
 
 

36 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek/ Subyek Penelitian 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia  pada periode 2012-2014 yang mengikuti 

PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup). Data diperoleh dari idx.com, BEI Yogyakarta, BEI UMY 

dan website PROPER. 

       Pada penelitian ini terdapat variabel independen pengungkapan informasi 

lingkungan, kinerja lingkungan dan profitabilitas. Data pengungkapan 

informasi lingkungan diperoleh dari laporan tahunan setiap perusahaan dimana 

setiap perusahaan mengungkapan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan, data 

kinerja lingkungan diperoleh melalui KLH dengan melihat peringkat kinerja 

perusahaan yang mengikuti PROPER dan data yang diperoleh profitabilitas 

dari rasio profitabilitas yang diproksikan dengan ROA dapat dilihat dalam 

laporan keuangan yang meliputi total laba bersih dengan dibagi total aset setiap 

perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. 

Data yang digunakan untuk mengetahui nilai perusahaan meliputi data nilai 

buku total aset, nilai buku total hutang , harga penutup saham (closing price) 

dan saham beredar. 
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Tabel 4.1 

Tabel Jumlah Sampel Penelitian 

Keterangan 2012-2104 

Jumlah perusahaan PROPER yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

135 

Jumlah Perusahaan yang tiga tahun berturut-turut tidak 

mengikuti PROPER tahun 2012-2014 

(27) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah 

dalam laporan keuangannya pada tahun 2012-2014 

(30) 

Perusahaan yang mengalami rugi pada tahun 2012-2014 (24) 

Sampel perusahaan yang terkena outlier (12) 

TOTAL SAMPEL 42 

 

       Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel penelitian berjumlah  

perusahaan yang sesuai kriteria. Perusahaan dari berbagai sub sektor 

perusahaan, pengamatan selama tahun 2012-2014 sehingga 14 perusahaan 

dikali 3 didapat 42 perusahaan. 
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B. Hasil Kualitas Intrumen dan Data  

1. Analisis Deskriptif 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

PIL_X1 

PROPER_X2 

ROA_X3 

Q_Y 

Valid N 

(listwise) 

42 

42 

42 

42 

42 

,09 

2,00 

,00 

,15 

,44 

5,00 

,66 

3,78 

,2338 

3,2381 

,1636 

1,8652 

,09730 

,65554 

,15731 

,95494 

Sumber : Olah Data Spss 

       Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel pengungkapan informasi 

lingkungan dengan jumlah sampel sebanyak 42 dengan nilai minimum 

sebesar 0,09 nilai maksimum 0,44 dengan nilai rata-rata sebesar 0,2338 dan 

standar deviasinya sebesar 0,09730. Variabel kinerja lingkungan memiliki 

jumlah sampel sebanyak 42 dengan nilai minimum sebesar 2 nilai 

maksimum 5 dengan nilai rata-rata sebesar 3,2381 dan standar deviasinya 

sebesar 0,65554. Variabel profitabilitas dengan jumlah sampel sebanyak  42 

dengan nilai minimum sebesar 0,00 nilai maksimum sebesar 0,66 dengan 

nilai rata-rata 0,1636 dan standar deviasinya 0,15731. Variabel nilai 

perusahaan dengan jumlah sampel sebanyak 42 dengan nilai minimum 

sebesar 0,15 nilai maksimum 3,78 dengan nilai rata-rata sebesar 1,8652 dan 

standar deviasinya 0,95494. 



39 
 

 
 

2. Hasil Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang terdapat 

pada penelitian ini berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas 

pada penelitian ini menggunakan uji One Sample-Kolmogorov Smirnov 

yang ditunjukan pada tabel 4.3.  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normlitas Data 

 

Unstandardized 

Residual 

N 42 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,72068283 

Most Extreme Differences Absolute ,070 

Positive ,066 

Negative -,070 

Test Statistic ,070 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

 Sumber : Olah Data Spss 

        Dari hasil uji normalitas data diatas dengan menggunakan One-

Sample Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa nilai sig (2-tailed) sebesar 

0,200 berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data 

yang terdapat pada penlitian ini berdistribusi normal. 
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b. Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi data dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson 

(DW). Hasil dari Uji Durbin-Watson ini disajikan dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Durbin-Watson 

      

Model 

Durbin-

Watson 

1 1,746 

          Sumber : Olah Data Spss 

       Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian autokorelasi dengan 

menggunakan Uji Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1,746. Nilai 

dU tabel pembanding adalah sebesar 1,662 Nilai dU < DW < (4-dL) yaitu 

1,662 < 1,746 < 2,338. Dapat disimpulkan bahwa residual tidak terdapat 

autokorelasi.  

c. Uji Multikolinearitas 

       Hasil dari uji multikolinearitas pada penelitian ini dilihat dari VIF 

(Variance Inflation Factor) dan tolerance yang di tunjukkan pada tabel 4.5. 

