
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Isu lingkungan bukan lagi merupakan isu yang baru. Persoalan lingkungan semakin 

menarik untuk dikaji seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global dunia. 

Secara perlahan terjadi perubahan yang mendasar dalam pola hidup bermasyarakat yang 

secara langsung atau tidak memberikan pengaruh pada lingkungan hidup (Ikhsan, 2008). 

Indonesia sebagai negara sedang berkembang tidak terlepas pula dari persoalan lingkungan 

yang semakin hari semakin terasa dampaknya. Era industrialisasi disatu pihak 

menitikberatkan pada penggunaan teknologi seefisien mungkin sehingga terkadang 

mengabaikan aspek-aspek lingkungan mulai dari tumbuh secara perlahan-lahan. Kesadaran 

ini tentunya menjadi modal dasar sebagai sistem kontrol bagi perusahaan-perusahaan 

sehingga efek samping industrialisasi perusahaan dapat termarjinalkan. Aktualisasi kesadaran 

ini mulai terlihat dengan gencarnya reaksi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi dari 

suatu sistem (Ikhsan, 2008). Pembuangan limbah dari suatu industri pun selalumenjadi 

sorotan tajam. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo.PP 85/1999, limbah didefinisikan 

sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusia. Limbah adalah bahan 

buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola 

dengan baik. Air limbah industri maupun rumah tangga (domestik) apabila tidak dikelola 

dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.Polusi dan pengelolaan 

limbah yang buruk jugamembawa dampak negatif yang tinggi terhadap perekonomian 

Indonesia. Bank Dunia (2003) dalam Ikhsan (2009) mencatat akibat dari pengelolaan 

limbah yang buruk mengakibatkan total kerugian ekonomi dari terbatasnya akses terhadap air 

bersih dan sanitasi, diestimasi secara konservatif adalah sebesar 2% dari PDB tiap tahunnya. 

Selain itu, biaya yang timbul dari polusi udara terhadap perekonomian indonesia diperkirakan 

sekitar 400 juta dollar setiap tahunnya, sementara biaya yang timbul akibat polusi udara di 

wilayah Jakarta saja diperkirakan sebanyak 700 juta dollar pertahunnya. 

Biaya-biaya ini biasanya lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang berpendapatan 

rendah karena dua sebab. Pertama, merekalah yang memiliki kemungkinan besar terkena 



penyakit dari polusi. Kedua, mereka kurang memiliki kemampuan untuk membiayai 

pencegahan dan mengatasi dampak polusi itu sendiri. Di Indonesia, sekitar 15-20 % dari 

limbah dibuang secara baik dan tepat, sisanya dibuang di sungai dan kali, menciptakan 

masalah banjir. Diperkirakan 85% dari kota-kota kecil dan lebih dari 50% kota berukuran 

menengah secara resmi membuang limbah mereka ditempat-tempat terbuka. Sekitar 75% dari 

limbah perkotaan dapat terurai dan dapat digunakan sebagai kompos atau biogas. Namun, 

kurangnya pengetahuan dan pelatihan menghambat perkembangan lebih jauh dari 

pengelolaan limbah yang produktif semacam itu. Walaupun adanya pasar yang relatif besar 

untuk produk-produk daur ulang, hanya sebagian kecil dari limbah tersebut yang didaur ulang 

(Bank Dunia, 2003).. 

Salah satu sector usaha penghasil limbah terbesara dalah perusahaan pertambangan. 

Kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan tanah, erosi dan sedimentasi, serta 

kekeringan. Kerusakan akibat kegiatan pertambangan adalah berubah atau hilangnya bentuk 

permukaan bumi(landscape), terutama pertambangan yang dilakukan secara terbuka (opened 

mining) meninggalkan lubang-lubang besar di permukaan bumi. Untuk memperoleh bijih 

tambang, permukaan tanah dikupas dan digali dengan menggunakan alat-alat berat. Para 

pengelola pertambangan meninggalkan areal bekas tambang begitu saja tanpa melakukan 

upaya rehabilitasi atau reklamasi. 

