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Abstract
The objective of this study is to analyze effect of leverage, competition, and company
growth on carbon emission disclosure. Sampling technique is purposive sampling
method and found 32 companies for the period 2015-2017 that fit to the criteria. This
study used secondary data from the company's annual report that obtained from the
BEI official website. Multiple regression was used to test hypothesis. The results of this
study shows that competition has significant effect toward carbon emission disclosure
but the leverage and company growth has no effect on carbon emission disclosure.
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PENDAHULUAN
Perubahan iklim dunia sudah sangat mengkhawatirkan, seluruh negara tidak
hanya mencari tau tentang dampak perubahan iklim tersebut namun terus melakukan
tindakan-tindakan nyata yang dapat memperlambat perkembangan perubahan iklim
dunia ini. Salah satu sebab perubahan iklim atau sering disebut global warming adalah
peningkatan emisi karbondioksida. Peningkatan emisi karbon sudah terjadi beberapa
tahun terakhir dan semakin hari semakin mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan
berbagai cara untuk mengurangi bahkan menghilangkan emisi karbon termasuk di
Indonesia.
Penting bagi Indonesia untuk membatasi tingkat temperatur dunia. Namun,
Indonesia harus tetap mempunyai akses energi. Oleh karena itu, disusun strategi
pembangunan agar tetap maju sehingga masyarakat tetap bisa menikmati kemajuan
perekonomian. Namun, perlu didesain agar setiap kemajuan ekonomi tidak menambah
kenaikan CO2, bahkan kalau bisa pertumbuhan CO2 menjadi negatif, (Kemenkeu,
2018).
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Indonesia telah menyusun Nationally Determined Contribution atau yang disebut
(NDC) yang ditandatangani di Paris pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia akan
bisa menurunkan emisi karbon pada tahun 2030 sebesar 29% apabila berbisnis secara biasa.
Namun, Indonesia akan bisa menurunkan CO2 sebesar 41% apabila mendapat dukungan dan
bekerja sama secara internasional. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri
Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara kunci dalam reuni 30 tahun Alumni 88 ITB (Institut
Tehnologi Bandung Angkatan 1988) dalam seminar bertema "Towards Zero Carbon" di Aula
Barat ITB, Bandung pada Jumat (07/12).

