
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan studi longitudinal. 

Menurut Uma Sekaran (2006, p. 178) studi longitudinal yaitu jika data 

variabel terikat dikumpulkan pada dua atau lebih batas waktu untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Menurut tujuannya penelitian ini merupakan penelitian 

explanative. Penelitian explanative merupakan penelitian yang dilakukan 

untuk menguji sebuah teori atau hipotesis yang nantinya akan memperkuat 

atau menolak hasil hipotesis sebelumnya. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang ingin 

peneliti investigasi (Sekaran, 2006, p. 241). Penelitian ini mengunakan 

populasi dari perusahaan pertambangan dan manufaktur peserta PROPER 

oleh Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Pemilihan sektor pertambangan 

dan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan kedua sektor tersebut 

merupakan perusahaan high profile yang dalam menjalankan aktivitas 

operasional perusahaan memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan. 

Menurut Sugiono (2012:116), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan mengunakan purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan 

(kriteria) tertentu. Kriteria pengambilan sampel: 

a) Perusahaan pertambangan dan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018 



b) Perusahaan mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) pada 

tahun 2016-2018 

c) Perusahaan menerbitkan pengungkapan lingkungan atau laporan 

keberlanjutan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

pada tahun 2016-2018 dengan mengunakan pedoman GRI. 

3.3. Variabel Operasionalisasi dan Pengukuran 

3.3.1. Variabel Independen/Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, 

entah secara positif atau negatif (Sekaran, 2006, p. 117). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan dan 

pengungkapan lingkungan. Kinerja lingkungan adalah kinerja 

perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green) 

(Suratno, Darsono, & Mutmainah, 2006).  

Pengukuran kinerja lingkungan menggunakan penilaian Program 

Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) sesuai dengan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 

Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi “Peringkat ketaatan sesuai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari: 

a) Biru untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

telah dilakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai 

dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Perundang-undangan; 

b) Merah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai 

dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Perundang-Undangan; dan 



c) Hitam untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang 

mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup serta pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-

Undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.” 

Selain penilaian pada pasal 12 tersebut dalam peraturan ini juga 

disebutkan penilaian untuk perusahaan yang dalam memperoleh 

peringkat biru tidak ditemukan temuan yang signifikan maka dapat 

dilakukan penilaian kinerja yang melebihi ketaatan. Penilaian kinerja 

yang melebihi ketaatan tersebut diatur pada pasal 13 ayat (6) yang 

berbunyi “hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

menjadi dasar penetapan: 

a) Peringkat hijau untuk penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup 

melebihi ketaatan melalui pelaksanaan system manajemen 

lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan 

melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik; 

b) Kandidat peringkat emas untuk penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan 

keunggulan lingkungan hidup dalam proses produksi dan/atau 

jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab 

terhadap masyarakat.” 

Pengukuran kinerja lingkungan menggunakan peringkat PROPER 

dengan pemberian skor sebagai berikut: 

  



Tabel 3. 1 Skor Penilaian PROPER 

Kategori Keterangan Skor 

Emas Sangat sangat baik 5 

Hijau Sangat baik 4 

Biru Baik 3 

Merah Buruk 2 

Hitam Sangat buruk 1 

 

Sedangkan pengungkapan lingkungan merupakan kumpulan informasi 

yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan oleh 

perusahaan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang (Bethelot, 

2002 dalam Al Tuwaijri, 2003). 

3.3.2. Variabel Dependen/Variabel Terikat 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja ekonomi. 

Kinerja ekonomi adalah kinerja perusahaan yang secara relatif dalam 

suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri 

yang bersangkutan (Suratno, Darsono, & Mutmainah, 2006). Kinerja 

ekonomi pada penelitian ini dinilai dengan mengunakan return on 

asset (ROA). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Triani (2010) dalam (Rohmah & 

Wahyudin, 2015), ROA dirumuskan:  

ROA =    NIAT         x 100% 

  Total Aset 

 NIAT (Net Income After Tax) 

Besar atau kecilnya ROA suatu perusahaan menunjukan kinerja 

ekonomi perusahaan tersebut. ROA yang semakin besar menandakan 



kinerja perusahaan yang baik karena tingkat pengembalian asetnya 

semakin cepat, sebaliknya ROA yang semakin kecil menandakan 

kinerja perusahaan yang menurun. Pengukuran kinerja ekonomi 

dengan mengunakan rumus ROA menggunakan data dari Laporan 

Keuangan Tahunan perusahan yang diperoleh pada website Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

3.3.3. Variabel Mediasi 

Menurut Baron dan Kenny (1986), suatu variabel disebut variabel 

mediasi jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Variabel mediasi dalam 

penelitian ini yaitu pengungkapan lingkungan yang juga merupakan 

variabel independen. Pada penelitian ini pengungkapan lingkungan 

diukur dengan menggunakan standar pengungkapan GRI. 