Pada tabel 4.5 menunjukan bahwa nilai tolerance pada masing-masing 

variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak terjadi 

multikolinearitas. Hasil perhitungan pada nilai VIF (variance Inflation 

Factor)  juga menunjukkan hal yang sama yakni tidak ada satu variabel 

independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. 
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       Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat 

multikolinearitas antar variabel independen dengan model regresi. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

PIL_X1 ,859 1,164 

PROPER_X2 ,857 1,166 

ROA_X3 ,998 1,002 

 Sumber : Olah Data Spss 

b. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

uji glejser yang digunakan untuk mergres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen. Hasil uji glejser ini disajikan dalam tabel 4.6. 

Berdasarkan tabel 4.6 dari hasil pengujian heteroskedastisitas dengan 

menggunakan uji glejser diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel 

pengungkapan informasi lingkungan sebesar 0,177 , nilai signifikansi pada 

variabel kinerja lingkungan sebesar 0,52 dan nilai signifikansi pada variabel 

profitabilitas sebesar 0,211. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Glejser 

 

  Model Sig. 

1 (Constant) ,411 

PIL_X1 ,177 

PROPER_X2 ,052 

ROA_X3 ,211 

Sumber : Olah Data Spss 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

       Metode analisis data yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi Berganda  

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,050 ,601  -1,746 ,089 

PIL_X1 1,086 1,296 ,111 ,838 ,407 

PROPER_X

2 
,867 ,193 ,595 4,502 ,000 

ROA_X3 -,896 ,744 -,148 -1,205 ,236 

Sumber : Olah Data Spss 
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Keterangan : 

 Q = Nilai Perusahaan 

 PIL = Pengungkapan Informasi Lingkungan  

              PROPER = Kinerja Lingkungan 

              ROA = Profitabilitas 

              α = Konstanta  

              e = Error 

 

1. Uji Nilai t 

       Hasil analisis pada tabel 4.7 menunjukkan nilai koefisien regresi 

konstata sebesar -1,050  dan nilai t sebesar 0,838 dengan nilai 

signifikansinya sebesar  0,407 yang lebih besar dari alpha 0,050  yang 

berarti tidak terdapat pengaruh signifikan pada variabel dependen nilai 

perusahaan, maka hipotesis pertama (H1) ditolak. 

       Hasil analisis pada tabel 4.7 menunjukan nilai koefisien regeresi 

konstanta sebesar -1,050 dan nilai t sebesar 4,502 dengan nilai 

signifikansinya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,050 yang 

berarti terdapat pengaruh signifikan positif pada variabel dependen nilai 

perusahaan, maka hipotesis kedua (H2) diterima. 

       Hasil analisis pada tabel 4.7 menunjukkan nilai koefisien regresi 

kontanta sebesar  -1,050 dan nilai t sebesar -1,205 dengan nilai 

signifikansinya sebesar 0,236 yang lebih besar dari alpha 0,050 yang 

berarti tidak terdapat pengaruh signifikan pada variabel dependen nilai 

perusahaan, maka hipotesis ketiga (H3) ditolak. 
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2. Uji Nilai F 

       Hasil uji F pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 

9,573 dengan tanda positif mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 < 

alpha 0,05. Hal ini menandakan bahwa variabel pengungkapan 

lingkungan, kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 16,094 3 5,365 9,573 ,000
b
 

Residual 21,295 38 ,560   

Total 37,388 41    

Sumber : Olah Data Spss 

3. Uji Koefisian Determinasi R² 

       Hasil dari pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini dapat di 

dilihat pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,656
a
 ,430 ,385 ,74859 

Sumber : Olah Data Spss 
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       Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.9 diperoleh nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,385 Dapat disimpulkan bahwa 0,385 atau 38,5% variabel 

nilai perusahaan  dapat dijelaskan oleh variabel pengungkapan informasi 

lingkungan, kinerja lingkungan dan profitabilitas. Sedangkan sisanya 61,5% 

dijelaskan oleh variabel bebas. 