Mengatasi peningkatan CO2 juga dilakukan perusahaan-perusahaan melalui
pengungkapan emisi karbon ini. Di Indonesia praktik pengungkapan tanggungjawab
lingkungan juga diatur dalam PSAK No. 1 Paragraf 14 (Amandemen 2016)
menyatakan tentang penyajian dari laporan keuangan, laporan lingkungan hidup dan
laporan nilai tambah khususnya bagi industri, (IAI, 2018). Oleh karena itu,
penggunaan laporan keuangan tidak sebatas shareholders, namun meluas kepada
stakeholders. Sehingga perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan shareholders
yang telah menanamkan modalnya, namun ikut bertanggung jawab pada
lingkungannya. Dan diperkuat oleh POJK No. 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan
Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang terdapat pada Pasal 4 poin h, dimana
laporan tahunan setidaknya wajib paling sedikit memuat tanggungjawab sosial dan
lingkungan Emiten atau Perusahaan, (OJK, 2016).
Perusahaan yang telah melakukan pengungkapan lingkungan dapat
meningkatkan legitimasi dimata masyarakat. Karena dianggap sudah bertanggungjawab
terhadap lingkungan. sehingga perusahaan memperoleh manfaat atau sumber daya
potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern). Perusahaan yang
berada dalam sektor yang peka terhadap lingkungan lebih termotivasi untuk
mengurangi emisi karbon, (Reid & Toffel, 2009). Studi Irwhantoko & Basuki (2016)
menemukan bahwa rasio utang pada ekuitas perusahaan berpengaruh negatif signifikan.
Sementara faktor lainnya (ukuran perusahaan, profitabilitas, kompetisi, pertumbuhan,
dan reputasi akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pada
emisi karbon di Indonesia. Pratama (2018) yang melakukan studi pada Perusahaan
Pertanian dan Pertambangan Indonesia menemukan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif signifikan dan pertumbuhan laba berpengaruh negatif pada
pengungkapan emisi karbon. Sementara faktor lainnya tidak berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan emisi karbon.
REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS
Teori Pemangku Kepentingan/Stakeholder Theory
Teori pemangku kepentingan memandang bahwa kelangsungan perusahaan di
dalam lingkungan bisnisnya tergantung pada berbagai pihak pemangku kepentingan
yang tidak hanya terbatas pada pemilik dan manajemen, seperti misalnya pemerintah,
karyawan, kreditur dan konsumen. Institusi tercipta tidak hanya untuk memenuhi
kepentingannya sendiri melainkan kebutuhan macam-macam pihak yang ada di
sekitarnya, (Gudono, 2017). Penggolongan stakeholder salah satunya bisa dengan
mengelompokkannya menjadi “internal stakeholder” (manajemen, karyawan, dan
sebagainya) dan “external stakeholder” (pemilik, pemerintah, kreditur, dan
sebagainya).
Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan
untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan.
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Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang dimiliki
stakeholder atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk
membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses
terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau
kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan
perusahaan, (Ghozali & Chariri, 2007).
Teori Legitimasi
Teori legitimasi telah secara ekstensif digunakan untuk menjelaskan motivasi
pengungkapan lingkungan secara sukarela oleh organisasi, (Pellegrino & Lodhia,
2012). Sedangkan menurut (Dowling & Pfeffer, 1975) dalam (Ghozali & Chariri,
2007) teori legitimasi berasal dari konsep legitimasi organisasi yang mengungkapkan
bahwalegitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas
kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas di tempat entitas tersebut
berada. Ketika terjadi suatu perbedaan, baik yang nyata atau berpotensi muncul di
antara kedua systemnilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi
entitas.
Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial
dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas
dimana perusahaan itu berada dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka
panjang. Yang melandasi teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara
perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber
ekonomi, (Ghozali & Chariri, 2007).

Carbon Emission
Carbon Emission (Emisi Karbon)
Emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Emisi karbon terkait emisi
gas rumah kaca; kontributor utama perubahan iklim, (ECOLIFE Foundation, 2011).
Emisi CO2 dari waktu ke waktu terus meningkat baik pada tingkat global,
regional, nasional pada suatu negara maupun lokal untuk suatu kawasan. Hal ini terjadi
karena semakin besarnya penggunaan energi dari bahan organik (fosil), perubahan tata
guna lahan dan kebakaran hutan, serta peningkatan kegiatan antropogenik (Slamet S,
Peneliti Lapan) dalam (Jannah & Muid, 2014).
Salah satu penyumbang emisi karbon adalah aktivitas operasional dari perusahaan.
Perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim diharapkan mengungkapkan aktivitas mereka
yang berperan terhadap peningkatan perubahan iklim salah satunya carbon emission disclosure.

Carbon Emission Disclosure (Pengungkapan Emisi Karbon)
Perusahaan sekarang ini telah dituntut untuk lebih terbuka lagi mengenai
informasi tentang perusahaan mereka. Transparansi dan akuntabilitas ditunjukkan oleh
perusahaan dengan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunannya. Informasi
yang diungkapkan dalamlaporan tahunan tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu
mandatory disclosure dan voluntary disclosure.
Pengungkapan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan telah diatur oleh
regulasi. Salah satunya yang dibuat oleh IAI yang tertuang dalam PSAK No. 1
(Amandemen 2016) paragraph empat belas yaitu: “Beberapa entitas juga menyajikan,
dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah,
khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika
karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan laporan keuangan yang

