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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. OBYEK  PENELITIAN 

 Obyek penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur peserta 

PROPER yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. 

Alasannya adalah, Perusahaan manufaktur ini lebih mudah terpengaruh 

oleh gejolak perekonomian global dan juga memiliki sensitifitas yang 

tinggi terhadap kejadian internal maupun eksternal perusahaan. Selain 

itu, Perusahaan manufaktur juga merupakan salah satu jenis industri yang 

tergolong rawan terhadap pencemaran lingkungan. Unit analisis yang 

digunakan adalah laporan tahunan perusahaan yang sesuai dengan 

kriteria yang sudah ditetapkan. Laporan tahunan perusahaan diperoleh 

dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.go.id) atau dengan mengunduh 

di website masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel. 

 

B. JENIS DATA 

          Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh / dikumpulkan dan disatukan 

oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi 

lain.  

 

http://www.idx.go.id/
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C. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

 Sampel dalam penelitian ditentukan dengan teknik purposive 

sampling. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:  

1. Perusahaan manufaktur peserta PROPER yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2013-2015.  

2. Perusahaan manufaktur peserta PROPER yang mempublikasikan 

annual report tahun 2013-2015 dan tersedia untuk publik. 

3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang 

rupiah. 

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

   Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh 

informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam 

penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

mengikuti PROPER pada tahun 2013-2015 dengan menggunakan data 

publikasi hasil PROPER yang diunduh dari halaman situs Kementrian 

Lingkungan Hidup (www.menlh.go.id). Pengambilan data perusahaan 

berupa laporan tahunan pada halaman situs Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.go.id) atau dengan mengunduh di website masing-masing 

perusahaan yang dijadikan sampel. 

 

http://www.menlh.go.id/
http://www.idx.go.id/
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E. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 

1. Variabel Dependen 

          Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Nilai 

Perusahaan. Skala yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan 

yaitu dengan skala rasio Nilai Perusahaan ini diukur dengan 

menggunakan rasio tobins’Q. Tobin’s Q merefleksikan ekspetasi 

investor tentang tingkat Pengembalian ekonomi di dalam perusahaan 

di masa depan. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Hariati dan Rihatiningtyas (2015). 

 

Q = (EMV + D) / TA 

Keterangan : 

Q =  Nilai Perusahaan (Tobins’Q) 

EMV =  Nilai Pasar Total Ekuitas 

D =  Total Hutang  

TA =  Total Aset 

 

 

2. Variabel Independen 

a. Kepemilikan Institusional 

           Kepemilikan Institusional diukur dengan menghitung jumlah 

atau proporsi kepemilikan saham dari institusional di dalam 

perusahaan. Skala yang digunakan untuk mengukur kepemilikan 

institusional yaitu dengan skala rasio, yaitu persentase jumlah 

saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar. 
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Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Hariati dan Rihatiningtyas (2015). 

        

 Kepemilikan Institusional =   
                               

                         
        

 

 

b. Dewan Komisaris Independen 

         Dewan Komisaris Independen diukur dengan menghitung 

persentase proporsi dewan komisaris independen dalam 

perusahaan. Skala yang digunakan untuk mengukur proporsi dewan 

komisaris independen yaitu dengan skala rasio, yaitu persentase 

jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah 

seluruh anggota dewan komisaris dalam perusahaan. Pengukuran 

ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Hariati dan Rihatiningtyas (2015). 

 

DKI = 
                           

                        
        

 

Keterangan : 

DKI = Dewan Komisaris Independen 
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c. Komite Audit 

               Komite Audit merupakan sejumlah yang dibentuk oleh 

dewan komisaris untuk mengawasi kinerja auditor internal di suatu 

perusahaan. Komite Audit diukur dengan menghitung jumlah 

anggota komite audit dalam perusahaan. Pengukuran ini sesuai 

dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh Hariati 

dan Rihatiningtyas (2015). 

 

     Komite Audit = Jumlah anggota Komite Audit 

 

 

d. Kepemilikan Manajerial 

                 Kepemilikan saham manajerial dalam penelitian ini 

adalah kepemilikan saham oleh investor dari manajer aktif 

perusahaan. Skala yang digunakan untuk mengukur kepemilikan 

institusional yaitu dengan skala rasio, yaitu persentase jumlah 

saham yang dimiliki manajer aktif perusahaan dengan jumlah 

saham yang beredar. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Suartana 

(2014). 

 

           Kepemilikan Manajerial =   
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e. Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam 

menciptakan lingkungan yang baik (green). Pengukuran kinerja 

lingkungan dalam penelitian ini dengan melihat prestasi 

perusahaan dalam mengikuti PROPER yang dilakukan oleh 

Kementrian Lingkungan Hidup. Sistem peringkat kinerja PROPER 

mencakup pemeringkatan perusahaan dalam lima warna seperti 

yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.1 

Kriteria Peringkat PROPER 

Peringkat Keterangan 

Emas (Sangat sangat baik) Untuk usaha dan/atau kegiatan 

yang telahsecara konsisten menunjukkan keunggulan 

lingkungan (environmental excellency) dalam proses 

produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang 

beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. 

Hijau (Sangat baik) Untuk usaha dan/atau kegiatan yang 

telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari 

yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond 

compliance) melalui pelaksaan 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. 