Di Indonesia banyak perusahaan pertambangan yang bermasalah dengan masalah 

lingkungan yang dicemarkan oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh, isu tentang 

pencemaran limbah oleh PT Adaro Indonesia beberapa tahun yang lalu di Balangan, 

Kalimantan Selatan, yang berdampak pada pencemaran air Sungai Balangan (Syaifullah, 

2009). Isu lainnya berkaitan dengan beberapa perusahaan pertambangan di Batam yang 

mendapat protes dari masyarakat setempat sehubungan dengan permasalahan limbah industri 

dan pencemaran lingkungan di sekitar pesisir pantai (Tribun Batam, 2011). Bahkan 

pencemaran laut akibat aktivitas pertambangan di Manado, Sulawesi Utara, merupakan bukti 

rendahnya perhatian perusahaan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas industrinya 

(Mukhtar, 2009). Fakta ini merupakan implikasi, baik langsung maupun tidak langsung, dari 

rendahnya dorongan dan tindakan proaktif manajemen lingkungan dari dari sector industry di 

Indonesia. 

Melihat kondisi saat ini dan kasus-kasus yang bermunculan di berbagai media, 

perjalanan perusahaan di Indonesia saat ini masih jauh dalam mengedepankan arti pentingnya 

masalah lingkungan.Bagi Indonesia, permasalahan lingkungan merupakan faktor penting 



yang harus segera dipikirkan mengingat dampak dari buruknya pengelolaan lingkungan 

semakin nyata dewasa ini.Permasalahan lingkungan juga semakin menjadi perhatian yang 

serius, baik oleh konsumen, investor maupun pemerintah. Investor asing memiliki 

kecenderungan mempersoalkan masalah pengadaan bahan baku dan proses produksi yang 

terhindar dari munculnya permasalahan lingkungan, seperti kerusakan tanah, rusaknya 

ekosistem, polusi air, polusi udara dan polusi suara. Senada dengan para investor, pemerintah 

mulai memikirkan kebijakan ekonomi makro-nya terkait dengan pengelolaan lingkungan dan 

konservasi alam. 

Menurut Berry dan Rondinelli (1998), kepedulian kepada lingkungan sebenarnya 

juga muncul akibat berbagai dorongan dari pihak luar perusahaan, antara lain pemerintah, 

konsumen, stakeholder dan persaingan. Untuk menindaklanjuti berbagai dorongan ini, maka 

perlu diciptakan pendekatan secara proaktif dalam meminimalkan dampak lingkungan yang 

terjadi. Hasil akhir tindakan proaktif manajemen lingkungan tersebut adalah terciptanya 

kinerja lingkungan perusahaan yang lebih baik. 

Penelitian Pfleiger, Fischer, Kupfer dan Eyerer (2005) menunjukkan bahwa usaha-

usaha pelestarian lingkungan oleh perusahaan akan mendatangkan sejumlah keuntungan, 

diantaranya adalah ketertarikan pemegang saham dan stakeholder terhadap keuntungan 

perusahaan akibat pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab di mata masyarakat. 

Helmy (1996) mengidentifikasikan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik dapat 

mencegah terbentuknya limbah secara dini, dengan demikian dapat mengurangi biaya 

investasi yang harus dikeluarkan untuk pengolahan dan pembuangan limbah serta 

meningkatkan kualitas produk yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan keuntungan 

ekonomi. 

Ferreira (2004) dalam Ja’far dan Arifah (2006) menyatakan bahwa persoalan 

konservasi lingkungan merupakan tugas setiap individu, pemerintah dan perusahaan. Sebagai 

bagian dari tatanan sosial, perusahaan seharusnya melaporkan pengelolaan lingkungan 

perusahannya dalam annual report. Hal ini karena terkait dengan tiga aspek persoalan 

penting: keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan dan kinerja sosial. 

Kendala untuk melakukan pengungkapan lingkungan bukan merupakan hal yang 

mudah, masih banyak perusahaan yang tidak peduli pentingnya keterbukaan ini dan masih 

rendahnya kesadaran perusahaan dalam mengungkapkan permasalahan sosial dan lingkungan 

yang terjadi. Hal ini mungkin disebabkan banyaknya pihak yang beranggapan bahwa 



pengungkapan ini merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela (Voluntary Disclosure), 

sehingga mereka beranggapan tidak akan menjadi soal jika tidak membuat laporan ini. Hal ini 

diperkuat oleh PSAK No.1 Paragraf ke sembilan yang menyatakan : 

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai 
lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi 
industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi 
industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang 
memegang peranan penting.” 

Hal ini semakin menyiratkan PSAK tersebut tidak secara tegas mengharuskan perusahaan 

untuk melaporkan tanggung jawab sosialnya. 

