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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian dalam 

penelitian ini. Adapun hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan 

perbandingan tidak lepas dari topik penelitian mengenai pengaruh Media 

Exposure, Tipe Industri, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Carbon Emission Disclosure. Berikut ini disajikan beberapa penelitian 

terdahulu : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

(Tahun) 
Judul/Jurnal Variabel/Objek Hasil 

1 Jannah & 

Mujid 

(2014) 

Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Carbon 

Emission 

Disclosure pada 

Perusahaan di 

Indonesia 

Variabel Dependen: 

Carbon Emission 

Disclosure  

Variabel 

Independen: media 

exposure, tipe 

industri, 

profitabilitas, ukuran 

perusahaan, kinerja 

lingkungan, dan 

leverage . 

Objek:  

Perusahaan yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2010-2012. 

Tipe industri, 

ukuran 

perusahaan, 

kinerja 

lingkungan, dan 

leverage 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Carbon 

Emission 

Disclosure.  

Media exposure 

dan 

profitabilitas 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Carbon 
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Emission  

2Disclosure.  

 

2 Cahya 

(2016) 

Carbon 

Emission 

Disclosure : 

Ditinjau dari 

Media 

Exposure, 

Kinerja 

Lingkungan, 

dan 

Karakteristik 

Perusahaan Go 

Public Berbasis 

Syariah di 

Indonesia 

Variabel Dependen : 

Carbon Emission 

Disclosure 

 

Variabel 

Independen: 

Media Exposure, 

Kinerja Lingkungan, 

Karakteristik 

Perusahaan. 

 

Objek: 

Perusahaan Go 

Public Berbasis 

Syariah yang 

terdaftar di JII 

melalui BEI tahun 

2012-2014. 

 

Tipe industri 

dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

secara 

signifikan. 

 

Sedangkan 

untuk 

variabel media 

exposure, 

kinerja 

lingkungan, dan 

total asset tidak 

berpengaruh 

terhadap carbon 

emission 

disclousure. 

3 Pradini 

(2013)  

 

The Analysis of 

Information 

Content 

Towards 

Greenhouse Gas 

Disclosure in 

Indonesia 

Companies  

 

Variabel Dependen: 

Greenhouse Gas 

Emission Disclosure  

 

Variabel 

Independen: ISO 

14001, eksistensi 

fungsi lingkungan, 

laporan informasi 

lingkungan, 

PROPER, ukuran 

perusahaan, 

leverage, dan 

profitabilitas  

 

Objek:  

Perusahaan-

perusahaan yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2010-2011  

Hasil pengujian 

hipotesis 

memperlihatkan 

bahwa ISO 

14001, 

eksistensi fungsi 

lingkungan, 

laporan 

informasi 

lingkungan, 

PROPER, 

ukuran 

perusahaan, 

leverage 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Greenhouse Gas 

Emission 

Disclosure. 

Sementara 

profitabilitas 

tidak 

berpengaruh 
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signifikan 

terhadap 

Greenhouse Gas 

Emission 

Disclosure.  

 

 

 Tinjauan penelitian terdahulu ini selanjutnya digunakan untuk 

menentukan perumusan hipotesis pada sub bab selanjutnya. Rumusan hipotesis 

didapat dari melihat teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu. 

B.  Tinjauan Pustaka 

 B.1.  Teori Stakeholder 

 Semua stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi 

mengenai aktivitas perusahaan yang memengaruhi mereka. Stakeholder theory 

artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan 

stakeholder theory, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan 

masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi 

dalam pembangunan secara berkelanjutan. Stakeholder theory dimulai dengan 

asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tidak dipungkiri merupakan bagian dari 

kegiatan usaha (Freeman dkk., 2004). Menurut Ghazali dan Chariri (2007), 

teori Stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah 

entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus 

memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, 

konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). 

Kelompok stakeholder inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen 
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perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan 

perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu 

manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin 

muncul bagi stakeholder.  

 Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan 

untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan 

melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder atau semua 

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa 

seluruh stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana 

aktivitas organisasi mempengaruhi stakeholder (contohnya melalui sponsorship, 

inisiatif pengamanan, dan lain-lain), bahkan ketika mereka memilih untuk tidak 

menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika mereka tidak dapat secara 

langsung memainkan peran yang konstruktif dalam kelangsungan hidup 

organisasi (Deegan, 2004). Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk 

membantu manajemen korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan 

melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-

hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Namun tujuan yang lebih luas dari 

teori stakeholder adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan 

nilai dari dampak aktifitas-aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian 

bagi stakeholder.  

