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ABSTRAK 

 

 

Sri Asih Utami, 2015: Pengaruh Tipe Industri, Kinerja Lingkungan dan 

Pendanaan terhadap Carbon Emission Disclosure (Studi Empiris pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). 

Universitas Negeri Jakarta.  

  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tipe industri, kinerja 

lingkungan dan pendanaan terhadap carbon emission disclosure. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar 

di BEI pada periode 2011-2013. Dalam penelitian ini digunakan metode 

purposive sampling dimana didapat 45 observasi. Penelitian ini menggunakan 

metode regresi linear berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 

5%.  

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa tipe industri dan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap carbon 

emission disclosure. Sementara kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap 

carbon emission disclosure yang diukur menggunakan Carbon Emission 

Disclosure Checklist. 

 

Kata kunci: Tipe Industri, Kinerja Lingkungan, Pendanaan, Carbon Emission 

Disclosure 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAK 

 

 

Sri Asih Utami, 2015: The Influence of Type Industry, Environmental 

Performance and Financing on Carbon Emission Disclosure (Empirical Study on 

Indonesia Stock Exchange Listed Companies in 2011-2013). Universitas Negeri 

Jakarta. 

 

This research aims to examine the influence of type industry, environmental 

performance and financing on carbon emission disclosure. This research uses 

secondary data which is financial statement and additional information from  

listed companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period from 2011 

until 2013. While the sampling method used was purposive sampling method 

which is 45 observation choosen. This research uses multiple regression method 

to test the hypothesis at 5% significance. 

From the analysis performed in this research, it can be concluded that type 

industry and financing has significant influence to carbon emission disclosure. 

While environmental performance have no significant influence to carbon 

emission disclosure that measured with Carbon Emission Disclosure Checklist. 

 

Keywords: type industry, environmental performance, financing, carbon emission 

disclosure 
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