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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis. 

 

3.2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah perusahaan publik peserta PROPER 

Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2013. 

 

3.3. Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam 

bentuk kuantitatif yaitu data perusahaan go public yang diperoleh melalui website 

Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Sedangkan data yang memuat 

informasi hasil PROPER diperoleh melalui database Kementrian Lingkungan 

Hidup Republik Indonesia. 

 

3.3.2. Data yang di Perlukan 

Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain: daftar 

perusahaan publik peserta PROPER Kementrian Lingkungan Hidup Republik 
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Indonesia, informasi good corporate governance dalam laporan tahunan (annual 

report), serta informasi net income dan equity perusahaan. 

 

3.3.3. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan informasi data 

sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

Serta database Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yaitu data 

laporan tahunan (annual report) dan data hasil penilaian PROPER. 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan publik peserta PROPER 

Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2013. Sampel penelitian ini diambil dengan teknik 

purposive sampling dengan tujuan agar diperoleh sampel yang representatif sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan publik peserta PROPER 2010-2013 Kementrian Lingkungan 

Hidup Republik Indonesia. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan untuk 

periode 2010-2013 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

3. Mengikuti penilaian PROPER 2010-2013 secara berturut-turut. 

 

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.5.1. Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan perusahaan menurut Suratno, dkk (2006) adalah 

kinerja perusahaan dalam membentuk lingkungan yang baik (green). Di ukur atas 
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prestasi perusahaan peserta PROPER yang merupakan salah satu upaya penataan 

lingkungan atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan 

Hidup Republik Indonesia untuk mendorong penataan perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Sistem peringkat 

kinerja PROPER mencakup pemeringkatan perusahaan dalam lima (5) warna 

yang akan diberi skor secara berturut-turut dengan nilai tertinggi 5 untuk warna 

emas dan terendah 1 untuk warna hitam. Adapun sistem skoring pemeringkatan 

environmental disclosure adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Skala ukur kinerja lingkungan 

WARNA KETERANGAN SKOR 

Emas 

Perusahaan yang telah secara konsisten menunjukan keunggulan 
lingkungan (environmental exellency) dalam proses produksi dan/atau 

jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab pada 
lingkungan.  

5 

Hijau 

Penanggung jawab usaha/kegiatan telah melakukan pengelolaan 
lingkungan melebihi persyaratan dalam peraturan (beyond compliance) 

melalui sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya 
secara efisien melalui upaya 4R (reduce, reuse, recycle dan recovery) 

dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan 
baik.  

4 

Biru 
Perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang 
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.  

3 

Merah 
Perusahaan yang dalam upaya pengelolaan lingkungan hidupnya tidak 
sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang undangan.  

2 

Hitam 

Perusahan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang 
mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta 
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak 
memenuhi sanksi administrasi.  

1 

 

Pemeringkatan tersebut telah diatur pada Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No.7 tahun 2008 tentang program penilaian peringkat kinerja 

perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. PROPER menilai ketaatan 

terhadap peraturan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, 

pengelolaan limbah B3, AMDAL, serta pengendalian pencemaran laut. Peringkat 

biru akan diperoleh apabila perusahaan memenuhi seluruh peraturan tersebut (in 

compliance). Jika tidak maka merah atau hitam, ketentuan ini bersifat wajib untuk 
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dipenuhi. Berdasarkan peraturan Kementrian Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 

2011 tentang PROPER, perusahaan dengan peringkat hitam langsung diserahkan 

pada proses penegakan hukum sedangkan perusahaan dengan peringkat merah 

akan dimasukan dalam pembinaan untuk perbaikan kinerja pengelolaan 

lingkungan. 

 

3.5.2. Good Corporate Governance 

3.5.2.1. Komite Audit 

Ukuran komite audit yang dimaksud adalah banyaknya anggota komite 

audit yang ada di dalam suatu perusahaan. Komite audit paling sedikit 

beranggotakan tiga orang yang mana diketuai oleh satu orang yang merupakan 

komisaris independen, sedangkan anggota lainnya merupakan anggota yang 

independen dan bukan merupakan komisaris independen. Ukuran komite audit 

diukur dengan rumus: 

 

 

3.5.2.2. Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan. Prosentase komisaris independen diukur dengan 

membagi jumlah dewan komisaris independen dengan total anggota dikalikan 

100. Rumus yang digunakan adalah (Darwis, 2009). 
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3.5.2.3. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh 

institusi. Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional 

perkembangan investasinya, maka tingkat pengendalian terhadap manajemen 

sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. Menurut Darwis (2009) 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

3.5.2.4. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan presentase jumlah lembar saham dari 

pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan 

(direktur dan komisaris). Dapat diukur dengan rumus (Darwis, 2009): 

 

 

3.5.6. Kinerja keuangan perusahaan 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 

perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan diukur menggunakan Return On Equity 

(ROE). ROE merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap 

penyertaan modal saham sendiri yang berarti juga merupakan untuk menilai 

seberapa besar tingkat pengembalian (prosentase) dari saham yang ditanamkan 

dalam bisnis (Widiyanto, 1995:18).  