 

Islam dan Deegan (2010) juga menyatakan tentang kurangnya penelitian di bidang akuntansi 

sosial dan lingkungan yang secara spesifik fokus terhadap praktik pengungkapan lingkungan 

di perusahaan multinasional dan bagaimana tekanan global mempengaruhi pengungkapan 

tersebut. Sementara Wu, LiudanSulkowski(2010) mengatakan bahwa kurangnya pendekatan 

yang konsisten dari pengukuran pengungkapan lingkungan dalam studi penelitian 

dikarenakan banyaknya variasi konten dan format pengungkapan lingkungan di tiap-tiap 

perusahaan.  

Akuntan menjadi pihak yang berperan penting di dalam bidang akuntansikarena adanya 

akses bagi mereka untuk masuk ke dalam informasi keuangan sebuah perusahaan. Penilaian 

serta perhitungan yang dilakukan oleh akuntan akan mempermudah manajer dalam 

pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan serta pelestarian lingkungan. Selain itu, 

dalam disiplin ilmu akuntansi dislosure biaya lingkungan telah lama dirumuskan dan 

keberadaannya dirasakan semakin penting. Akuntansi mempunyai peranan penting sebagai 

media pertanggungjawaban publik (public accountability) atas pengelolaan lingkungan oleh 

perusahaan. 

Berry dan Rondinelli (1998) dan Pfleiger et al (2005) menyatakan bahwa kinerja 

lingkungan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana dorongan terhadap pengelolaan lingkungan 

dilakukan oleh berbagai instansi khusunya instansi pemerintah. Kinerja lingkungan juga akan 

tercapai pada level yang tinggi jika perusahaan secara proaktif melakukan berbagai tindakan 

manajemen lingkungan secara terkendali. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini 

dilakukan untuk mengeksplorasi variabel dorongan manajemen lingkungan dan manajemen 



lingkungan proaktif sebagai prediktor bagi kinerja lingkungan perusahaan. Selanjutnya, 

dengan adanya dorongan dan tindakan proaktif perusahaan dalam pengelolaan lingkungan 

serta adanya kinerja lingkungan yang tinggi, manajemen perusahaan diharapkan akan 

terdorong untuk mengungkapkan tindakan manajemen lingkungan tersebut dalam annual 

report. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ja’far dan Arifah (2006), Replikasi 

dilakukan pada sector industry pertambangan mengingat bahwa pertambangan  merupakan 

salah satusektor industri yang berpotensi menghasilkan limbah yang besar. Berdasarkan 

penjelasan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi 

yang berjudul  “Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan dan Manajemen 

Lingkungan Proaktif  terhadap Kinerja Lingkungan serta Implikasinya pada Public 

Environmental Reporting (Penelitian pada Perusahaan Pertambangan yang Listing di 

BEI)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dalam pendahuluan, maka penulis 

merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah dorongan manajemen lingkungan dan manajemen lingkungan proaktif 

berpengaruh terhadap kinerja lingkungan?  

2. Apakah kinerja lingkungan memiliki implikasi terhadap environmental disclosure dalam 

annual report? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengungkap pengaruh dorongan manajemen lingkungan, manajemen lingkungan 

proaktif dan kinerja lingkungan terhadap public environmental disclosure. 

2. Mengetahui tingkat pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dengan dilakukannya penilitian inidapat memberikan manfaat – 

manfaat sebagai berikut : 

 



 

1. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan ilmu akuntansi, 

khususnya yang berkaitan dengan public environmental report. 

Skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pada 

Falkutas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama, Bandung. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan 

dalam perbaikan dan pengembangan perusahaan, juga memotivasi perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja lingkungannya agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi 

perusahaan. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam 

hal untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga dapat berguna 

sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai 

bidang ini dan sebagai bahan di perpustakaan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Kelestarian lingkungan merupakan salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi dalam 

komunitas global. Organisasi-organisasi melakukan kegiatan mereka dalam susunan hukum 

yang rumit, sementara dorongan manajemen semakin tinggi dan harapan-harapan prestasi 

kinerja lingkungan semakin berat. Agar dapat beroperasi secara efektif dalam lingkungan ini, 

organisasi-organisasi ini kini dituntut untuk memperlihatkan manajemen proaktif terhadap 

dampak-dampak lingkungan kegiatan bisnis mereka (Nurhuda, 2011). 

Menurut Ja’fardanArifah (2006) definisi dorongan manajemen lingkungan adalah 

kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen lingkungan. 