 Gray, dkk., (1995) dalam Ghozalu & Chariri (2007) menyatakan 

bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung dukungan stakeholder dan 



17 
 

dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk 

mrncari dukungan tersebut. Teori Stakeholder Freeman (1984) dalam Robert 

(1992) mendefinisikan stakeholder seperti sebuah kelompok yang berkepentingan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas 

perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut memengaruhi atau dipengaruhi 

oleh perusahaan. Stakeholder termasuk di dalamnya yaitu stockholders, creditors, 

employees, customers, suppliers, public interest group, dan governmental bodies 

(Roberts, 1992). 

 Meskipun stakeholder theory mampu memperluas perspektif 

pengelolaan perusahaan dan menjelaskan dengan jelas hubungan antara 

perusahaan dengan stakeholder, teori ini memiliki kelemahan. Gray et al (1997) 

mengatakan bahwa kelemahan daristakeholder theory terletak pada fokus teori 

tersebut yang hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan perusahaan dalam 

mengatur stakeholder-nya. Perusahaan hanya diarahkan untuk 

mengidentifikasi stakeholder yang dianggap penting dan berpengaruh dan 

perhatian perusahaan akan diarahkan pada stakeholder yang dianggap bermanfaat 

bagi perusahaan. Mereka yakin bahwa stakeholder theory mengabaikan pengaruh 

masyarakat luas (society as a whole) terhadap penyediaan informasi dalam 

pelaporan keuangan (Ghozali dan Chariri, 2007). 

 B.2.  Teori Legitimasi 

 Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi 

bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan 
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yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan 

dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Rosita 

Candra 2009).. Teori legitimasi (Legitimacy theory) berfokus pada interaksi antara 

perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah 

bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial 

masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan 

semakin legitimate.   

Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang 

diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Ahmad dan Sulaiman, 

2004). Teori tersebut dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan 

agar kongruen dengan masyarakat luas. Gray et al (1996:46) dalam Ahmad dan 

Sulaiman (2004) berpendapat bahwa legistimasi merupakan :  

”…  ...a systems-oriented view of the organisation and society ...permits us to 

focus on the role of information and disclosure in the relationship between 

organisations, the State, individuals and groups” 

 

Definisi tersebut mengatakan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan 

perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), 

pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem 

yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Operasi 

perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. 

 Deegan, Robin dan Tobin (2000) menyatakan legitimasi dapat diperoleh 

manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu 
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atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan 

lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada 

saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. Dasar pemikiran teori ini adalah 

organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat 

menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan 

sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan 

untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh 

masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk 

menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima 

oleh masyarakat. Berdasarkan teori legitimasi, organisasi akan terus berusaha 

untuk memastikan bahwa mereka dianggap beroperasi dalam batas-batas dan 

norma-norma dalam masyarakat. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa 

pemangku kepentingan menganggap aktivitas mereka sebagai legitimasi (Deegan 

dan Unerman, 2011). Pengungkapan lingkungan merupakan salah satu cara bagi 

organisasi untuk memperoleh legitimasi ini (Berthelot dan Robert, 2011). 

 B.3.  Carbon Emission 

  Emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Emisi karbon terkait 

emisi gas rumah kaca; kontributor utama perubahan iklim (ecolife.com). 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 

tataguna lahan dan kebakaran hutan, serta peningkatan kegiatan antropogenik 

(Slamet S, Peneliti Lapan). Salah satu penyumbang emisi karbon adalah aktivitas 
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operasional dari perusahaan. Perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim 

diharapkan mengungkapkan aktivitas mereka yang berperan terhadap peningkatan 

perubahan iklim salah satunya carbon emission disclosure.  

 Di Indonesia, pengungkapan dan pelaporan atas informasi ini mulai 

berkembang dengan adanya tuntutan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah seperti Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana 

Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden No. 71 

Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan 

adanya tuntutan dari berbagai stakeholder perusahaan. Peraturan-peraturan 

tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk mengurangi emisi karbon. 

 

 B.4.  Carbon Emission Disclosure 

 Perusahaan sekarang ini dituntut untuk lebih terbuka terhadap informasi 

mengenai perusahaan tersebut. 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. 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 12 bahan organik (fosil), perubahan tata guna 

lahan dan kebakaran hutan, serta peningkatan kegiatan antropogenik (Slamet S, 

Peneliti Lapan). Karena dinilai sangat kurangnya penanggulangan atas emisi gas 

rumah kaca ini, berbagai kebijakan dikeluakan oleh pemerintah yang 
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diindikasikan secara positif dapat mengurangi dampak negatif dari emisi gas 

rumah kaca. 