Penilaiannya dilihat dari ada tidaknya setiap item pengungkapan. Skor 

terendah 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan dan 

skor tertinggi 1 untuk perusahaan yang mengungkapkan item-item 

pengungkapan sesuai pendoman GRI. Penelitian ini mengunakan dua 

pedoman GRI yaitu GRI G4 untuk tahun 2016 dan sebagian tahun 

2017 dan GRI Standard untuk sebagian tahun 2017 dan 2018. Pada 

GRI G4 aspek lingkungan terdapat sebayak 34 item pengungkapan 

dan pada GRI Standard terdapat 30 item pengungkapan. 

Untuk menghitung banyaknya pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan. Peneliti mengunakan rumus: 

Pengungkapan 

Lingkungan 
= 

Total Item yang Diungkapkan Perusahaan 

Total Item yang Seharusnya Diungkapkan 

 



3.4. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti mengunakan data sekunder dalam bentuk 

kuantitatif. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara atau yang diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain yang telah disusun dan dipublikasikan (Anggelina, 2010). Data sekunder 

tersebut peneliti dapatkan dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

yang ada di Pojok Bursa Efek Indonesia STIE Malangkucecwara dan dari 

situs resmi BEI (www.idx.co.id) berupa laporan keuangan perusahaan 

pertambangan dan manufaktur tahun 2016-2018 dan data peserta yang 

mengikuti PROPER oleh Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

dan hasil PROPER tersebut peneliti dapatkan melalui situs resmi KLH RI 

(www.menlhk.go.id) serta laporan keberlanjutan yang diunduh dari website 

masing-masing entitas.  

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan 

dokumentasi. Studi pustaka didapatkan dengan mengolah literatur, jurnal dan 

sumber elektronik yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian 

ini. Sedangan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder 

yaitu penilaian PROPER, laporan keuangan dan laporan keberlanjutan 

perusahaan selama 2016-2018. 

3.5. Metode Analisis 

Pendekatan Structural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Square 

(PLS) digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini. Menurut 

Singgih (2014) SEM adalah teknik analisis multivariate yang merupakan 

kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan 

untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu 

antar indikator dengan konstruknya ataupun hubungan antar konstruk. 

Penelitian ini diolah dengan mengunakan aplikasi SmartPLS 3.3.2. Menurut 

Ghozali (2013) PLS adalah metode analisis yang bersifat soft modeling karena 

http://www.menlhk.go.id/


tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang 

berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100). Menurut Abdillah & 

Jogiyanto (2015) keunggulan-keunggulan PLS adalah sebagai berikut: 

1. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan independen 

(model komplek) 

2. Mampu mengolah masalah multikolinearitas antar variabel 

independen. 

3. Hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal atau 

hilang. 

4. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis co-

product yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan 

prediksi. 

5. Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif. 

6. Dapat digunakan pada sampel kecil. 

7. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. 

Pada PLS terdapat konstruk atau disebut variabel laten. Jenis variabel laten 

ada dua yaitu variabel endogen/dependen dan variabel eksogen/independen. 

Pada model jalur konstruk digambarkan dengan bentuk lingkaran. Dalam PLS 

juga terdapat variabel manifes atau observed variables yang umumnya disebut 

indikator atau item. Indikator adalah pengamat yang terukur langsung. Pada 

model jalur indikator direpsentasikan dengan gambar persegi panjang 

berwarna kuning. Hubungan antara konstruk dan indikatornya ada dua yaitu 

model reflektif dan model formatif. Model reflektif ditunjukan dengan arah 

anak panah dari variabel laten menuju kepada indikator. Model reflektif 

merupakan cerminan/ukuran/aspek dari variabelnya. Jadi pada model reflektif 

indikator tidak mempengaruhi variabel laten. Lalu ada model formatif, 

indikator merupakan cerminan/ukuran/aspek dari variabel laten dan sekaligus 

merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi variabel laten. Model ini 



ditunjukan dengan adanya arah panah dari indikator menuju kepada variabel 

laten. PLS (Partial Least Square) adalah Analisis persamaan struktural (SEM) 

berbasis varian yang semacam silmutan dapat melakukan pengujian model 

pengukuran sekaligus pengujian model struktural (Abdillah & Jogiyanto, 

2015). Jadi pada analisis SEM terdapat dua pengujian yaitu model pengukuran 

dan model struktural. 