78 Pengaruh Leverage, Kompetisi, dan Pertumbuhan___________________________

memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar laporan keuangan tersebut
adalah diluar ruang lingkup SAK”, (IAI, 2018). Carbon Emission Disclosure
merupakan salah satu contoh dari pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian
dari laporan tambahan yang telah dinyatakan dalam PSAK tersebut.
Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Leverage terhadap Carbon Emission Disclosure.
Leverage adalah seberapa jauh perusahaan menggunakan pendanaan melalui
utang, (Brigham & Houtson, 2011) atau menunjukkan proporsi atas penggunaan utang
untuk membiayai investasinya Sartono, 2001).
Semakin tinggi DER berarti
menunjukkan semakin kuatnya power kreditor sebagai salah satu stakeholder untuk
menekan perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon sebagai salah satu bentuk
ketaatan pada peraturan pemerintah. Apabila sumber pendanaan berasal dari publik
dengan cara penerbitan obligasi, maka untuk memenuhi tuntutan stakeholder dan agar
mendapatkan legitimasi lebih, maka perusahaan akan cendrung lebih banyak
melakukan pengungkapan karbon emisi. Dari sini diturunkan hipotesis berikut:
H1 : Leverage berpengaruh positif terhadap Carbon Emission Disclosure.
Pengaruh kompetisi terhadap Carbon Emission Disclosure.
Secara teori ekonomi pengaruh persaingan terhadap kualitas produk bersifat
tidak pasti. Beberapa teori menyatakan bahwa penjual dapat mempertahankan kualitas
bila harga yang diperoleh tinggi, berapapun tingkat persaingannya, (Klein & Leffler,
1981).
Kompetisi yang ketat mampu menciptakan tekanan pada perusahaan lain
yangberada pada industri yang sama. Peng, Sun, & Luo (2014) menganggap
pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bentuk tekanan perusahaan pada
lingkungan yang kompeten. Keadaan lingkungan industri dengan tingkat kompetisi
yang tinggi mungkin akan memaksa perusahaan lain melakukan pengungkapan emisi
karbon untuk ikut masuk ke jajaran perusahaan kompetitif.
Persaingan dalam satu industri menunjukkan perjuangan masing-masing
perusahaan yang ada dalam satu industri untuk memperebutkan pangsa pasar maupun
pangsa pelanggan, (Nawawi, 2012). Studi Irwhantoko & Basuki (2016) menunjukkan
bahwa kompetisi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap carbon emission
disclosure. Penelitian Pratama (2018) menemukan bahwa kompetisi tidak berpengaruh
signifikan terhadap carbon emission disclosure. Dari sini diturunkan hipotesis berikut:
H2 : Kompetisi berpengaruh positif signifikan terhadap Carbon Emission
Disclosure.
Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap Carbon Emission Disclosure.
Setiap perusahaan berusaha mencapai pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya
karena pertumbuhan perusahaan memberikan gambaran perkembangan perusahaan
yang terjadi, (Fauzi & Suhadak, 2015). Perusahaan yang memiliki pertumbuhan lebih
cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal eksternal, (Brigham & Houtson,
2011), maka kondisi seperti itu akan menciptakan kontradiksi antara penggerak
pertumbuhan ekonomi dengan pengungkapan emisi karbon. Long, Y, Du, & Zhuang
(2015) menyatakan bahwa terdapat hubungan dua arah antara Produk Domestik Bruto
(PDB) dengan emisi karbon, batu bara, gas, dan konsumsi listrik. Penggunaan energi
yang bersumber daribatu bara, gas memang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi,
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akan tetapi ketika dibandingkan dengan menggunakan energi baru terbarukan hasilnya
lebih kuat berkorelasi dengan peningkatan emisi karbon. Variabel pertumbuhan dapat
dilihat dari sisi penjualan, asset maupun laba bersih perusahaan. Meski dapat dilihat
dari berbagai sisi, namun ketiganya menggunakan prinsip dasar yang sama di mana
pertumbuhan dipahami sebagai kenaikan nilai di suatu periode relative terhadap
periode sebelumnya, (Prasetyo, 2011). Studi Irwhantoko & Basuki (2016) dan Pratama
(2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan mempunyai pengaruh signifikan terhadap
Pengungkapan Emisi Karbon.
H3 : Pertumbuhan berpengaruh positif signifikan terhadap Carbon Emission
Disclosure.