 Pengungkapan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan telah diatur oleh 

regulasi. Salah satunya yang dibuat oleh IAI yang tertuang dalam PSAK No. 1 

(revisi 2009) paragraf dua belas yaitu: 

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya 

bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan 

bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan 

yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang 

lingkup Standar Akuntansi Keuangan”. 

Carbon Emission Disclosure merupakan salah satu contoh dari 

pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari laporan tambahan yang 

telah dinyatakan dalam PSAK tersebut. 

 

 B.5.  Media Exposure 

  Media merupakan sarana pendukung yang sangat efektif dan efisien dalam 

hal pengembangan perusahaan, namun dapat berdampak sebaliknya. Jannah 

(2014) menyatakan, terdapatnya media di suatu negara sebagai pengontrol 

aktivitas perusahaan, maka perusahaan perlu mempertimbangkan keberadaan 

media tersebut. Peran media sangat penting seiring dengan pesatnya alat 

komunikasi dan internet yang beredar di masyarakat. Media memainkan peran 

penting dalam mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan karena 
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merupakan sumber utama informasi seperti CSR (Simon, 1992 dalam Wang et al, 

2013). 

 Pemberitaan media dapat mempengaruhi sikap publik terhadap perusahaan 

yang selanjutnya dapat mempengaruhi stakeholder. Dinamika antara stakeholder 

dan pemberitaan media (media coverage) mempunyai dampak yang penting 

terhadap pengungkapan lingkungan secara sukarela (Dawkins dan Fraas, 2011). 

Media memiliki peran penting terhadap perusahaan. Jika terdapat isu negatif 

mengenai perusahaan, maka masyarakat mungkin akan mengecam aktivitas 

perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan tersebut. Berkaitan dengan isu 

perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon, media juga mengambil peran 

dalam memantau aktivitas. perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap 

perubahan iklim tersebut. Dengan adanya pemberitaan melalui media, stakeholder 

menjadi lebih cepat mengerti mengenai lingkungan sekitar dan mengambil sikap 

atas berita tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian McCombs dan Shaw (1972) 

dalam Dawkins dan Fraas (2011) media mempengaruhi apa yang masyarakat 

pikirkan mengenai jumlah dan jenis berbagai kejadian yang diberikan. 

 

B.6.  Tipe Industri 

 Peraturan Presiden RI Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca terbit sebagai salah satu bentuk 

kebijakan dalam hal pengurangan emisi karbon. Indonesia berkomitmen untuk 

mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 26 persen pada tahun 2020 

dari skenario Business As Usual (BAU) (Aprianto, Pusat Pemetaan dan Integrasi 
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Tematik Badan Informasi Geospasial). Dalam hal ini, emisi karbon terkait dengan 

tipe industri dimana perusahaan beroperasi. Menurut Choi et al (2013), emisi 

karbon yang dihasilkan perusahaan dalam kategori industri yang intensif dalam 

menghasilkan emisi lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dalam kategori 

industri non intensif. Jenis Industri dimana perusahaan beroperasi juga dapat 

dikategorikan menjadi perusahaan yang beroperasi pada industri yang intensif 

dalam menghasilkan emisi dan tidak. Perusahaan yang beroperasi pada industri 

intensif seperti pada sektor energi, transportasi, materials dan utilitas (Choi et al, 

2013). 

B.7.  Profitabilitas  

 Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang 

sama disampaikan oleh Husnan (2001) bahwa profitabilitas adalah kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, 

aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas merupakan salah satu variabel yang 

menggambarkan kinerja suatu perusahaan dari aspek keuangan. Rasio 

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dan mencari 

keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen 

suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan 

dan pendapatan investasi.  Profitabilitas diukur dengan menggunakan beberapa 

proksi antara lain ROA, ROE, ROI, NPM (Net Profit Margin).  

  Pada penelitian untuk menghitung profitabilitas perusahaan  menggunakan 

rasio ROA.  Lorenzo et al (2009) menggunakan ROA karena digunakan untuk 
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menggambarkan karakteristik teknis dan terkait dengan efisiensi perusahaan. 

Semakin tinggi nilai ROA mengindikasikan bahwa kinerja keuangan suatu 

perusahaan yang semakin baik. Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, 

maka perusahaan mempunyai kemampuan secara finansial dalam memasukkan 

strategi pengurangan emisi karbon ke dalam strategi bisnisnya. 