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2013) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisi ini digunakan 

untuk mengelompokan data yang diteliti berdasarkan variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan serta 

variabel terikat yaitu kinerja ekonomi lalu mentabulasi data yang diperoleh.  

3.5.2. Model Struktural (Inner Models) 

Model struktural adalah model yang mendeskripsikan hubungan antar variabel 

laten (konstruk). Hubungan variabel laten didasarkan kepada teori, logika atau 

pengalaman praktis yang diamati peneliti sebelumnya. Model sturktural (inner 

models) terdiri dari: 

A. Collinearity 

Menurut Juliandi (2018) pengujian kolinearitas adalah untuk membuktikan 

korelasi antar konstruk apakah kuat atau tidak. Jika terdapat korelasi yang 

kuat berarti model mengandung masalah. Masalah ini disebut dengan 

kolinearitas (colinearity). Nilai yang digunakan untuk menganalisisnya adalah 

dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) (Hair, G. Thomas M. 

Hult, Christian M. Ringle, & Marco Sarstedt, 2017): 



1. Nilai VIF > 5,00 : ada masalah kolinearitas. 

2. Nilai VIF < 5,00 : tidak ada masalah kolinearitas. 

B. Coefificients of Determination/R-Square(R²) 

R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi 

(endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhi (eksogen). 

Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk. Kriteria 

penilaian R-Square adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai R² = 0,75 maka model adalah sustansial atau kuat 

2. Jika nilai R² = 0,50 maka model adalah moderate atau sedang 

3. Jika nilai R² = 0,25 maka model adalah lemah atau buruk 

C. F Effect Sizes 

f² effect size (F-Square) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak 

relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel 

yang dipengaruhi (endogen). Perubahan nilai R² saat variabel eksogen tertentu 

dihilangkan dari model, dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel 

yang dihilangkan memiliki dampak subtantif pada konstruk endogen. Menurut 

Cohen 1998 dalam Juliandi (2018) Kriteria dalam penilaian F-Square adalah 

sebagai berikut: 

1. Jika nilai f²= 0,02 → efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap 

endogen 

2. Jika nilai f² = 0,15 → efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen 

terhadap endogen 

3. Jika nilai f² = 0,35 → efek yang besar dari variabel eksogen terhadap 

endogen 

3.5.3. Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini dikarenakan mengunakan PLS maka untuk melihat hasil 

analisis jalur dapat dilakukan dengan analisis direct effect (pengaruh 



langsung) dan analisis indirect effect (pengaruh tidak langsung). Analisis 

direct effect berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu 

variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi 

(endogen). Menurut Juliandi (2018) kriteria analisis direct effect adalah 

sebagai berikut: 

1. Koefisien Jalur (Path Coefficient) 

- Jika nilai koefisien jalur (path coefficient) adalah positif, maka 

pengaruh suatu variabel terhadap adalah searah, jika nilai suatu 

variabel eksogen meningkat/naik, maka nilai variabel endogen 

juga meningkat/naik. 

- Jika nilai koefisien jalur (path coefficient) adalah negatif, maka 

pengaruh suatu variabel terhadap adalah berlawan arah, jika nilai 

suatu variabel eksogen meningkat/naik, maka nilai variabel 

endogen menurun. 

2. Nilai probabilitas/signifikansi (P-Value) 

- Jika nilai P-Value < 0,05, maka signifikan 

- Jika nilai P-Value > 0,05, maka tidak signifikan 

Analisis indirect effect berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak 

langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang 

dipengaruhi (endogen) yang diantarai/dimediasi oleh suatu variabel 

intervening (variabel mediator). Menurut Juliandi (2018) kriteria analisis 

indirect effect adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai P-Values<0,05, maka signifikan, artinya variabel mediator, 

memediasi pengaruh suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel 

endogen. Dengan kata lain, pengaruhnya adalah tidak langsung. 

2. Jika nilai P-Values>0,05, maka tidak signifikan, artinya variabel 

mediator tidak memediasi pengaruh suatu variabel eksogen terhadap 



suatu variabel endogen. Dengan kata lain, pengaruhnya adalah 

langsung. 

Menentukan Diagram Jalur 

Diagram jalur pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 3. 1 Diagram Jalur 

 

Keterangan: 

X KL = Kinerja Lingkungan 

Y KE = Kinerja Ekonomi 

Z PL = Pengungkapan Lingkungan 

  

 



 


