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ABSTRACT 

 The aims of this study are to obtain empirical evidence and analyze the 

factors that influence carbon emission disclosure such as ISO certification, type of 

industry, profitability, and firm size. The carbon emissions disclosure score is 

derived from data provided by the CDP Nordic 2015. 

 The population of this study are companies listed in Carbon Disclosure 

Project (CDP) Nordic 2015. Total sample used in this study are 131 companies 

based on purposive sampling. Data was analyzed using descriptive statistical 

analysis, classic assumption test and multiple linear regression analysis.  

 Result of this analytical study indicate that profitability and firm size positive 

effect on carbon emissions disclosure. While, certification ISO and type of industry 

had no effect on carbon emission disclosure. 

 

Keywords: carbon emission disclosure, certification ISO, type of industry, 

profitability, firm size 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis 

faktor-faktor yang diyakini dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon seperti 

sertifikasi ISO, jenis industri, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Skor 

pengungkapan emisi karbon diperoleh dari data yang telah disediakan oleh CDP 

Nordic tahun 2015.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Carbon 

Disclosure Project (CDP) Nordic tahun 2015. Total sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 131 perusahaan berdasarkan purposive sampling. Analisis data 

dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi 

linear berganda.  

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan 

sertifikasi ISO dan jenis industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi 

karbon.  

 

Kata Kunci: Pengungkapan emisi karbon, sertifikasi ISO, jenis industri, 

profitabilitas, ukuran perusahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan bisnis membawa pengaruh negatif terhadap lingkungan, 

salah satu contohnya yaitu pemanasan global (Ja’far & Kartikasari, 2009). 

Pemanasan global adalah terjadinya peningkatan temperatur bumi dari tahun ke 

tahun karena efek rumah kaca, sehingga energi matahari terperangkap di atmosfer 

bumi (Maps, 2011). Pemanasan global terjadi lebih cepat karena aktivitas 

manusia, termasuk kegiatan operasional perusahaan yang menghasilkan emisi 

sehingga menyebabkan berlebihnya produksi emisi gas rumah kaca yang terlepas 

ke atmosfer. Tidak jarang, istilah pemanasan global sering dijadikan penyebab 

terjadinya perubahan iklim yang tidak terkendali seperti perubahan suhu dan 

cuaca, longsor, banjir serta bencana alam lainnya (Anggraeni, 2016). Choi, Lee, & 

Psaros (2013) berpendapat bahwa sektor bisnis, politik dan lingkungan mulai 

menyadari untuk memberikan tanggapan terhadap ancaman yang ditimbulkan dari 

perubahan iklim. 

Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma bisnis 

yang semula perusahaan hanya berfokus pada perolehan laba, namun saat ini 

faktor sosial dan lingkungan juga diperhatikan mengingat aktivitas operasional 

perusahaan juga berperan dalam menghasilkan emisi. Konsep ini dinamakan 

Triple Bottom Line yang dikemukakan oleh (Elkington, 2013) dengan istilah 

economic prosperity, social justice dan environmental quality. Konsep yang 
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memberi pandangan bahwa jika perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan 3P. Selain mengejar 

keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan 

masyarakat (people) dan ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan 

(planet) seperti upaya untuk mengurangi emisi. 

Upaya perusahaan untuk menunjukkan keseriusan dalam mengurangi emisi 

gas rumah kaca dapat dilakukan salah satunya melalui pengungkapan emisi 

karbon. Pengungkapan emisi karbon adalah pengungkapan yang bertujuan untuk 

menilai emisi karbon suatu perusahaan dan menetapkan target untuk mengurangi 

emisi tersebut (Cahya, 2016). Selain memperoleh legitimasi dari para 

stakeholders, keuntungan lain yang akan didapat perusahaan yang melakukan 

pengungkapan emisi karbon yaitu adanya kemungkinan terhindar dari ancaman-

ancaman seperti pengurangan permintaan, peningkatan biaya operasional, proses 

hukum, risiko reputasi, serta denda dan pinalti (Berthelot & Robert, 2011). 