LEVERAGE (X1)
CARBON EMISSION
DISCLOSURE (Y)

KOMPETISI (X2)
PERTUMBUHAN
PERUSAHAN (X3)
Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kausatif yang melihat apakah terdapat pengaruh
leverage, kompetisi dan pertumbuhan perusahaan terhadapa pengungkapan emisi
karbon. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengambil perusahaan
manufaktur sebagai objek penelitian. Sumber data penelitian ini diperoleh dari annual
report perusahaan yang didapat dari website resmi BEI www.idx.co.id.

Populasi dan Sampel
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI). Periode tahun yang digunakan adalah (2015 – 2017). Penelitian
ini menggunakan metode purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel.
Kriteria yang digunakan dalam menguji sampel yaitu:
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Tabel 1
Kriteria Sampel Penelitian
KRITERIA
Total keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

JUMLAH
169

Perusahaan tidak terdaftar pada BEI sejak januari 2015

(29)

Perusahaan tidak memiliki situs website atau error

(9)

Tidak menerbitkan Laporan Tahunan (Annual Report) 20152017 secara lengkap
Tidak menggunakan satuan mata uang rupiah dalam Laporan
Tahunan (Annual Report)
Tidak mengungkapkan emisi karbon pada Laporan Tahunan
(Annual Report)
Sampel Perusahaan Berdasarkan Kriteria

(21)
(27)
(51)
32

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu menelusuri laporan
tahunan perusahaan yang masuk kedalam pemilihan sampel penelitian ini. Laporan
tahunan diperoleh melalui publikasi Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui www.idx.co.id
periode tahun 2015-2017.
Definisi Operasional Variabel
Carbon Emission Disclosure (Pengungkapan EmisiKarbon)
Transparansi dan akuntabilitas ditunjukkan oleh perusahaan dengan
mengungkapkan informasi dalam laporan tahunannya. Informasi yang diungkapkan
dalam laporan tahunan tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu mandatory
disclosure dan voluntary disclosure. Untuk mengukur pengungkapan emisi karbon
menggunakan check list berikut:
Tabel 2
Checklist Carbon Emission Disclosure
NO
1

2

KATEGORI
Perubahan Iklim:
Resiko dan Peluang

Emisi Gas Rumah
Kaca
(GHG/Greenhouse
Gas)

ITEM

KETERANGAN

Penilaian/deskripsi terhadap risiko (peraturan/regulasi baik
CC-1 khusus maupun umum) yang berkaitan dengan perubahan iklim
dan tindakan yang diambil untuk mengelola risiko tersebut.
CC-2 Penilaian/deskripsi saat ini (dan masa depan) dari implikasi
keuangan, bisnis dan peluang dari perubahan iklim.
Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi
GHG-1
gas rumah kaca (misal protocol GRK atau ISO).
Keberadaan verifikasi eksternal terhadap penghitungan
kuantitas emisi GRK oleh siapa dan atas dasar apa.
Total emisi gas rumah kaca (metrik ton CO2-e) yang
GHG-3
dihasilkan.
GHG-4 Pengungkapan lingkup 1 dan 2, atau 3 emisi GRK langsung.
GHG-2

Pengungkapan emisi GRK berdasarkan asal atau sumbernya
(misal: batu bara, listrik, dll.).
Pengungkapan emisi GRK menurut fasilitas atau tingkat
GHG-6
segmen.
GHG-5
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NO
3

4

5

KATEGORI

ITEM
KETERANGAN
GHG-7 Perbandingan emisi GRK dengan tahun-tahun sebelumnya.
Konsumsi Energi
Jumlah energi yang dikonsumsi (misalnya tera-joule atau PetaEC-1
(EC/Energy
joule).
Consumption )
Penghitungan energi yang digunakan dari sumber daya yang
EC-2
dapat diperbaharui.
EC-3 Pengungkapan menurut jenis, fasilitas atau segmen.
Pengurangan Gas
Perincian dari rencana atau strategi untuk mengurangi emisi
RC-1
Rumah Kaca dan
GRK.
Biaya (RC/Reduction
Perincian dari tingkat target pengurangan emisi GRK saat ini
RC-2
dan target pengurangan emisi.
Cost )
Pengurangan emisi dan biaya atau tabungan (costs or savings)
RC-3 yang dicapai saat ini sebagai akibat dari rencana pengurangan
emisi.
Biaya emisi masa depan yang diperhitungkan dalam
RC-4
perencanaan belanja modal (capital expenditure planning).
Akuntabilitas Emisi
Indikasi bahwa dewan komite (atau badan eksekutif lainnya)
Karbon
AEC-1 memiliki tanggung atas tindakan yang berkaitan dengan
(AEC/Accountability
perubahan iklim.
of Emission Carbon )
Deskripsi mekanisme bahwa dewan (atau badan eksekutif
AEC-2 lainnya) meninjau perkembangan perusahaan yang
berhubungan dengan perubahan iklim.