32 
 

 
 

Dalam penelitian ini, ROE diukur dengan menggunakan rumus netincome/equitas. 

Rumus matematisnya adalah: 

ROE =  x 100 

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi  

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

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness atau kemencengan 

distribusi. (Ghozali, 2011). 

 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan nilai residual 

berdistribusi normal. Jika uji asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 

valid untuk sampel yang kecil. Model regresi baik jika data terdistribusi normal 

atau mendekati normal. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak 

digunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Dasar pengambilan adalah dengan melihat 

angka probabilitas dengan ketentuan: 

 Probabilitas ≥ 0,05 maka data terdistribusi normal 

 Probabilitas < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal 
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Namun jika data tidak terdistribusi normal maka data dapat dinormalkan 

dengan cara melakukan uji transformasi data dan dengan uji data outlier (Ghozali, 

2011:160). 

 

3.6.2.2. Multikolinearitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas 

saling berkorelasi maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel bebas yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas sama dengan nol. 

Untuk mendeteksi adanya multikolienaritas diadakan untuk menguji uji variance 

inflation factor (VIF) serta perhitungan nilai tolerance. Nilai tolerance yang 

rendah berarti nilai VIF tinggi karena (VIF = 1/Tolerance). Multikolienaritas 

terjadi jika nilai tolerance ≤ 0.01 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Apabila VIF 

kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang di gunakan 

dalam model dapat dipercaya dan objektif (Ghozali, 2011:105). 

 

3.6.2.3. Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap 

maka disebut dengan homoskedastisitas namun jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi 

homoskedaktisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data 
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crossection mengandung situasi heteroskesdatisitas karena data ini menghimpun 

data dengan ukuran kecil, sedang dan besar. 

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penafsiran koefisien-

koefisien regresi menjadi tidak efisien sehingga hasil taksirannya menjadi kurang 

dari semestinya bisa melebihi atau menyesatkan. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dalam model persamaan regresi ini dilakukan dengan metode 

Glejser Test. Yaitu meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel 

independen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya drajat kepercayaan 5%. Jika 

nilai signifikan >0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya 

jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). 

 

3.6.2.4. Autokorelasi 

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu t-1. Jika terjadi korelasi maka ada masalah autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya. Metode yang dipakai untuk mengatahui ada 

atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan metode Durbin Watson (DW test). 

Pendekatan gejala ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin-Watson 

(DW) dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2011:110). 

Tabel 3.2. 

Kriteria uji autokorelasi 
Hipotesis nol  Keputusan  Jika  

Tidak ada autokorelasi  Tolak  0 ˂ d ˂ dl  

Tidak ada autokorelasi positif  No Decision  dl ≤ d≤ du  

Tidak ada korelasi negative  Tolak  4-˂ dl ˂d ˂ d  

Tidak ada autokorelasi  No Decision  4- du≤ d ≤ 4- dl  

Tidak ada korelasi positif/negative  No Decision  du ˂ d˂ 4- du  

Tabel 3.2. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2006) 
 



35 
 

 
 

3.6. Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel 

independen atau lebih terhadap variabel dependen. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan metode penggabungan 

(pooling data) yang diperoleh dengan mengkombinasikan semua data cross 

section dan time series. Teknik estimasi yang melandasi analisis regresi disebut 

dengan Ordinary Least Squares (OLS) yang dapat menjelaskan pengaruh antara 

variabel terikat (dependen) dengan variabel bebas (independen). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan dan good corporate 

governance. Sedangkan variabel dependennya  adalah kinerja keuangan 

perusahaan. 

Kinerja keuangan perusahaan = (kinerja lingkungan + good corporate 

governance). 

