 2013). 
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3.5.4. Analisis Regresi Berganda 

Regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan pengukuran dua variabel atau lebih guna menunjuk 

arah hubungan variabel dependen dengan variabel independen. 

Maka dapat dirumuskan dengan formulasi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signifikansi sebesar 0,05 artinya tingkat kesalahan sebesar 

5% untuk variabel independen dengan variabel dependen. 

3.5.5. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis satu arah (one-tailed) yang digunakan dalam 

penelitian ini. Dengan tingkat 95% keyakinan dan 5% tingkat 

toleransi kesalahan, uji statistik yang digunakan yaitu dengan 

melihat statistik-t tabel dengan nilai sebesar 1,645. Kriteria 

penerimaan dan penolakannya yaitu jika t-hitung > 1,645 maka 

Tobin’s Q = α + β1KL + β2PL + e 

Keterangan : 

Tobin’s Q = Nilai Perusahaan 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien regresi tiap variabel 

KL  = Kinerja Lingkungan 

PL  = Pengungkaan Lingkungan 

E  = eror 
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hipotesis diterima begitu pula sebaliknya (Hartono, 2013). 

Kriteriaa penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Jika nilai t-hitung > 1,645 dan beta bernilai positif, 

maka hipotesis 1 deterima. Sebaliknya jika nilai t-

hitung < 1,645, maka hipotesis ditolak. 

2. Jika nilai t-hitung > 1,645 dan beta bernilai positif, 

maka hipotesis 1 deterima. Sebaliknya jika nilai t-

hitung < 1,645, maka hipotesis ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