Sumber : Choi, Lee, & Psaros (2013)
Tabel 3
Deskripsi Ruang Lingkup
Scope 1

Emisi GRK
langsung

a. Emisi GRK terjadi dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan
oleh perusahaan, misalnya: emisi dari pembakaran boiler, tungku,
kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan; emisi dari produksi kimia
pada peralatan yang dimiliki dan dikendalikan olehperusahaan.
b. Emisi CO2 langsung dari pembakaran biomassa tidak
dimasukkan dalam lingkup 1 tetapi dilaporkan secaraterpisah.
c. Emisi GRK yang tidak terdapat pada protocol Kyoto, misalnya
CFC, NOX, dll sebaiknya tidak dimasukkan dalam lingkup 1
tetapi dilaporkan secaraterpisah.

Scope 2

Emisi GRK
secara tidak
langsung yang
berasal dari
listrik
Emisi GRK
tidak langsung
lainnya

a. Mencakup emisi GRK dari pembangkit listrik yang dibeli atau
dikonsumsi olehperusahaan.
b. Lingkup 2 secara fisik terjadi pada fasilitas dimana listrik
dihasilkan.

Scope 3

a. Lingkup 3 adalah kategori pelaporan opsional yang
memungkinkan untuk perlakuan semua emisi tidak langsunglainnya.
b. Lingkup 3 adalah konsekuensi dari kegiatan perusahaan, tetapi
terjadi dari sumber yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh
perusahaan.
c. Contoh lingkup 3 adalah kegiatan ekstraksi dan produksi bahan
baku yang dibeli, transportasi dari bahan bakar yang dibeli, dan
penggunaan produk dan jasa yangdijual.

Sumber : Choi, Lee, & Psaros (2013)
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Leverage
Leverage adalah seberapa banyak perusahaan menggunakan utang dalam pembiayaan
perusahaan. Rumus yang digunakan adalah:

Kompetisi
Kompetisi adalah proposi pangsa pasar yang dimiliki perusahaan dibanding
dengan jumlah total pangsa pasar yang ada. Rumus yang digunakan adalah sebagai
berikut:

MS
n

= Pangsa pasar setiap perusahaan
= Jumlah perusahaan manufaktur

Pertumbuhan Perusahaan
Pertumbuhan perusahaan adalah besar laba tahun berjalan dibandingkan dengan
laba 4 tahun lalu dikurang satu. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat pengungkapan
perubahan iklim pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Pengukuran yang
digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maximum, mean, dan
standar deviasi.
Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas,
ujinormalitas, dan uji autokolerasi. Untuk mendapatkan ketepatan model yang akan
dianalisis dalam penelitian ini perlu dilakukan pengujian atas beberapa persyaratan
asumsi klasik yang mendasari model regresi. Uji Multikolinearitas menggunakan
Variance Inflation Factor (VIF), uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, uji
autokorelasi menggunakan Durbin Watson
dan uji normalitas menggunakan
Kolmogorov Smirnov.
Teknik Analisis Data
Studi ini menggunakan menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji
hipotesis. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan variabel satu
dengan variabel lainnya dan dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik (metode
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matematika). Bentuk persamaannya sebagai berikut:
Keterangan :
Y
=
a
=
X1
=
X2
=
X3

β1 β2 β3

Pengungkapan Emisi Karbon (Carbon Emission Disclosure)
Konstanta
Utang
Kompetisi
= Pertumbuhan Perusahaan
= Koefisiensi Regresi
= Residual Error