ROE =  +  KL +  AUD +  INDEP +  KI +  KM + ε 

Keterangan: 

ROE   : Return On Equity 

   : Konstanta 

 : Koefisien regresi 

KL   : Kinerja Lingkungan 

AUD   : Komite Audit 

INDEP   : Komisaris Independen 

KI   : Kepemilikan Institusional 

KM   : Kepemilikan Manajerial 

ε   : error 

 



36 
 

 
 

3.7. Pengujian Hipotesis 

3.7.1. Uji koefisien determinasi ( ) 

Koefisien Determinasi ( ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi anatar nol dan satu. Semakin kecil koefisien determinasi berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin 

besar. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti 

semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen atau sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan 

nilai adjusted R square. adalah antara nol dan 1 (Ghozali,2011). 

 

3.7.2. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

 Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model penelitian. Dimana F 

dihitung dengan rumus (Ghozali, 2006): 

 

Keterangan: 

F = Nilai F hitung 

 = Koefisien determinasi 

k = Jumlah variabel 

n = Banyaknya data 

 

Rumus hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho : b1 = b2……….= bk = 0 
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Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis alternatifnya (Ha) tidak semua parameter secara simultan sama dengan 

nol, atau: 

Ha : b1 = b2……….= bk ≠ 0 

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengujian: 

Ho diterima jika  ≤  

Ha diterima jika  >  

Model dikatakan signifikan, jika nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05. 

 

3.7.3. Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

a) Pengujian hipotesis 1 

Untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan secara individual 

terhadap kinerja keuangan perusahaan digunakan uji t. Nilai t statistik 

dapat dicari dengan rumus (Ghozali, 2006): 

 

Keterangan: 

t = Nilai hitung 

 = Koefisien regresi 

 = Standar deviasi 

 

Rumus hipotesis yang digunakan adalah: 
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Ho : b1 = 0 : tidak ada pengaruh signifikan antara kinerja lingkungan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Ha : b1 ≠ 0 : ada pengaruh signifikan antara kinerja lingkungan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

Kriteria pengujian uji t: 

Ho ditolak jika  < -  atau  >  

Ha ditolak jika –  ≤  ≤  

 

b) Pengujian hipotesis 2 

Untuk menguji pengaruh komite audit secara individual terhadap 

kinerja keuangan perusahaan digunakan uji t. Nilai t statistik dapat dicari 

dengan rumus (Ghozali, 2006): 

 

Keterangan: 

t = Nilai hitung 

 = Koefisien regresi 

 = Standar deviasi 

 

Rumus hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho : b2 = 0 : tidak ada pengaruh signifikan antara komite audit terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

Ha : b2 ≠ 0 : ada pengaruh signifikan antara komite audit terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 
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Kriteria pengujian uji t: 

Ho ditolak jika  < -  atau  >  

Ha ditolak jika -  ≤  ≤  

 

c) Pengujian hipotesis 3 

Untuk menguji pengaruh komisaris independen secara individual 

terhadap kinerja keuangan perusahaan digunakan uji t. Nilai t statistik 

dapat dicari dengan rumus (Ghozali, 2006): 

 

Keterangan: 

t = Nilai hitung 

 = Koefisien regresi 

 = Standar deviasi 

 

Rumus hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho : b3 = 0 : tidak ada pengaruh signifikan antara komisaris independen 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Ha : b3 ≠ 0 : ada pengaruh signifikan antara komisaris independen 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Kriteria pengujian uji t: 

Ho ditolak jika  < -  atau  >  

Ha ditolak jika -  ≤  ≤  
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d) Pengujian hipotesis 4 

Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional secara 

individual terhadap kinerja keuangan perusahaan digunakan uji t. Nilai t 

statistik dapat dicari dengan rumus (Ghozali, 2006): 

 

Keterangan: 

t = Nilai hitung 

 = Koefisien regresi 

 = Standar deviasi 

 

Rumus hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho : b4 = 0 : tidak ada pengaruh signifikan antara kepemilikan 

institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Ha : b4 ≠ 0 : ada pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Kriteria pengujian uji t: 

Ho ditolak jika  < -  atau  >  

Ha ditolak jika -  ≤  ≤  

 

e) Pengujian hipotesis 5 

Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial secara individual 

terhadap kinerja keuangan perusahaan digunakan uji t. Nilai t statistik 

dapat dicari dengan rumus (Ghozali, 2006): 
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Keterangan: 

t = Nilai hitung 

 = Koefisien regresi 

 = Standar deviasi 

 

Rumus hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho : b5 = 0 : tidak ada pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Ha : b5 ≠ 0 : ada pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Kriteria pengujian uji t: 

Ho ditolak jika  < -  atau  >  

Ha ditolak jika -  ≤  ≤  

 

 