Menurut Berry dan Rondinelli (1998) ada beberapa kekuatan yang mendorong perusahaan 

untuk melakukan tindakan manajemen lingkungan. Faktor-faktor tersebut adalah regulatory 

demand, cost factors, stakeholder forces, dan competitive requirements. 

Ja’far dan Arifah (2006) juga mendefinisikan manajemen lingkungan proaktif 

sebagai suatu system manajemen lingkungan yang komprehensif yang dilakukan manajemen 

lingkungansecara proaktif. Berry dan Rondinelli (1998) menyatakan bahwa manajemen 



lingkungan proaktif merupakan suatu sistem yang terdiri dari kombinasi lima pendekatan, 

yaitu: (1) meminimalkan dan mencegah waste, (2) manajemen demand side, (3) desain 

lingkungan (4) product stewardship dan (5) akuntansi full-costing.  

Pengertian dari kinerja lingkungan (environmental performance) menurutISO 14001 

(1996) dalamPurwanto (2004)adalah: 

“Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen 
lingkungan, yang terkait dengan control aspek-aspek lingkungannya. Pengkajian 
kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan 
target lingkungan.” 
 
Ministry of the Environment (Japan Goverment) (2004) mendefinisikan 

environmental reporting sebagai berikut: 

”Environmental reporting is, regardless of  its name or disclosure media to promote 
communication of organizations, to fulfill its accountability  regarding environmental efforts 
in their activities, and to provide useful information to decision making of interest pasties.” 
 

Dari definisi tersebut environmental repoting merupakan suatu media untuk mengembangkan 

komunikasi dalam organisasi, untuk memenuhi akuntabilitas sehubungan dengan upaya-upaya 

lingkungan dalam aktivitas mereka dan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Dorongan manajemen lingkungan  dan manajemen lingkungan proaktif sangat 

mempengaruhi kinerja lingkungan suatu perusahaan. Kinerja lingkungan akan tercapai pada 

level yang tinggi jika dorongan terhadap pengelolaan lingkungan terusdilakukan oleh 

berbagai instansi danapabilaperusahaan secara proaktif melakukan berbagai tindakan 

manajemen lingkungan secara terkendali Berry dan Rondinelli (1998). 

Dorongan manajemen lingkungan memicu perusahaan untuk patuh terhadap tuntutan 

peraturan yang melindungi lingkungan, mengatur biaya seefisien mungkin, memenuhi 

ekspektasi stakeholder, dan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan. Sementara 

manajemen lingkungan proaktif merupakan perwujudan dalam bentuk tindakan-tindakan 

yang dilakukan untuk mengurangi resiko terhadap lingkungan. Dorongan manajemen 

lingkungan yang didukung oleh manajemen lingkungan proaktif ini menciptakan suatu 

kinerja lingkungan yang optimal. Lebih jauh, manajemen perusahaan juga akan terdorong untuk 

melakukan pengungkapan environmental disclosure dalam annual report sebagai bagian dari 

tanggung jawab sosial perusahaan. Persoalan pengungkapan environmental disclosure dalam 

media publik seperti annual report merupakan hal penting bagi perusahaan ditinjau dari 

perspektif strategi dan tanggungjawab sosial terhadap publik Ja’far dan Arifah (2006). 



Hubungan variabel-variabel tersebut juga didukung oleh penelitian Ja’far dan Arifah 

(2006) yang mengungkapkan bahwa dorongan manajemen lingkungan, manajemen 

lingkungan proaktif, dan kinerja lingkungan merupakan variable prediktor yang signifikan 

terhadap pubic environmental reporting. Ja’far dan Arifahmemilih 100 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara random. Total respon perusahaan 

adalah 53 perusahaan dengan respon rate 53%. 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menunjukkan bahwa kinerja lingkungan 

berhubungan dengan faktor-faktor non keuangan serta faktor-faktor keuangan seperti kinerja 

keuangan, harga saham, dan biaya modal. Namun hasil-hasil penelitian tersebut justru 

menunjukkan bahwa faktor non keuangan merupakan explanatory variables penting bagi 

environmental disclosure. Di Indonesia, penelitian yang menghubungkan antara faktor non-

keuangan, seperti ukuran dan profil dewan komisaris, terhadap corporate social responsibilty 

disclosure dilakukan oleh Sembiring (2005). Hasilnya menunjukkan adanya hubungan 

signifikan antara kedua variabel. Dalam penelitian yang sama, Sembiring (2005) juga 

menguji hubungan antara variabel profitabilitas dan leverage dengan corporate social 

disclosure, namun hasilnya tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.  

