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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang mengikuti dan 

terdaftar di PROPER tahun 2011-2015. Alasan dipilihnya karena hampir setiap tahun 

terjadi peningkatan terhadap jumlah perusahaan pertambangan yang mengikuti PROPER, 

namun peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan perusahaan yang berhasil 

mencapai ketaatan penuh dalam pengelolaan lingkungannya terhadap peraturan 

perundang-undangan dan terhadap kriteria yang telah ditetapkan PROPER. 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria. 

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah : 
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Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No. Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah 

1. Perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di PROPER 

2011-2015 

27 47 52 54 52 232 

2. Perusahaan pertambangan 

yang tidak mempublikasikan 

laporan tahunan 

(20) (41) (43) (47) (46) (197) 

3. Perusahaan yang 

mempunyai data yang 

dibutuhkan sesuai variabel 

penelitian 

7 6 9 7 6 35 

Sumber : Data sekunder PROPER 2011-2015 

3.3 MetodePengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

yang digunakan adalah laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di PROPER tahun 2011-2015. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Strategi pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

cara dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan kinerja 

PROPER dari tahun 2011-2015. 
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3.3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen (variabel 

Y) dan variabel independen (variabel X). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Sedangkan variabel independen adalah 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen. 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan perusahaan. Kinerja 

lingkungan perusahaan adalah hasil penilaian peringkat PROPER yang dikeluarkan oleh 

kemenlh terhadap perusahaan pertambangan tahun 2011-2015. Pemberian nilai tersebut 

disesuaikan dengan kategori lima peringkat warna, yaitu : 

a. Emas  (sangat sangat baik)  = skor 4 

b. Hijau (sangat baik)   = skor 3 

c. Biru (baik)   = skor 2 

d. Merah (buruk)  = skor 1 

e. Hitam (sangat buruk)   = skor 0 

Semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin bertanggungjawab perusahaan 

pertambangan terhadap sosial dan lingkungan.sebaliknya, semakin rendah nilai yang diperoleh 

maka perusahaan pertambangan tidak bertanggungjawab terhadap sosial dan lingkungan. 

2. Variable Independen 

a. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris dalam penelitian ini adalah persentase jumlah dewan komisaris 

dalam perusahaan pertambangan di periode 2009-2013 dengan syarat jika jumlah dewan 

komisaris lebih besar dari 5% maka kemampuan perusahaan untuk memonitor manajer 

semakin efektif. Sebaliknya jika jumlah dewan komisaris kurang dari 5% maka kemampuan 

perusahaan untuk memonitor manajer kurang efektif. 
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b. Media Massa 

Media massa dalam penelitian ini adalah pelaporan kinerja lingkungan perusahaan 

pertambangan di media masa. Ukuran media massa yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan variable dummy. Perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan 

kinerja lingkungan perusahaan ke media massa diberi nilai 1 dan perusahaan pertambangan 

yang tidak mempublikasikan laporan kinerja lingkungan perusahaan ke media massa diberi 

nilai 0. 

3.4 Metode Analisis Data dan Uji hipotesis 

Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan two way Anova. Uji two way 

Anova dilakukan terhadap variabel independen yang berskala nominal. Pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui perbedaan pengaruh utama (main effect) dan pengaruh interaksi (interaction 

effect) dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh utama (main effect) 

adalah pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan 

pengaruh interaksi (interaction effect) adalah pengaruh bersama antara dua atau lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 Uji Hipotesis dalam penelitian ini jika dibuat ke dalam persamaan maka akan menjadi 

seperti berikut : 

 

 Keterangan: 

 Y  : kinerja  lingkunganperusahaan (variabel dependen) 

 a  : konstanta 

 β1, β2, dan β3 : koefisien regresi 

 X1  : dewan komisaris  

 X2  : media massa 

 e  : error 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 +e 


