
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

3.1   Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh perusahaan yang mengikuti program 

penilaian  peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup 

(PROPER) yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012.  Pemilihan sampel penelitian 

dilakukan secara purposive sampling yaitu populasi yang memenuhi kriteria 

tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. 

 

Adapun kriteria sampel penelitian ini adalah: 

a. Seluruh perusahaan yang mengikuti program penilaian  peringkat kinerja 

perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) 2010 – 2012 

b. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 

2010-2012 

c. Perusahaan yang tidak memiliki frekuensi peringkat PROPER sama 

banyak pada masing-masing warna indikator. 

d. Perusahaan yang menerbitkan  data laporan keuangan dan harga saham 

yang lengkap untuk tahun 2010-2012. 
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Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan 

Perusahaan peserta PROPER yang terdaftar di BEI untuk 

tahun 2010-2012 

77 

Mengikuti PROPER tidak berturut-turut selama 3 tahun ( terhitung 

dari periode 2010-2012) 

(36) 

Memiiki frekuensi peringkat yang sama  (8) 

Total Sampel 33 

Sumber: Data olahan (2013) 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel penelitian (Lampiran 1). 

Jumlah perusahaan yang sesuai kriteria adalah 33 perusahaan dari berbagai sub 

sektor perusahaan, pengamatan selama 3 tahun sehingga 33 perusahaan dikali 3 

sehingga didapat 99 pengamatan. 

 

3.2 Data Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data-

data tersebut bersumber dari laporan tahunan (annual report) perusahaan 

periode 2010-2012, Indonesian Capital Market Directory (ICMD), Pusat 

Informasi Pasar Modal-Lampung, website Bursa Efek Indonesia dan website 

Kementerian Lingkungan Hidup. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan 

relevan sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan 

data adalah sebagai berikut: 
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1. Tinjauan Kepustakaan 

Metode ini digunakan untuk mempelajari lebih dalam konsep dan teori 

yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga mendapatkan landasan 

teori yang memadai untuk melakukan penelitian. 

2. Mengakses web dan situs terkait 

Metode ini digunakan untuk mencari dan melengkapi data-data yng 

dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai sumber informasi, antara lain : 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD), Pusat Informasi Pasar 

Modal–Lampung, website Bursa Efek Indonesia dan website 

Kementerian Lingkungan Hidup. 

Data yang terkumpul kemudian akan dilanjutkan dengan pencatatan , 

perekapan dan penghitungan sehingga mendapatkan hasil penelitian. 

 

3.3 Pemilihan Variabel Penelitian 

 

1. Kinerja Lingkungan  

Alat ukur kinerja lingkungan yang akan dipakai di dalam setiap penelitian dapat 

saja beragam, tergantung pada indikator yang dipakai. Terdapat empat indikator 

kinerja lingkungan yang saat ini bisa digunakan, yaitu: PROPER, ISO (ISO 14001 

untuk Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 17025 untuk Sertifikasi Uji 

Lingkungan dari lembaga independen), AMDAL (uji BOD dan COD air limbah), 

dan GRI (Global Reporting Initiative) yang merupakan pelopor dalam 

mengembangkan rerangka kerja pelaporan berkelanjutan. 

 



18 

  

Indikator PROPER digunakan pada penelitian Suratno (2006) yang menguji 

pengaruh Environmental Performance terhadap Environmental Disclosure dan 

Economic Performance. Indikator ISO 14001 digunakan pada penelitian 

Lindrianasari (2007) yang meneliti tentang hubungan antara kinerja lingkungan 

dan kualitas pengungkapan lingkungan dengan kinerja ekonomi perusahaan di 

Indonesia. Indikator GRI (Global Reporting Initiative) digunakan pada penelitian 

Dwi Hartanti (2007) yang menguji pengaruh kinerja lingkungan perusahaan dan 

manajemen lingkungan perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

Kinerja lingkungan di dalam penelitian ini akan diukur dari prestasi perusahaan 

mengikuti program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 

dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup). Program ini merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan 

perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. PROPER diumumkan tahunan 

secara rutin kepada masyarakat sehingga perusahaan yang dinilai akan 

memperoleh insentif maupun disinsentif reputasi tergantung pada tingkat 

ketaatannya.  