Pengungkapan emisi karbon semakin banyak diterapkan oleh perusahaan 

sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Pernyataan ini dapat 

dibuktikan melalui data Carbon Disclosure Project (CDP), dimana pada akhir 

tahun 2010 tercatat 534 investor institusional bergabung. Jumlah tersebut 

merupakan pertumbuhan yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2002 

yang hanya mencapai 35 investor. CDP merupakan kerja sama antar investor 

institusional internasional yang bertujuan untuk melaporkan berbagai aspek profil 

karbon dan pengelolaan karbon perusahaan (Zhang, Mcnicholas, Birt, & Zhang, 

2012). Semakin banyak perusahaan yang memutuskan untuk melakukan 
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pengungkapan emisi karbon dapat dipengaruhi adanya beberapa peraturan, salah 

satunya adalah Protokol Kyoto yang merupakan sebuah perjanjian internasional 

yang salah satu tujuannya untuk menurukan emisi gas rumah kaca (Prado-

Lorenzo, Rodríguez-Domínguez, Gallego-Álvarez, & García-Sánchez, 2009).  

Penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Choi et al (2013) dan Kaya 

(2008) meneliti hubungan antara tipe industri dengan pengungkapan emisi karbon 

dan menemukan bukti empiris bahwa tipe industri berpengaruh terhadap 

pengungkapan emisi karbon, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Borghei-

Ghomi & Leung (2013) dan Zhang et al (2012) tidak menemukan adanya 

pengaruh antara tipe industri dengan pengungkapan emisi karbon.  

Beberapa peneliti juga menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap 

pengungkapan emisi karbon, dimana Luo et al (2013) menemukan bukti bahwa 

profitabilitas mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Sementara hasil 

berbeda ditunjukkan oleh Choi et al (2013), Prado-Lorenzo et al (2009) dan Zhang 

et al (2012) yang tidak menemukan pengaruh profitabilitas terhadap 

pengungkapan emisi karbon. Adanya perbedaan temuan dari beberapa penelitian 

sebelumnya, maka penelitian ini berusaha meneliti kembali pengungkapan emisi 

karbon ditinjau dari faktor-faktor seperti sertifikasi ISO, jenis industri, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan dimana sampel yang digunakan adalah 

perusahaan yang terdaftar di CDP Nordic tahun 2015. Nordic merupakan Daratan 

Skandinavia yang terdiri dari beberapa negara seperti Norwegia, Denmark, 

Swedia, Finlandia, Islandia dan Kepulauan Faroe. Negara-negara Nordic menarik 
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untuk diteliti karena memiliki kebijakan lingkungan yang baik sehingga temuan 

riset ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi perusahaan-perusahaan di 

Indonesia. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Choi et al 

(2013) mengenai pengungkapan emisi karbon pada 100 perusahaan besar yang 

terdaftar di Australian Stock Exchange selama tahun 2006 hingga 2008. Penelitian 

yang dilakukan memiliki dua tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah untuk 

melaporkan sejauh mana pengungkapan emisi karbon secara sukarela dilakukan 

oleh perusahaan-perusahaan besar di Australia dan tujuan yang kedua adalah 

untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi sejauh mana perusahaan 

melakukan pengungkapan emisi karbon. Untuk mengukur luas pengungkapan 

emisi karbon,  dikembangkan indeks list berdasarkan request sheet yang 

digunakan oleh CDP. Variabel independen yang digunakan adalah pertambahan 

pengungkapan emisi karbon, leverage, ukuran perusahaan, tipe industri, 

profitabilitas, tingkat emisi karbon, dan kualitas corporate governance. 

Ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Choi et al (2013). Pertama, penelitian Choi et al (2013) 

menggunakan sampel 100 perusahaan besar yang terdaftar di Australian Stock 

Exchange, sedangkan sampel penelitian ini diperoleh dari data perusahaan yang 

terdaftar di CDP Nordic tahun 2015. Kedua, penelitian ini mengadopsi dua 

variabel independen di penelitian sebelumnya yaitu jenis industri dan ukuran 

perusahaan serta menggunakan dua variabel lain yaitu sertifikasi ISO dan 

profitabilitas.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada single bottom line, yaitu nilai 

perusahaan (firm value) yang dicerminkan melalui kondisi keuangannya saja. 

Tetapi juga harus memperhatikan lingkungan sekitar dan masyarakat atau yang 

dikenal dengan konsep Triple Bottom Line. Dengan kata lain, tidak hanya 

memberikan kepuasan bagi stockholders, perusahaan dituntut untuk memenuhi 

keinginan para stakeholdernya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan 

perusahaan memperoleh legitimasi atas perannya terhadap kepedulian sosial dan 

lingkungan sehingga perusahaan akan mendapat dukungan dari masyarakat, dan 

keberlanjutan perusahaan bisa terjamin. Salah satu bentuk penerapan konsep 

Triple Bottom Line perusahaan adalah dengan melakukan pengungkapan emisi 

karbon.  

Penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Rankin, Windsor, & Wahyuni 

(2011) berpendapat bahwa sertifikasi berpengaruh terhadap pengungkapan emisi 

karbon, sedangkan Pradini (2013) tidak menemukan adanya hubungan antara 

sertifikasi ISO terhadap pengungkapan emisi karbon. Choi et al (2013) dan Kaya 

(2008) meneliti hubungan antara tipe industri dengan pengungkapan emisi karbon 

dan menemukan bukti empiris bahwa tipe industri berpengaruh terhadap 

pengungkapan emisi karbon, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Borghei-

Ghomi & Leung (2013) dan Zhang et al (2012) tidak menemukan adanya 

pengaruh antara tipe industri dengan pengungkapan emisi karbon.  
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Beberapa peneliti juga menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap 

pengungkapan emisi karbon, dimana Luo et al (2013) menemukan bukti bahwa 

profitabilitas mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Sementara hasil 

berbeda ditunjukkan oleh Choi et al (2013), Prado-Lorenzo et al (2009) dan Zhang 

et al (2012) yang tidak menemukan pengaruh profitabilitas terhadap 

pengungkapan emisi karbon. Kaya (2008) menggunakan variabel ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon, dimana penelitian memberikan 

hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi 

karbon, sedangkan Irwhantoko & Basuki (2016) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. 

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan emisi karbon 

telah banyak dilakukan, namun penelitian-penelitian tersebut memberikan hasil 

yang tidak konsisten dan belum ada penelitian yang mengungkap secara 

komprehensif sehingga ada variabel lain yang mempengaruhi pengungkapan 

emisi karbon. Oleh karena itu, penelitian yang saat ini dilakukan dimaksudkan 

untuk menguji kembali penelitian yang ada dengan data terbaru. Penelitian ini 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh sertifikasi ISO terhadap pengungkapan emisi karbon? 

2. Bagaimana pengaruh jenis industri terhadap pengungkapan emisi karbon? 

3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon? 

4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi 

karbon? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh sertifikasi ISO terhadap pengungkapan 

emisi karbon. 

2. Untuk menganalisis pengaruh jenis industri terhadap pengungkapan emisi 

karbon. 

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan emisi 

karbon. 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

emisi karbon. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait 

diantaranya : 

1. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terhadap penelitian-

penelitian mengenai pengungkapan emisi karbon sehingga akan 

menstimulasi penelitian-penelitian sejenis dengan pengolahan data yang 

terbaru. 

2. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun 

kebijakan yang berkaitan dengan penurunan emisi karbon maupun gas 

rumah kaca. 
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3. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan dalam hal emisi karbon dan 

membantu memahami pengungkapan informasi yang berkaitan dengan 

emisi karbon sebagai dasar penentuan pengambilan keputusan bagi 

perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun 

sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah yang 

menjelaskan bahwa perkembangan bisnis membawa pengaruh negatif terhadap 

lingkungan. Adanya pergeseran paradigma dari 1P yaitu profit menjadi 3P yaitu 

profit, people, planet. Perusahaan memutuskan untuk melakukan pengungkapan 

emisi karbon sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Latar 

belakang tersebut digunakan sebagai dasar menentukan perumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menjelaskan tentang teori-teori terkait pengungkapan 

emisi karbon yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. 

Kemudian, penelitian terdahulu dengan tema sejenis dan teori-teori tersebut 

digunakan sebagai dasar dalam membuat kerangka teoritis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian membahas tentang metode yang dipakai dalam 

penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber data, dan objek penelitian serta 

paradigma penelitian. Kemudian pada bagian akhir terdapat penjelasan mengenai 

metode analisis data kuantitatif. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi objek 

penelitian, analisis data dan interpretasi data. Argumen-argumen mengenai hasil 

penelitian dijabarkan dalam bab ini. Selanjutnya, penelitian ini mencari hal apa 

saja yang dapat mempengarui pengungkapan emisi karbon.  

BAB V : KESIMPULAN 

Kesimpulan berisi penjelasan hasil penelitian berdasarkan pengujian yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya serta keterbatasan penelitian yang tidak 

dapat mencakup semua faktor yang juga diyakini dapat mempengaruhi 

Pengungkapan emisi karbon. Keterbatasan penelitian tersebut, diatasi dengan 

meyertakan saran untuk penelitian selanjutnya. 