Biru (Baik) Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah 

melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang 

dipersyaratkan sesuaidengan ketentuan dan/atau 

peraturan perundang-undangan. 

Merah (Buruk) Untuk usaha dan/atau kegiatan yang upaya   

pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak 

sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang- undangan. 

Hitam (Sangat Buruk) Untuk usaha dan/atau kegiatan yang 

sengaja melakukan perbuatan atau melakukan 

kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan atau tidak 

melaksanakan sanksi administrasi. 

Sumber: Proper Menteri Lingkungan Hidup 
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Kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan memberi skor 

untuk masing-masing warna, yaitu: 

- Emas diberi skor  = 5 

- Hijau diberi skor  = 4  

- Biru diberi skor  = 3 

- Merah diberi skor  = 2  

- Hitam diberi skor  = 1 

 

f. Ukuran Perusahaan 

  Ukuran perusahaan merupakan besarnya suatu perusahaan 

yang diukur dengan jumlah aset perusahaan yang dilogaritma 

naturalkan. Kemampuan perusahaan dalam mengelola suatu 

perusahaan dapat dilihat dari jumlah asetnya. Umumnya, 

perusahaan besar memiliki jumlah aset yang lebih banyak daripada 

perusahaan kecil. Pengukuran ukuran perusahaan ini menggunakan 

logaritma total aset. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Cecilia dkk (2015). 

 

Ukuran Perusahaan= Ln  (Total Aset) 

 

Keterangan : 

Ln = Logaritma natural 
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F. UJI KUALITAS DATA 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memberikan suatu gambaran atau deskripsi atas suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, dan kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

apakah data dalam penelitan memenuhi asumsi klasik. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias. Pengujian 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolineraritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi : 

a. Uji Normalitas 

     Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

menguji atau mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak.  Pada pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian 

dengan menggunakan uji dua arah (two tailed test), yaitu dengan 

membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan taraf signifikasi 

(α ) 0,05. Jika nilai sig > 0,05 maka data berdistribusi normal 

(Ghozali, 2011). 

    Untuk mendapatkan data yang berdistribusi normal, salah 

satu caranya adalah dengan melakukan pemangkasan 
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(trimming), yaitu membuang sampel yang nilainya termasuk 

outlier. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan residual yang 

berdistribusi normal, maka dilakukan pemangkasan pada sampel 

yang memiliki nilai residual yang termasuk outlier (Jogiyanto 

dalam Yunianto, 2008). 

 

b. Uji Multikolinieritas 

        Uji multikolinearitas dalam penelitian ini di gunakan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Multikolinearitas terjadi jika ada 

hubungan linier yang sempurna atau hampir sempurna antara 

beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel bebas.  

  Untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinearitas di 

dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang tinggi sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 
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menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 

0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2011). 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Heterokedastisitas adalah terjadinya 

varians yang tidak sama untuk variabel independen yang 

berbeda. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika 

beda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

  Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu 

dengan metode glejser test, yaitu dengan cara meregresikan nilai 

absolute residual terhadap variabel independen, sehingga dapat 

diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai 

signifikansi variabel independen > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel 

independen < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 
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d. Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (Ghozali, 2011). Uji autokorelasi dilakukan 

dengan metode Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-Watson 

berkisar antara nilai batas atas (du) maka diperkirakan tidak 

terjadi autokorelasi yaitu du<d<4-du. 

 

G. UJI HIPOTESIS DAN ANALISA DATA 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

         Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan alasan bahwa variabel 

independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk 

menentukan hubungan antara nilai perusahaan dengan variabel-

variabel independennya. Penelitian ini menggunakan model regresi 

linier berganda dengan persamaan sebagai berikut: 

 

Q  =  +1.KPI+2.DKI+3.UKA+.KPM+ 

  .KLK +.UKP +ε 

 

 

 



48 

 

 

 

Keterangan: 

  Q  : Nilai Perusahaan 

  α  : Konstanta 

i  : Koefisien Regresi 

KPI : Kepemilikan Institusional 

DKI : Dewan Komisaris Independen 

UKA : Komite Audit 

KPM : Kepemilikan Manajerial 

KLK : Kinerja Lingkungan 

UKP : Ukuran Perusahaan 

ε  : Error 

 

 

 

2. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Nilai R
2
 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model 

dalam menerangkan variabel independen. model tersebut dalam 

menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya. Nilai koefisien 

determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai R
2 

yang kecil berarti 

kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-varibel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti 

meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2
 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai 
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Adjusted R
2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2011). 

 

3. Uji F (Uji Simultan) 

 Uji nilai F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi 

(Ghozali, 2011). Jika nilai sig < α (alpha), maka terdapat pengaruh 

secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini menggunakan significance level  0,05 (α=5%). 

 

4. Uji t (Uji Signifikan Parsial) 

       Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing 

variabel independen secara individu (parsial) dalam menjelaskan 

perilaku variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (=5%) dan juga dengan tanda 

koefisien regresi. Penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria jika 

nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 dan koefisien regresi 

memiliki tanda yang sesuai dengan hipotesis maka hipotesis diterima 

(Ghozali, 2011). 

 

 

 