 

2. CAR (cumulative abnormal return) 

Harga saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga penutupan (closing 

price) karena harga inilah yang menyatakan naik/turunnya suatu saham dan 

diukur dengan menggunakan CAR (cumulative abnormal return). 

 

Abnormal return merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai guna melihat 

keadaan pasar yang sedang terjadi. Suatu informasi dapat dikatakan mempunyai  
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nilai guna bagi investor apabila informasi tersebut memberikan reaksi untuk 

melakukan transaksi di pasar modal (Jogiyanto, 2009). Tingkat kepercayaan 

investor merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam pasar saham. 

Oleh karena itu, suatu peristiwa pengumuman akan ditanggapi tiap-tiap investor 

dengan beragam. 

 

Menurut Jogiyanto (2009) abnormal return adalah selisih antara actual return dan 

expected return. Actual return atau return yang sesungguhnya terjadi pada waktu 

ke-t , merupakan selisih harga sekarang terhadap harga sebelumnya. Expected 

return merupakan return estimasi yang diharapkan oleh investor, yang ditentukan 

dengan model estimasi. 

 

 

 

 

Gambar 2. Periode Estimasi dan Periode Peristiwa 

Sumber: Jogiyanto (2010). 

 

Periode peristiwa (event periode) atau jendela peristiwa (event window) 

merupakan periode terjadinya peristiwa dan pengaruhnya. Dimana pada gambar 1. 

Terjadinya peristiwa ditunjukkan dengan t0 sehingga yang dinamakan dengan 

periode peristiwa adalah periode jendela dari t1 sampai dengan t2. Lamanya 

periode jendela tergantung jenis peristiwanya. Jika jenis peristiwanya merupakan 

peristiwa yang nilai ekonomisnya dapat ditentukan dengan mudah oleh investor, 

periode jendela dapat pendek, disebabkan oleh investor yang dapat bereaksi 

Periode Estimasi Periode Peristiwa 

t3 t4 t1 t0 t2 
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dengan cepat. Sebaliknya, untuk peristiwa yang nilai ekonomisnya sulit 

ditentukan oleh investor, investor akan membutuhkan waktu yang lama untuk 

bereaksi. Umumnya periode jendela juga melibatkan hari sebelum tanggal 

peristiwa untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran informasi, yaitu apakah 

pasar sudah mendengar informasinya sebelum informasi itu sendiri diumumkan 

(Jogiyanto, 2010). 

 

Return ekspektasi dapat dihitung menggunakan 3 model estimasi yaitu: (1) Mean 

Adjusted Return, (2) Market Model Return, (3) Market Model Return dan model 

estimasi dengan sesuaian risiko. Pada model Mean Adjusted Return, expected 

return bernilai konstan sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama 

periode estimasi. Perhitungan expected return dengan model pasar (market model) 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu: membentuk model ekspektasi dengan 

menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan kemudian  menggunakan 

model ekspektasian ini untuk mengestimasi expected return di periode jendela. 

Model Market Adjusted Return menganggap bahwa praduga yang terbaik untuk 

mengestimasi return saham adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan 

menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunaka periode estimasi untuk 

memberntuk model estimasinya, karena return saham yang diestimasi adalah 

sama dengan return indeks pasar (Jogiyanto, 2010). 

 

3. Profitabilitas 

Profitabilitas dapat diukur ke dalam beberapa hal yang berbeda, namun masih 

pada dimensi yang saling terkait. Pertama, terdapat hubungan antara profit dengan 

sales sehingga terjadi residual return bagi perusahaan per rupiah penjualan. 
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Kedua, pengukuran yang lainya adalah return on equity (ROE), yang digunakan 

untuk mengukur tingkat profitabilitas dari ekuitas.  

 

Return on equity (ROE) merupakan alat yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas 

pemegang saham (Prastowo, 1995:234). 

 

4. Size Perusahaan 

Ukuran perusahaan (size) merupakan skala yang digunakan dalam menentukan 

besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2001), ukuran 

perusahaan adalah rata–rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan 

sampai beberapa tahun.  