 

 B.8.  Leverage 

  Leverage merupakan perbandingan antara total utang terhadap total 

ekuitas perusahaan. Perusahaan yang high-leverage akan lebih berhati-hati dalam 

mengambil tindakan yang menyangkut pengeluaran-pengeluaran termasuk 

tindakan pencegahan dan pengurangan karbon. Pengertian leverage menurut Van 

Horne dan Wachowitcz (1995 :434) adalah “Leverage refers to the use of fixed 

costs in an attempt to increase or lever up profitability”. Sedangkan menurut 

Riyanto (2001: 375) “Leverage dapat didefenisikan sebagai penggunaan aktiva 

atau dana, dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya 

tetap atau membayar beban tetap”. Terkait dengan pengungkapan emisi karbon, 

perusahaan memanage stakeholder terkait dengan pengeluaran-pengeluaran 

terkait pengurangan emisi karbon. 

 

 B.9.  Ukuran Perusahaan 

  Perusahaan yang lebih besar lebih mungkin untuk mengungkapkan lebih 

banyak informasi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Menurut Galani et al 

(2011), perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki sumber daya yang cukup 
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untuk membayar biaya produksi informasi (mengumpulkan dan menghasilkan 

informasi) bagi pengguna laporan tahunan. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini 

mungkin mempublikasikan informasi lebih lanjut dalam laporan mereka untuk 

menyediakan informasi yang relevan kepada pengguna yang berbeda. perusahaan 

yang lebih besar mungkin cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih dari 

perusahaan-perusahaan kecil dalam laporan tahunan mereka karena keunggulan 

biaya kompetitif mereka. Oleh karena itu, perusahaan kecil mengungkapkan 

informasi kurang dari perusahaan besar. 

C.  Perumusan Hipotesis 

 C.1.  Pengaruh Media Exposure Terhadap Carbon Emission Disclosure 

  Teori legitimasi secara luas menguji peran yang dimainkan oleh berita 

media pada peningkatan tekanan yang diakibatkan oleh tuntutan publik terhadap 

perusahaan. Media mempunyai peran penting pada pergerakan mobilisasi sosial, 

misalnya kelompok yang tertarik pada lingkungan (Patten, 2002 dalam Nur dan 

Priantinah, 2012. Media memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan suatu 

informasi kepada masyarakat. Informasi dalam perusahaan, seperti aktivitas 

perusahaan juga termasuk dalam informasi tersebut. Kewaspadaan terhadap 

dampak yang dihasilkan oleh berita dari media sangat diperlukan karena berkaitan 

dengan nilai dan reputasi perusahaan (Jannah, 2014). Nur dan Priantinah (2012) 

juga menyatakan perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas pelaporan yang 

berhubungan dengan aktivitas keuangan tetapi aspek sosial dan lingkungan juga 

perlu diperhatikan. Semakin gencar pemberitaan media tentang lingkungan maka 
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perusahaan akan lebih terpacu untuk melakukan pengungkapan tentang 

enviromental information. Begitu pula penelitian Wang et al (2013) yang 

menjelaskan bahwa Media Exposure berhubungan positif dengan pengungkapan 

CSR. Dengan melakukan pengungkapan pada aspek lingkungan terutama dalam 

konteks emisi gas rumah kaca, perusahaan akan mendapat reputasi yang baik 

berdasarkan media. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1: Media Exposure berpengaruh positif Carbon Emission Disclosure. 

  

C.2  Pengaruh Tipe Industri Terhadap Carbon Emission Disclosure. 

  Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam industri yang memiliki 

dampak yang besar terhadap lingkungan lebih besar dalam melakukan 

pengungkapan lingkungan dibandingkan dengan industri yang berpengaruh kecil 

terhadap lingkungan. Tidak semua perusahaan yang bergerak di berbagai bidang 

mengungkapkan aktivitasnya apabila tidak mempunyai nilai yang positif bagi 

perusahaan tersebut. Untuk jenis perusahaan high profile seperti pertambangan, 

manufaktur yang menghasilkan kerusakan lingkungan dan emisi karbon tinggi 

lebih parah dibandingkan dengan jenis perusahaan low profile seperti yang 

bergerak di bidang jasa, perdagangan, dan lain sebagainya. 