Pengujian Hipotesis
a. Uji F
Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α = 5%).
Dan syarat penerimaan atau penolakan pada hipotesis yang telah diungkapkan jika nilai
signifikan > 0,05 maka H0 ditolak (Koefisien regresi tidak signifikan). Berarti secara
simultanseluruhvariabelindependentersebuttidakmempunyaikontribusiyangsignifikan
terhadap variabel dependen penelitian begitu jugasebaliknya.
b. Uji t
Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α =5%).
Penerimaan atau penolakan hipotesis jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 ditolak
(koefisien regresi tidak signifikan). Berarti secara parsial variabel independen tersebut
tidak mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen penelitian
begitu juga sebaliknya.
c. Uji Koefisiensi Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan
model dapat menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi
adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai
yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.
Statistik Deskriptif
Berikut ini disajikan statistik deskriptif untuk tiap variabel yang digunakan.
Tabel 4
Statistik Deskriptif
0.08

2.69

0.9846

Std.
Deviation
0.76192

96

0.00

370.02

16.5244

64.10723

96

-58.37

6.51

0.5175

6.27378

CED

96

5.56

83.33

22.9170

13.32390

Valid N
(listwise)

96

N

Minimum

Leverage

96

Kompetisi
Pertumbuan
Perusahaan

Maximum

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019
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Berdasarkan hasi uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menjelaskan bahwa dari
32 perusahaan sampel selama periode pengamatan 2015 – 2016, Nilai pada variabel
Leverage nilai minimum sebesar 0,08%, nilai maksimum sebesar 2,69%, nilai rata-rata
sebesar 0,98% dan nilai standar deviasi sebesar 0,76%. Nilai rata-rata leverege tersebut
terdapat pada beberapa perusahaan yaitu PT. Astra Internasional Tbk dengan nilai
0,94% tahun 2015, PT. Kabelindo Murni Tbk dengan nilai 0,99% tahun 2016, dan PT.
Kimia Farma (Persero) Tbk dengan nilai 1,03% tahun 2016.
Nilai pada variabel Kompetisi nilai minimum sebesar 0.00 HerfindahlHirschmad Index, nilai maksimum sebesar 370,02 Herfindahl-Hirschmad Index, nilai
rata-rata sebesar 16,52 Herfindahl- Hirschmad Index dan nilai standar deviasi sebesar
64,11 Herfindahl-Hirschmad Index. Nilai rata-rata kompetisi tersebut terdapat pada
perusahaan yaitu PT. Unilever Indonesia Tbk dengan nilai 14,49% tahun 2015, di tahun
2016, dan tahun 2017 dengan nilai 14,80%.
Nilai pada variabel Pertumbuhan Perusahaan nilai minimum sebesar -58,37%,
nilai maksimum sebesar 6,51%, nilai rata-rata sebesar 0,52% dan nilai standar deviasi
sebesar 6,27%.Nilai pada variabel Carbon Emission Disclosure nilai minimum sebesar
5,56%, nilai maksimum sebesar 83,33%, nilai rata-rata sebesar 22,92% dan nilai
standar deviasi sebesar13,32%. Nilai rata-rata Carbon Emission Disclosure tersebut
terdapat pada beberapa perusahaan yaitu PT. Kabelindo Murni Tbk dengan nilai 0,54%
tahun 2015, PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dengan nilai 0,51% tahun 2015 dan PT.
Japfa Comfeed Indonesia Tbk dengan nilai 0,49% tahun 2015.
Uji Asumsi Klasik
Berikut adalah hasil uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan
heteroskedastisitas. Hasil pengujian normal pada uji statistik parametric KolmogorovSmirnov (K-S) dengan hasil uji signifikansi variabel carbon emission disclosure
sebesar 0,058 > 0,05, maka data residual terdistribusi normal.
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas didapat bahwa nilai VIF untuk variabel
leverage, kompetisi, pertumbuhan perusahaan masing-masing 1.011; 1.003; 1.008.
Terlihat semua nilai VIF di bawah 10. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan
bahwa tidak ada terjadinya multikolinieritas antar variabel bebas satu sama lainnya.
Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi dengan uji signifikansi Durbin-Watson
test residual diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 1,763 berada di atas dU
(96;3) yaitu sebesar 1,732 dan dibawah dari 4-dU sebesar 2,268. Maka dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi autokorelasi yang positif maupunnegatif.
Berdasarkan hasil uji heteroskedatisitas di atas dengan menggunakan uji glejser,
variabel leverage, kompetisi dan pertumbuhan perusahaan masing-masing memiliki
nilai 0.790; 0.413; 0.320. Terlihat semua variabel mendapatkan nilai signifikansi diatas
5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini tidak terjadi
heteroskedatisitas dalam model regresi.
Analisis Regresi dan Hipotesis
Pada tabel 5 terlihat bahwa hasil uji F memiliki nilai signifikan 0.000 < 0,05
maka model regresi fit dan secara simultan seluruh variabel independen tersebut
mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen penelitian. Nilai
koefisien determinasi (R2) pada penelitian ini sebesar 0,646. Hal ini berarti sebesar

