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BAB IV 

ANALISIS DATA 

4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan 118 sampel namun 

setelah dilakukan uji asumsi klasik data terkena uji normalitas kemudian 

dilakukan pengurangan sampel menjadi 77 perusahaan. 

Tabel 4.1 

Hasil Awal Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai_Perusahaan 118 .34 23.29 2.4363 3.46880 

KL 118 2.00 5.00 3.1356 .65261 

PL 118 .00 .62 .0987 .10401 

Valid N (listwise) 118     

Sumber : Lampiran 6 

 

Variabel nilai perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,34 dan nilai 

maximum sebesar 23,29 serta nilai rata-rata sebesar 2,4363. Dengan melihat nilai 

rata-rata yaitu sebesar 2,4363 atau lebih dari > 1 maka dinyatakan bahwa 

perusahaan sampel secara rata-rata dinyatakan memiliki nilai yang baik, karena 

perbandingan nilai pasar pasiva lebih besar daripada nilai buku aktiva. 

Variabel kinerja lingkungan (KL) memiliki nilai minimum sebesar 2,00 

dan nilai maximum sebesar 5,00 serta nilai rata-rata sebesar 3,1356. Dengan 

melihat nilai rata-rata sebesar 3,1356 dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

sampel secara rata-rata memiliki kategori kinerja lingkungan yang baik yaitu biru 
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yang berarti perusahaan sampel telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan 

sesuai dengan yang dipersaratkan. 

Variabel pengungkapan lingkungan (PL) memiliki nilai minimum 0,00 

dan maximum 0,62 serta rata-rata 0,0987. Dengan nilai rata-rata sebesar 0,0987 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan samel secara rata-rata melakukan 

pengungkapan lingkungan 3 item dari 34 item yang disyaratkan.  

Tabel 4.2 

Hasil Akhir Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai_Perusahaan 77 .34 2.01 1.0343 .37859 

KL 77 2.00 5.00 3.1558 .74454 

PL 77 .00 .62 .1143 .12037 

Valid N (listwise) 77     

Sumber : Lampiran 6 

 

Variabel nilai perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,34 dan nilai 

maximum sebesar 2,01 serta nilai rata-rata sebesar 1,0339. Dengan melihat rata-

rata sebesar 1,0339 atau lebih dari >1 menyatakan bahwa perusahaan sampel 

secara rata-rata dapat dinyatakan memiliki nilai yang baik, karena perbandingan 

nilai pasar pasiva lebih besar dari pada nilai buku aktiva. 

Variabel kinerja lingkungan (KL) memiliki nilai minimum sebesar 2,00 

dan nilai maximum sebesar 5,00 serta nilai rata-rata sebesar 3,1356. Dengan 

melihat nilai rata-rata sebesar 3,1356 dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

sampel secara rata-rata memiliki kategori kinerja lingkungan yang baik yaitu biru 

yang berarti perusahaan sampel telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan 

sesuai dengan yang dipersaratkan. 
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Variabel pengungkapan lingkungan (PL) memiliki nilai minimum 0,00 

dan maximum 0,62 serta rata-rata 0,0987. Dengan nilai rata-rata sebesar 0,0987 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan samel secara rata-rata melakukan 

pengungkapan lingkungan 3 item dari 34 item yang disyaratkan.  

Dari sejumlah 77 perusahaan sampel yang lolos uji normalitas terdapat 2 

perusahan pertambangan dan 75 perusahaan manufaktur. Sehingga dapat 

disimpulkan bahawa rata-rata perusahaan manufaktur yang dominan dan 

memenuhi kriteria dalam penelitian ini. 

4.2.Uji Asumsi Klasik 

4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui sampel dalam penelitian berdistribusi normal atau 

tidak (Murniati dkk., 2013). Pengujian menggunakan Saphiro-Wilk 

dengan ketentuan data dianggap normal jika nilai probabilitas > 

0,05. Hasil pengujian normalitas sebelum pengurangan sampel 

sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Hasil Awal Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .262 118 .000 .521 118 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Lampiran 6 

Pada tabel 4.2 nilai signifikansi (sig) dalam uji Shapiro-Wilk sebesar 0,000 

yang berati menunjukan nilai kurang dari < 0,05 sehingga data tersebut tidak 
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berdistribusi normal. Maka untuk mengobatinya dilakukan pengurangan sampel 

data yang memiliki nilai extrim dari 118  menjadi 77. Hasi uji normalitas setelah 

pengurangan sampel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Akhir Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .100 77 .053 .969 77 .059 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Lampiran 6  

Pada tabel 4.3 data setelah pengurangan sampel, menunjukan nilai 

signifikansi (sig) dalam Shapiro-Wilk menjadi 0,59 yang berarti lebih dari > 0,05 

sehingga data berdistribusi normal. 

4.2.2. Uji Heteroskredastisitas 

Uji heteroskredasitas dilakukan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui apakah terdapat ketidaksamaa varians dari error antar variabel 

penelitian. Data dapat dikkatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila sig 

lebih besar > dari 0,05. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .159 .112  1.413 .162 

KL .045 .038 .154 1.185 .240 

PL -.102 .235 -.056 -.433 .666 

a. Dependent Variable: abs_res 
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Sumber : Lampiran 6 

Pada tabel 4.4 menunjukan nilai signifikansi (sig) semua variabel 

penelitian memiliki nilai lebih dari > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.2.3. Uji Autokolerasi 

Uji autokolerasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat kolerasi antar variabel yang dilihat dari nilai Durbin 

Waston (DW). 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokolerasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .289
a
 .083 .059 .36758 2.310 

a. Predictors: (Constant), PL, KL 

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

Sumber : Lampiran 6 

 

Pada tabel 4.5 nilai Durbin-Watson 2,310 yang artinya nilai 

tersebut terletak diantara (du) 1,6835 dan 2,3165 (4-du). Dapat 

disimpulkan bahwa data tidak terjadi autokolerasi. 