  Hasil penelitian Choi et al (2013) menunjukkan bahwa tingkat 

pengungkapan emisi karbon sukarela akan lebih besar di perusahaan pada industri 

yang intensif dalam menghasilkan emisi seperti energi, transportasi, materials dan 

utilitas. Semakin perusahaan intensif dalam menghasilkan emisi karbon, maka 
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perusahaan akan cenderung untuk mengungkapkan informasi mengenai emisi 

karbonnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Van De Burgwal dan Vieira 

(2014) perusahaan yang memiliki dampak lebih tinggi harus melaporkan 

informasi yang lebih banyak juga daripada perusahaan yang memiliki dampak 

lingkungan yang rendah. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H2: Tipe Industri berpengaruh positif terhadap Carbon Emission Disclosure. 

 

C.3  Pengaruh Profitabilitas Terhadap Carbon Emission Disclosure. 

 Profitabilitas seringkali dijadikan tolak ukur dalam melakukan tanggung 

jawab lingkungan. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik mampu 

membayar sumber daya tambahan manusia atau keuangan yang dibutuhkan untuk 

pelaporan sukarela dan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik untuk 

menahan tekanan eksternal. Pada perusahaan dengan kinerja keuangan yang 

kurang baik, pengungkapan kewajiban atau peraturan baru mengenai lingkungan 

di masa depan berarti biaya tambahan, yang menyebabkan kekhawatiran dari 

kreditor, pemasok dan pelanggan tentang kinerja perusahaan. Sebaliknya, 

perusahaan dengan profitabilitas tinggi dihadapkan oleh ekspektasi tinggi dari 

masyarakat (Lu dan Abeysekara, 2012). Oleh karena itu, perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi akan mencoba memenuhi ekspektasi masyarakat dan 

meningkatkan akuntabilitas dengan cara melakukan pengungkapan sukarela. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Carbon Emission Dosclosure. 
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 C.4 Pengaruh Leverage Terhadap Carbon Emission Disclosure. 

  Melakukan pengungkapan sukarela seperti pengungkapan lingkungan akan 

menambah extra cost bagi perusahaan. sehingga ada kecendrungan perusahaan 

dengan leverage yang tinggi akan lebih memilih untuk tidak melakukan 

pengungkapan demi menghemat biaya (Choi, et al 2013). Tingkat Leverage 

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan karena kewajiban yang lebih besar 

dari utang dan pembayaran kembali bunga akan membatasi kemampuan 

perusahaan untuk melakukan strategi pengurangan dan pengungkapan karbon. 

Perusahaan dengan Leverage yang tinggi akan lebih berhati-hati dalam 

mengurangi dan mengungkapkannya terutama menyangkut mengenai 

pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan tindakan pencegahan karbon 

(Luo et al, 2013). 

  Leverage dapat berimplikasi pada keuangan suatu perusahaan. Penelitian 

oleh Suhardjanto (2010) juga menjelaskan bahwa tingkat leverage yang tinggi 

akan menyebabkan semakin tinggi kemungkingan perusahaan melanggar 

perjanjian kredit. Keadaan tersebut membuat perusahaan menyajiakan informasi 

laba yang tinggi. Dalam pengembangan hipotesis ini terjadi arah negatif antara 

tingkat leverage dengan tingkat pengungkapan lingkungan. Semakin tinggi 

leverage perusahaan maka pengungkapan lingkungan akan semakin kecil, begitu 

pula sebaliknya semakin kecil leverage perusahaan akan membuat pengungkapan 

lingkungan semakin besar. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

H4:  Leverage berpengaruh negatif terhadap Carbon Emission Disclosure 
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C.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Carbon Emission 

Disclosure. 

  Ukuran perusahaan adalah variabel yang sering digunakan pada penelitian 

sebelumnya untuk menjelaskan publikasi dari informasi lingkungan (Patten, 1991; 

Gray et al., 2001). Perusahaan yang besar seharusnya pendapat perhatian lebih 

dari publik, mengarah pada pengungkapan informasi mengenai lingkungan 

dengan tingkat yang lebih tinggi agar dapat mengantisipasi dan menyelesaikan 

konflik (Archel, 2003). Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan besar 

aktivitasnya akan lebih terlihat dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga 

tuntutan dan tekanan dari masyarakat akan lebih besar. Hal ini membuat 

perusahaaan besar lebih peka terhadap isu lingkungan. Dengan demikian semakin 

besar perusahaan maka kemungkinan pengungkapan informasi tentang 

lingkungan akan lebih besar, begitu juga sebaliknya. Pernyataan ini dikuatkan 

dengan penemuan Freedman and Jaggi (2005) bahwa pengungkapan greenhouse 

pollution secara positif berhubungan dengan ukuran perusahaan. . Berdasarkan 

uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 

H5: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Carbon Emission 

Disclosure. 

 




