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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

4.1 Sampel penelitian 

Jumlah perusahaan pertambangan di Indonesia yang terdaftar di PROPER tahun 2011-

2015 ada sebanyak 232 perusahaan. Setelah nama-nama perusahaan didapatkan, peneliti 

melakukan pemilihan kepada perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan 

tahunannya untuk kemudian dapat diidentifikasi sesuai dengan variabel yang dalam penelitian 

ini. Ada sebanyak 197 perusahaan pertambangan yang tidak mempublikasikan laporan 

tahunannya. 

Sehingga hasil akhir diperoleh 35 perusahaan pertambangan yang mempublikasikan 

laporannya di tahun 2011 -2015 dan 35 perusahaan pertambangan tersebut dijadikan sampel 

dalam penelitian ini. Rincian sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Sampel penelitian untuk pengolahan data 

 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah 

Perusahaan yang mempunyai data 

lengkap untuk pengolahan data 

(Mempunyai data dewan 

komisaris dan pengungkapan 

media massa) 

7 6 9 7 6 35 

Sumber : lampiran 1 
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4.2  Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan karakteristik dari masing-

masing variabel dalam penelitian, sehingga dapat diperoleh gambaran secara umum tentang 

kondisi perusahaan yang diteliti. Berikut ini adalah hasil dari statistik deskriptif variabel 

kinerja lingkungan : 

Tabel 4.2 

Tabel statistik deskriptif 

 

Berdasarkan tabel 1.4 , kinerja lingkungan mempunyai kriteria penilaian skor dari 0-4. 

Data yang didapat dalam penelitian ini, perusahaan pertambangan hanya memenuhi skor 1-4 

untuk kriteria penilaian kinerja lingkungan. Skor 0 - 1 termasuk dalam kriteria dengan tingkat 

pengelolaan yang rendah, ada sebanyak 2 perusahaan yang masuk dalam kriteria tersebut. Skor 

2-3 termasuk dalam kriteria pengelolaan sedang, sebanyak 29 perusahaan yang termasuk dalam 

kriteria tersebut. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 4 perusahaan termasuk dalam kriteria 

dengan pengelolaan yang tinggi yaitu dengan skor 4. 

4.3  Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah uji two way Annova yang dilakukan 

terhadap variabel independent yang berskala nominal. Pengujian ini dilakukan untuk 

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

dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

  

KINERA 

STATISTIK 

KINERJA 

EMPIRIS RENDAH SEDANG TINGGI KETERANGAN 

kinerja 

lingkungan skor 0-4 skor 1-4 skor 0-1 skor 2-3 skor 4 

rendah = 2 

perusahaan 

            

sedang = 29 

perusahan 

            tinggi = 4 perusahaan 
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Tabel 4.3 

Uji Hipotesis 

Dependent Variable:kinerja lingkungan    

Source 

Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 9.624a 2 4.812 14.066 .000 

Intercept 24.253 1 24.253 70.892 .000 

MM 9.288 1 9.288 27.149 .000 

DK .000 1 .000 .000 1.000 

Error 10.947 32 .342   

Total 252.000 35    

Corrected Total 20.571 34    

a. R Squared = ,468 (Adjusted R Squared = ,435)   

 

Pada uji two way Anova tabel 1.4, menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel 

dewan komisaris sebesar 1.000 dimana angka tersebut lebih besar dari α = 0.05 sehingga 

artinya hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Hal ini dapatdisimpulkan bahwa dewan 

komisaris tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan. 

Nilai signifikansi untuk variabel media massa sebesar 0.000 dimana angka tersebut 

lebih kecil dari α = 0.05 sehingga artinya hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa media massa dapat dibuktikan berpengaruh terhadap kinerja 

lingkungan perusahaan. 
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4.4 Pembahasan Hipotesis  

  Berdasarkan hasil pengujian variabel dewan komisaris terhadap kinerja lingkungan 

perusahaan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel dewan komisaris sebesar 

1.000 lebih besar dari α= 0.05, sehingga artinya hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. 

Hal ini berarti dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan 

perusahaan. Dewan komisaris mempunyai tanggung jawab dalam memonitor kinerja manajer 

dan memastikan manajer yang telah ditunjuk untuk melakukan tanggungjawab dalam 

menciptakan lingkungan yang hijau bagi publik menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan 

kepentingan pihak stakeholder namun dalam pelaksanaannya banyak dewan komisaris yang 

belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dari masih banyak perusahaan yang belum secara konsisten mengikuti PROPER serta masih 

banyak perusahaan yang belum bisa memenuhi kriteria penilaian PROPER. Perusahaan yang 

mendapat peringkat merah jauh lebih banyak dibandingkan perusahaan yang mendapat 

peringkat emas. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yesika (2013) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi 

perusahaan dalam melakukan tanggungjawabnya terhadap pengelolaan sosial dan lingkungan. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel media massa terhadap kinerja lingkungan 

perusahaan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel media massa sebesar 0.000 

lebih kecil dari α= 0.05, sehingga artinya hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Hal 

ini berarti media massa berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan perusahaan. 

Artinya media massa yang mempublikasikan aktivitas pengelolaan lingkungan perusahaan 

pertambangan dapat membuat perusahaan semakin lebih meningkatkan kinerja perusahaannya 

termasuk dalam hal membuat kebijakan-kebijakan dan ketetapan supaya tercipta lingkungan 

yang hijau bagi publik. Hal ini juga dapat memberikan dukungan positif bagi perusahaan dari 
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pihak internal stakeholder yang berdampak kepada peningkatan nilai ekonomi 

perusahaan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

Patrioty (2011) serta Herianto, dkk yang menyatakan bahwatekanan dari media massa dapat 

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tanggungjawabnya terhadap pengelolaan sosial 

dan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