Pada penelitian yang kini dilakukan, peneliti memilih perusahaan-perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2010 sebagai objek 

penelitian.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ada/tidaknya pengungkapan 

manajemen/kinerja lingkungan perusahaan dalam public environmental disclosure. Ada 

tidaknya environmental disclosure ditunjukkan oleh statement perusahaan mengenai manajemen 

lingkungan yang dilihat dari kriteria 'berbagai informasi tentang pelaporan lingkungan yang 

mengkomunikasikan antara stakeholder dan perusahaan'.Sedangkan variabel independennya 

adalah dorongan manajemen lingkungan, manajemen lingkungan proaktif dan kinerja lingkungan. 

 

Berdasarkan teori-teori dan penjelasan di atas, hubungan antar variable dapat 

digambarkan skema kerangka pemikiran dari penelitian sebagai berikut : 
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Berdasarkan problem riset, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu yang telah 

dijelaskan tersebut, dapat digambarkan kerangka pemikiran teoritis sebagaimana dapat dilihat 

pada Gambar 1. Mendasarkan pada uraian tersebut, hipotesis penelitian juga dapat diungkapkan 

sebagai berikut:  

 

Hipotesis 1: Dorongan manajemen lingkungan dan manajemen lingkungan proaktif 

mempengaruhi kinerja lingkungan  

Hipotesis 2: Kinerja lingkungan mempunyai implikasi terhadap public environmental disclosure.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 

kausal eksplanasi. Penelitian kausal eksplanasi (kuantitatif) dimaksud untuk memperoleh 

kejelasan atau menjelaskan suatu fenomena, menjelaskan hubungan, menguji pengaruh 

(hubungan sebab-akibat) antar variabel, melakukan evaluasi, dan mengetahui perbedaan satu 

atau lebih kelompok (yang dikenai perlakuan dengan yang tidak dikenai perlakuan) atau 

perbedaan kondisi satu atau lebih kelompok. Penelitian eksplanasi dapat dilakukan untuk 

menguji hipotesis dengan statistik infrensial  (korelasi, regresi, regresi multi variate/path 

analisis) untuk generalisasi data sampel pada populasi dengan menarik sampel random dari 

suatu populasi (Djunaedi, 2000). 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan cross-sectional study, dimana data 

dikumpulkan hanya sekali waktu dengan melibatkan beberapa subjek yang diteliti. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive random samplimg. Sampel 

ditentukan dengan kriteria perusahaan yang tergolong dalam industri pertambangan. 

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

penelitian Survei (Survey Research). Penelitian survey yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengambil sample dari suatu populasi untuk penyelidikan informasi 

yang berhubugan dengan prevelensi, distribusi dan hubungan antar variabel dalam suatu 

populasi. Data primer yang dibutuhkan diperoleh dengan cara menyebar kuisioner. Kuisioner 

adalah teknik pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalisasikan ke dalam bentuk 

pertanyaan tertulis. Penggalian data melalui kuisioner dilakukan melaluielectronic mail 

maupun dengan penyebaran kuisioner melalui surat. 

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 



1. Penelitian Dokumentasi (Documentation Research) 

Penelitian dokumentasi berupa pengumpulan data laporan keuangan dan laporan 

tahunan perusahaan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 

mendapatkan data sekunder dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai 

sumber dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik 

pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam penelitian. 

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan regresi berganda (multiple regression). 

Multiple regression merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui 

besarnya proporsi dari suatu variabel yang kontinu yang berhubungan atau dijelaskan oleh 

dua atau lebih variabel. Sedangkan hipotesis kedua diuji dengan menggunakan Logistic 

regression. Logistic regression digunakan untuk menganalisis pengaruh antara dua variabel, 

dimana variabel dependent bersifat dikotomi dan kategori dengan dua atau lebih 

kemungkinan (contoh: ada atau tidak; sukses atau gagal; terpilih atau tidak terpilih; lulus atau 

tidak lulus; melakukan pembelian atau tidak; mendapat promosi atau tidak, dan lain-lain). 

 

1.7 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdafar di Bursa Efek 

Indonesia yang dipublikasikan melalui situs internet yaitu www.idx.co.id. Waktu penelitian 

dilakukan pada bulan September sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/