Tabel 4.10 

Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis Hasil 

H₁: Pengungkapan Informasi Lingkungan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

H₁: Ditolak 

H₂: Kinerja Lingkungan berpengaruh positif signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

H₂: Diterima 

H₃: Profitabilitas tidak berpengaruh siginifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

H₃: Ditolak 

 

D. Pembahasan (Interprestasi) 

1. Pengaruh Pengungkapan Informasi Lingkungan terhadap Nilai 

Perusahaan 

       Hasil dari pengolahan dan pengujian pertama menunjukan  bahwa 

hipotesis ditolak dengan nilai signifikansi sebesar 0,407 yang berarti lebih 

besar dari alpha 0,050, maka pengungkapan informasi lingkungan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

pengungkapan informasi lingkungan dari tahun 2012-2014 masih rendah 

dan belum mengikuti standar GRI. Kepatuhan dalam mengungkapan 

informasi lingkungan belum memberikan manfaat bagi stakeholdernya. 
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Apabila perusahaan belum memaksimalkan manfaat kepada stakeholder 

maka kepuasan dan apresiasi bagi stakeholder belum muncul. 

Pengungkapan informasi lingkungan belum menjadi daya tarik yang kuat 

oleh investor dalam pengambilan keputusan. 

       Standar akuntansi keuangan belum mewajibkan bagi perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi lingkungan, akibatnya yang terjadi dipraktik 

lapangan perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkan informasi 

lingkungan. Masih banyak perusahaan yang mempertimbangkan biaya dan 

manfaat yang akan diperoleh saat mereka memutuskan untuk 

mengungkapkan informasi lingkungan. Dilihat dari manfaat yang akan 

diperoleh dengan pengungkapkan informasi lingkungan maka perusahaan 

akan dengan sukarela mengungkapkan informasi lingkungan tersebut. 

       Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Donatu(2011) juga menyatakan bahwa pengungkapan informasi lingkungan 

berpengaruh negatif dalam bentuk lemah terhadap nilai perusahaan. Hasil 

ini juga kosisten dengan penelitian Nurlela dan Islahuddin (2008) yang 

menyatakan pengungkapan tanggungjawab sosial tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian Li, et al.(1997) yang menemukan hubungan positif antara 

pengungkapan informasi lingkungan dengan kinerja perusahaan. 
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2. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan 

       Hasil dari pengelohan dan pengujian kedua menunujukkan bahwa 

hipotesis diterima dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih 

kecil dari alpha 0,05, maka kinerja lingkungan berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya kinerja 

lingkungan yang baik dalam suatu perusahaan, maka akan dapat dipercayai 

oleh para stakeholder. Kinerja lingkungan yang dipandang baik juga 

memiliki kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan perusahaan dapat 

dilihat dari harga saham perusahaan. Semakin tinggi harga saham 

perusahaan maka akan semakin dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

       Investor sudah mempunyai daya tarik terhadap kinerja lingkungan 

perusahaan dan memilih menanamkan sahamnya pada perusahaan yang 

memiliki kesadaran kinerja lingkungan. Dengan keyakinan investor 

terhadap perusahaan yang kinerja lingkungannya baik maka akan semakin 

menarik para konsumen. Konsumen juga akan memilih pada produk-produk 

yang berkualitas dengan melihat kinerja lingkungan suatu perusahaan. 

Sehingga dampak dari hal tersebut dapat menigkatkan nilai perusahaan.  

       Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Hariati dan 

Rihatiningtyas (2015) terbukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Penelitian Al-Tuwajiri 

et al,. Dalam Siti et,al,. (2006) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif 

signifikan antara kinerja lingkungan dengan nilai perusahaan. Dapat 
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disimpulkan bahwa perusahan yang memiliki pengelolaan lingkungan yang 

baik dalam aktivitas kinerja lingkungan, maka akan dapat menghindari 

klaim dari masyarakat ataupun pemerintah dan dapat meningkatkan kualitas 

produk perusahaan tersebut yang nantinya  akan meningkatkan keuntungan 

perusahaan.  

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

       Hasil dari pengolahan dan pengujian ketiga menunjukan bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,236 yang berarti lebih besar dari alpha 0,05, maka 

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan masih cenderung melakukan trade-off 

sumber pendanaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tidak sedikit 

perusahaan yang masih mengalami situasi dimana harus membuat 

keputusan terhadap dua hal atau lebih, dengan mengorbankan/kehilangan 

suatu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan 

kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang akan diambil. Tidak adanya 

pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan juga dapat disebabkan oleh kinerja 

manajemen dalam menggunakan aset perusahaan yang dimiliki belum bisa 

dikelola secara efisien dan efektif yang menyebabkan laba bersih yang 

dihasilkan menjadi kecil sedangkan aset yang dimiliki oleh perusahaan 

sangat besar. 

       Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hermawan dan 

Mafulah(2014) menyatakan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh 
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terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan Suranta dan Pranata (2004) ROA berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan. Hasil pengujian ini tidak konsisten dengan penelitian 

Ulupui(2007) yang menyatakan semakin earninng power perputaran aset 

perusahaan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan ada faktor lain yang turut 

mempengaruhi hubungan kinerja keuanga terhadap nilai perusahaan.  
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