________Rachmad Hidayat Pranasyahputra / Trismayarni Elen /Kurnia Sari Dewi 85

64,6% variabel dependen Carbon Emission Disclosure dijelaskan oleh variabel
independen Leverage, Kompetisi dan Pertumbuhan sebesar 64,6% sementara sisanya
35,4% dijelaskan oleh variabel lain atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke
dalam penelitian ini.

Varb
Independen
Leverage
Kompetisi
Pertumbuhan
Perusahaan
F-test
Prob F
Adjusted R2

Prediksi
+
+
+

Tabel 5
Hasil Uji
βCoeff
t
0.078
0.809
0.047

1.273
13.229
0.768

Sig
0.206
0.000
0.445

Kesimpulan
Ho1 gagal ditolak
Ho2 ditolak
Ho3 gagal ditolak

58.714
0.000
0.646

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 9 di atas, terlihat bahwa hanya variabel
kompetisi yang terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan emisi
karbon. Hasil ini munlgkin menunjukkan bahwa industri sudah semakin
memperhatikan isu pencemaran lingkungan. Industri memperhatikan karena adanya
tekanan dari stakeholder. Banyak pelanggan yang sudah semakin menganggap
pelestarian lingkungan seperti melakukan proses produksi yang dapat mengurangi
emisi karbon sebagai syarat untuk mau membeli produk mereka. Apabila sebuah
perusahaan mengabaikan isu lingkungan maka daya saingnya terhadap perusahaan
sejenis akan berkurang. Hasil penelitian ini berbeda dengan Studi Irwhantoko & Basuki
(2016) dan Pratama (2018) yang menunjukkan bahwa kompetisi tidak mempunyai
pengaruh signifikan
Dilain pihak studi ini gagal membuktikan bahwa leverage memiliki pengaruh
signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini mungkin dikarenakan
perbankan sebagai kreditor belum mensyaratkan para debitur atau calon debitur
pengungkapan emisi karbon sebagai syarat mendapatkan atau pencairan kredit. Ada
kemungkinan pihak perbankan masih menggunakan paradigma lama sebagai syarat
layak untuk mendapatkan pinjaman seperti hanya mengutamakan 5C (condition,
character, capacity, capital dan collateral), karena kepedulian utama perbankan baru
hanya sebatas kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman.
Studi ini juga gagal membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh
terhadap pengungkapan emisi karbon. Hipotesis yang gagal dibuktikan ini mungkin
justru merupakan sebuah fenomena yang menggembirakan karena berarti pernyataan
Long, Du & Zhuang (2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan dua arah
antara Produk Domestik Bruto (PDB) dengan emisi karbon, batu bara, gas dan
konsumsi listrik tidak terbukti. Hasil ini juga mungkin bisa menjadi bukti bahwa untuk
menggerakkan pertumbuhan ekonomi tidak harus disertai dengan pencemaran
lingkungan. Kemajuan teknologi memungkin pabrik, industri untuk beroperasi
sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi jumlah emisi karbon. Studi ini
memberikan hasil yang berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Irwhantoko &
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Basuki (2016) dan Pratama (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan mempunyai
pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Kesimpulan
1. Leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap CarbonEmission Disclosure
2. Kompetisi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Carbon Emission
Disclosure.
3. Pertumbuhan perusahaan secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan
terhadap Carbon Emission Disclosure.
Keterbatasan
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:
1. Data penelitian mengeluarkan perusahaan yang menyajikan laporan keuangan
dalam mata uang selain rupiah, sehingga mengurangi jumlah sample.
2. Riset ini tidak membagi perusahaan yang memiliki potensi pencemaran udara yang
lebih tinggi (high profile) dengan perusahaan low profile.
Saran
Untuk penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai carbon emission disclosure
diperiode selanjutnya diharapkan mampu memperbarui hasil penelitian dengan
mempertimbangkan saran berikut:
1. Melakukan konversi mata uang selain rupiah ke rupiah untuk perusahaan yang
menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain rupiah
2. Membagi perusahaan dalam industri high profile dan low profile.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya perusahaan yang digunakan menjadi sampel
selanjutnya tidak perlu menggunakan perusahaan yang terdaftar pada BEI
melainkan menggunakan perusahaan yang terdaftar pada PROPER. Untuk
mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian ini dan dapat dibandingkan
hasilnya.
Implikasi
1. Akademis
Untuk mahasiswa akuntansi manajemen sebaiknya diberikan tambahan
pemahan carbon emission disclosure dengan menambahkan mata kuliah akuntansi
karbon sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menambahkan
pemahamannya. Karena carbon emission disclosure pada nantinya akan dimasukkan ke
dalam laporan keuangan serta laporan tahunan padaperusahaan.
2.