 

Sedangkan menurut Jones (1996), size (ukuran) perusahaan menggambarkan 

besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, total 

penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi, ukuran 

perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. 

 

3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

1. Variabel Dependen (Y) 

 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham. Harga saham diukur 

dengan menggunakan cumulative abnormal return (CAR) yaitu penjumlahan 

abnormal return hari sebelumnya di dalam periode peristiwa untuk masing-

masing sekuritas sebagai berikut:  
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    (Jogiyanto, 2003). 

Keterangan: 

 

ARi,t = abnormal return untuk perusahaan i pada hari ke-t 

Ri,t = return harian perusahaan perusahaan i pada hari ke-t 

Rm = return indeks pasar pada hari ke-t 

IHSIt = indeks harga saham individual perusahaan i pada waktu t 

IHSIt-1 = indeks harga saham individual perusahaan i pada waktu t-1 

IHSGt = indeks harga saham gabungan pada waktu t 

IHSGt-1 = indeks harga saham gabungan pada waktu t-1 

 

Selanjutnya, perhitungan CAR untuk masing-masing perusahaan adalah 

merupakan kumulasi abnormal return dari masing-masing perusahaan tersebut 

selama periode tertentu.  

 

 

 (Jogiyanto, 2003). 

 

Keterangan: 

CAR i,t     = cumulative abnormal return sekuritas ke-i pada hari ke-t, yang 

 Diakumulasikan dari abnormal return sekuritas ke-i  mulai awal 

 periode peristiwa (t5) sampai hari ke-t. 

AR i,a       = abnormal return untuk sekuritas ke-i pada hari ke-a, yaitu mulai t5 

 (hari awal periode jendela) sampai hari ke-t. 

t 

CAR i,t     =  ∑  AR i,a 
a=t5 

 

R t = IHSIt – IHSI t-1 

           IHSI t-1  

 

Rmt = IHSGt – IHSG t-1 

           IHSG t-1  

 

AR i,t = Ri,t -Rmt 
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 -10      0    +10 

    (0= announcement date) 

 

2. Variabel Independen (X) 

Kinerja lingkungan diukur dengan menggunakan peringkat kinerja perusahaan 

dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) yang dikeluarkan tahunan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sistem pemeringkat kinerja PROPER 

mencakup 5 warna yaitu dari peringkat yang tertinggi hingga terendah: 

emas, hijau, biru, merah dan hitam. 

 

Namun, sebagian besar PROPER melakukan pengujian secara sektoral, sehingga 

untuk perusahaan yang besar yang memiliki banyak anak cabang maupun pabrik 

kadangkala tidak memiliki peringkat yang sama, sehingga pada akhirnya peneliti 

akan memberikan simpulan peringkat perusahaan secara keseluruhan dengan 

melihat banyaknya frekuensi (modus).  

 

Selanjutnya, untuk menjaga konsistensi data, maka rentang skor yang digunakan 

adalah 1-5 yaitu: 

a) Emas ; skor = 5 

b) Hijau ; skor = 4 

c) Biru ; skor = 3 

d) Merah ; skor = 2 

e) Hitam ; skor = 1 

 

Periode Jendela 

Closing price before  

announcement date 

Closing price after 

announcement date 
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Pengelompokan untuk menentukan rentang skor dalam penelitian ini berdasarkan 

deskripsi kriteria tingkat ketaatan kinerja lingkungan perusahaan yang dirilis oleh 

Kementerian Lingkungan hidup. 

 

3. Variabel Kontrol 

a. Profitabilitas  

Diukur dengan menggunakan ROE. Profitabilitas dalam penelitian ini akan 

menggunakan proksi return on equity (ROE) seperti Hakston dan Milne (1996). 

ROE dipilih karena merupakan alat yang dapat menggambarkan profitabilitas 

perusahaan. 

 

Rumus yang digunakan untuk return on equityadalah: 

  %100X
EquityrsShareholde

IncomeNet
ROE 

 

 (Syamsudin, 2007)  

 

b.     Size Perusahaan  

 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan jumlah aktiva (log asset) 

yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan 

untuk tahun 2010, 2011 dan 2012 merupakan proksi dari ukuran perusahaan 

sebagai variabel kontrol. 