4.2.4 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan linear diantara semua atau beberapa 

variabel dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Mutikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .627 .190  3.297 .002   

KL .118 .064 .233 1.846 .069 .781 1.280 

PL .297 .398 .094 .747 .457 .781 1.280 

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

  

Pada tabel 4.7 menunjukan nilai tolerance sebesar 0,781 yang berarti bahwa 

nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai VIF sebesar 1,280 yang berarti nilai tidak 

lebih dari 10 maka dapat dikatakan data tidak mengalami multikolinearitas. 

4.3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dilakukan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui berapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Kefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .289
a
 .083 .059 .36758 2.310 

a. Predictors: (Constant), PL, KL 

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

Sumber : Lampiran 6 
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Pada tabel 4.6 nilai R square adalah 0,083 atau 83% varibel 

independen yaitu kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan dapat 

menjelaskan variabel dependen yaitu nilai perusahaan sisanya dijelaskan 

oleh faktor lain di luar model. 

4.4.Uji t (Pengujian Hipotesis) 

Uji t hitung dilakukan dalam penelitian ini untuk membandingkan 

hasil t-hitung dengan t-tabel guna menentukan pengaruh masing-masing 

variable independen terhadap variable dependen (Murniati dkk., 2013). 

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

hipotesis diterima begitu pula sebaliknya. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .627 .190  3.297 .002 

KL .118 .064 .233 1.846 .069 

PL .297 .398 .094 .747 .457 

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

Sumber : Lampiran 6 

a. Hipotesis Pertama 

Pada tabel 4.7 nilai t-hitung sebesar 1,846 yang berarti nilai t-hitung lebih 

besar dari t-tabel sebesar 1,645 pada variabel kinerja lingkungan dan 

memiliki nilai beta positif sebesar 0,118. Maka dapat disimpulkan bahwa 
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kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

diterima. 

b. Hipotesis Kedua 

Pada tabel 4.7 nilai t-hitung sebesa 0,747 yang berarti yang nilai t-hitung 

kurang dari t-tabel sebesar 1,645 pada variabel pengungkapan lingkungan 

dan memiliki nilai beta sebesar 0,297. Maka dapat disimpulkan bahwa 

pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

ditolak. 

4.5.Pembahasan 

4.5.1. Hipotesis Pertama : Kinerja lingkungan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Hasil pengujian statistik menunjukan bahwa kinerja 

lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini mendukung teori stakeholder, yaitu perusahaan atau 

instansi harus memberikan manfaat (memenuhi keinginan)  para 

pemangku kepentingan dengan menunjukan kinerja lingkungan 

yang baik. Dengan terpenuhi keinginan tersebut perusahaan akan 

mendapatkan citra positif yang meningkat. (Hariati & 

Prihatiningtyas, 2015) menyatakan bahwa Investor lebih berminat 

pada perusahaan yang memiliki citra positif, karena berdampak 

pada tingginya loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan. 

Dampak dari loyalitas tersebut yang kemudian akan 

miningkatkan profit perusahaan. Profit yang meningkat akan 
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menarik investor untuk berinvestasi dan sekaligus menambah nilai 

perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan kinerja 

lingkungan yang tinggi akan mempengaruhi asumsi investor masa 

kini bahwa perusahaan akan going concern. 

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik dalam 

penelitian ini diukur menggunakan kategori PROPER. Perusahaan 

sampel penelitian rata-rata mendapatkan tingkat proper biru (3)  

yang mana tingkatan tersebut termasuk dalam kategori baik. Hal 

ini memiliki arti bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem 

pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Arieftiara & 

Venusita, 2017) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan (Hariati & 

Prihatiningtyas, 2015) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

4.5.2. Hipotesis Kedua : Pengungkapan lingkungan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil pengujian statistik menunjukan bahwa pengungkapan 

lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dikarenakan pengungkapan lingkungan dalam perusahaan sampel 

penelitian hanya mengungkapkan rata-rata 3 item dari yang 
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dipersyaratkan sebesar 34 item dalam laporan tahunan yang 

menunjukan bahwa perusahaan tidak terlalu memperhatikan 

pengungkapan lingkungan berdasarkan index GRI. Perusahaan 

sampel rata-rata mengungkapkan tidak berdasarkan pada index 

GRI yang berlaku namun ada beberapa perusahaan yang sudah 

mengungkapkan berdasarkan index GRI.  

Investor di Indonesia umumnya membeli saham untuk 

mengdapatkan keuntungan (capital gain), yang cenderung 

membeli dan menjual saham harian tanpa melihat atau 

mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan dalam jangka 

panjang (going concern). Dimana pengungkapan lingkungan 

merupakan strategi yang dibuat perusahaan jangka panjang yang 

tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek. 

Dapat disimpulkan bahwa pengungkapan lingkungan tidak 

mempengaruhi investor dalam berinvestasi. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Walianduw 

& Susi, 2017) yang menyetakan bahwa pengungkapan lingkungan 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini juga didukung 

oleh penelitian yang dilakukan (Sejati & Andri, 2015) yang 

menyatakan bahwa sustainability report yang didalamnya 

mengandung pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

 