Praktisi
Praktisi yang dimaksud adalah seorang akuntan karena akuntanlah yang
bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan maupun laporan tahunan setiap
perusahaan. Dengan adanya pengungkapan emisi karbon pada perusahaan, perusahaan
harus lebih melihat ke faktor lingkungannya. Karena dari dampak yang telah terjadi
dapat dijadikan suatu keputusan manajemen dalam mengambil keputusan untuk
perusahaan melakukan kelangsungan usaha secara jangka panjang. Oleh sebab itu,
alangkah baiknya jika seorang akuntan perusahaan memasukkan pengungkapan emisi
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karbon didalam setiap laporan keungan serta laporan tahunan perusahaan. Agar
manajemen perusahaan dapat meninjau kinerja perusahaan dalam pengelolaan limbah
yang berupa emisi karbondengan dihitung menggunakan akuntansikarbon.
3. Regulator
Bagi regulator sebaiknya, untuk lebih mempertegas lagi peraturan-peraturan
yang sudah jelas pada dasarnya yang memiliki keterkaitan dengan pengungkapan emisi
karbon bagi perusaaan-perusahaan pelaku usaha industri yang dapat menimbulkan
adanya emisi karbon dan untuk mewajibkannya tercatat di dalam laporan keuangan
maupun laporan tahunan perusahaan. Karena dampak dari emisi karbon berpengaruh
terhadap lingkungan yang akan membahayakan bumi.
Regulator yang dimaksudkan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan dengan
koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia. Karena regulator
tersebutlah yang saling berkaitan satu sama lain yang dapat membuat peraturan yang
tegas untuk carbon emission disclosure bagi perusahaan dalam penyajian laporan
keuangan maupun laporan tahunan. Sehingga dapat meningkatkan pengungkapan emisi
karbon pada laporan keuangan maupun laporan tahunan yang telah dikeluarkan oleh
perusahaan-perusahaan pelaku usaha industri semakin berkembang.
4. Investor
Bagi pelaku investor maupun calon investor agar lebih teliti lagi dalam
mengambil keputusan untuk memilih perusahaan yang ingin ditanamkan modal.
Perusahaan yang mengungkap emisi karbon pada laporan keuangan maupun laporan
tahunan perusahaan dapat dijadikan sebagai perusahaan yang tepat karena tidak hanya
mementingkan keuntungannya saja melainkan juga mementingkan lingkungan yang
berdampak sebagai kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga
sebagai investor dan calon investor dapat merasa aman untuk menginvestasikan kepada
perusahaan tersebut.
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