 Rumus yang digunakan untuk size perusahaan adalah: 
 

 

 

(Yusuf dan Soraya dalam Mulyono, 2008) 

 

 

%100X
EquityrsShareholde

IncomeNet
ROE   

)( assettotalLnSize   
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3.5 Metode Analisis Data 

 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan 

informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. 

Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai 

dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang 

bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi jumlah 

sample, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan deviasi 

standar (Ghozali, 2006). Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil 

data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk 

mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Mean digunakan untuk 

mengetahui rata–rata data yang bersangkutan. Deviasi standar digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data 

memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias 

mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang 

dilakukan adalah uji normalitas, uji mutikolenieritas, uji heteroskedastisitas, dan 

uji autokorelasi.  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan 

independen dalam model regresi tersebut terdistribusi secara normal 

(Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi 



26 

  

data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi secara normal atau tidak adalah dengan melihat grafik normal P 

plot of regression statistics. Bila titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti model regresi telah 

memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006). 

Untuk menghindari adanya hasil yang menyesatkan menggunakan grafik, 

maka uji grafik ini dilengkapi dengan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan pada one sample 

kolmogorov-smirnov adalah dengan melihat nilai probabilitas signifikansi 

data residual. Jika angka probabilitas < α =0,05 maka variabel tidak 

terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas > α =0,05 

maka HA ditolak yang berarti variabel terdistribusi secara normal (Ghozali, 

2006). 

2.  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar 

variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2006). Model regresi 

yang baik seharusnya bebas dari multikolinearitas. Deteksi terhadap ada 

tidaknya multikolinearitas yaitu : 

a.  Nilai R square (R
2
) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual tidak terikat.  

b.  Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (lebih dari 0,09), 

maka merupakan indikasi adanya multikolinearitas.  
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c.  Melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), suatu model 

regresi yang bebas dari masalah multikolinearitas apabila mempunyai 

nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 

2006). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut terjadi 

heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui terjadinya varian tidak 

sama untuk variabel bebas yang berbeda (Ghozali, 2006). Model regresi 

yang baik adalah jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas). 

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada 

atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot dengan ketentuan: 

a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.  

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

4. Uji Autokorelasi 

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi tersebut terjadi 

autokorelasi atau tidak, diperlukan uji autokorelasi yang bertujuan menguji 

apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, dapat dikatakan terdapat problem 

autokorelasi (Ghozali, 2006). Autokorelasi muncul karena penelitian yang 
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berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Durbin Watson. 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Regresi Berganda 

 

Regresi linear berganda dipakai bila peneliti bermaksud untuk menguji pengaruh 

variabel independent terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda 

menggunakan taraf signifikansi pada level 5% (𝛼=0,05). Model regresi yang 

dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. H1diuji dengan analisis regresi linear sederhana (simple regression analysis). 

Y=α + β1X1+ ε 

2. H2diuji dengan analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis). 

Y=α + β1X1 +β2X2 +β3X3+ ε 

Keterangan : 

Y =CAR (cumulative abnormal return) 

α =konstanta 

β1-β3 =Koefisien regresi 

X1 = Kinerja Lingkungan 

X2 = Profitabilitas 

X3 = Size Perusahaan 

ε =Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian 
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3.6.2 Uji Sampel Berpasangan (Paired Sample T-test) 
 

 

Menurut Gozhali (2006), Paired Sample T-test merupakan uji parametrik 

yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sample 

yang berhubungan. Data berasal dari dua pengukuran atau dua periode 

pengamatan yang berbeda yang diambil dari subjek yang dipasangkan, yaitu 

CAR (cummulative abnormal return) sebelum dan sesudah pengumuman 

PROPER 2010-2012. Paired samples t-test berguna untuk melakukan 

pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau sering disebut 

sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memilki rata-rata 

(mean) yang sama.  

Pengambilan keputusan:  

1. Jika probabilitas < 0,05 maka Ha diterima, yang berarti terdapat 

perbedaan antara CAR sebelum dan sesudah pengumuman PROPER. 

2.  Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak, yang berarti tidak ada 

perbedaan antara CAR  sebelum dan sesudah pengumuman PROPER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


