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ABSTRACT 

 

The Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure to The Earning 
Response Coefficient (ERC) 

(Study on mine sectoral companies’ listed at BEI in year of 2010-2011)  
 

By: 

Erny Dwi Jayanti 

 

Advisor Lecturer: 

Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA. 
 

The purpose of the study is to examine the effect of the corporate social 
responsibility (CSR) disclosed in the companies’ annual report on the value of 
Earning Response Coefficient (ERC). The study hypothesized predict that CSR 
disclosed has positive effect on the value of ERC. Indeed, this study is using 
growth and leverage variables as moderating variable, which it use to moderating 
the relationship between corporate social responsibility disclosure and the value 
of ERC.   

The population in this study consist of 36 mine sectoral companies’ listed 
at BEI in year of 2010 and 2011. This study is quantitative’s one and the 
hypothesized testing used multiple linier regression to determine the influence 
among those variables. 

The testing results of this research revealed that the corporate social 
responsibility disclosed even its before and after including the moderator 
variable, has a negative effet on the value of ERC. This study is also finding that 
both of the growth and leverage variables excluded of moderator variable and in 
the individual ways it could be influence of the value of ERC. 
 
 
Keywords : CSR, Earning Response Coefficient, Growth and Leverage. 
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ABSTRAK 
 

Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Terhadap  
Earning Response Coefficient (ERC) 

(Studi pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011) 
 

Oleh: 

Erny Dwi Jayanti 

 

Dosen Pembimbing: 

Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA. 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan 
tanggung jawab sosial (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan terhadap nilai 
Earning Response Coefficient (ERC). Hipotesa dalam penelitian ini memprediksi 
pengungkapan CSR memiliki pengaruh positif terhadap nilai ERC. Selain itu, 
dalam penelitian ini menggunakan variabel growth dan leverage sebagi variabel 
moderating, yang memoderasi hubungan antara pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan dengan nilai ERC. 
 Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 36 perusahaan sektor tambang 
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 dan 2011. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif, pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh di antara 
variabel-variabel yang ada.  
 Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan variabel pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan baik sebelum menggunakan maupun sesudah 
menggunakan variabel moderator, memiliki pengaruh negatif terhadap nilai ERC. 
Penelitian ini juga menemukan hasil bahwa variabel growth dan leverage bukan 
termasuk sebagai variabel moderator dan secara individual mampu mempengaruhi 
nilai ERC. 
 
 
Kata kunci : CSR, Earning Response Coefficient, Growth dan Leverage 
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BAB I 

LATAR BELAKANG PENELITIAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Banyaknya kasus perusakan lingkungan yang melibatkan perusahan 

besarmengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, baik dari citra dan nilai 

perusahaan maupun bagi lingkungan sekitar. Meskipun perusahaan-perusahaan 

tersebut sebelum melakukan operasional perusahaannya telah memiliki izin 

analisis dampak lingkungan hidup (Amdal), namun dalam kenyataannya dalam 

aktivitas kegiatan operasinya seringkali tidak mengindahkan kerusakan 

lingkungan dan dampak sosial terhadap lingkungaan sekitar. Perusahaan hanya 

dinilai masyarakat hanya mementingkan pencapaian laba yang maksimal tanpa 

peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. 

Perusahaan sebagai sebuah organisasi yang beroperasi dan berada dalam 

tatanan kemasyarakatan dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap sosial dan 

lingkungannya. Dalam kenyataan yang terjadi selama ini selain memberikan 

dampak positif kegiatan perusahaan juga memberikan dampak negatif bagi 

lingkungannya, sehingga diperlukan sebuah mekanisme untuk memberikan 

manfaat balik bagi lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. 

Pemahaman inilah yang mendasari adanya pertanggungjawaban sosial perusahaan 

(Corporate Social Responsibility-CSR). 

Tanggung jawab perusahaan seharusnya mencakup 3 kategori yaitu kinerja 

ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Ketiga kategori ini dikenal juga 
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dengan tripple bottom line. Tripple bottom line (TBL) atau tiga faktor utama 

operasi perusahaan dalam kaitannya dengan lingkungan dan manusia, yaitu faktor 

manusia dan masyarakat (people), faktor ekonomi (profit), serta faktor lingkungan 

(planet). Maka dari ketiga faktor yang disebut tropple P (3P) ini adalah selain 

berorientasi untuk mencapai keuntungan secara ekonomi (profit), perusahaan 

wajib memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia (people) dan terhadap 

lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati (planet). 

Operasional keseluruhan suatu perusahaan biasanya ditandai dengan kinerja 

ekonomi yang yang positif baik dari segi pencapaian laba dan pertumbuhan 

perusahaan tersebut, namun ada hal lain yang tak kalah pentingnya menandai 

keberhasilan suatu perusahaan yaitu keberlangsungan hidup perusahaan di masa 

mendatang (sustainability). Kunci utama pencapaian keberlangsungan adalah 

penerimaan publik akan kehadiran perusahaan. Penerimaan publik didasarkan 

pada penilaian keberlangsungan perusahaan di masa mendatang dengan harapan 

perusahaan dapat bersinergi dengan lingkungan dan sosialnya, tempat perusahaan 

beraktivitas. 

Kinerja keuangan perusahaan pada umumnya digambarkan melalui 

pencapaian laba dan bagi perusahaan publik terdapat korelasi yang kuat antara 

pencapaian laba denagn harga saham perusahaan tersebut. Terdapat hubungan 

yang signifikan antara pengumuman laba perusahaan dengan perubahan harga 

saham, yaitu pada saat diumumkan laba mengalami kenaikan, maka terjadi terjadi 

kecenderungan perubahan positif pada harga saham, dan sebaliknya jika 
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diumumkan laba mengalami penurunan terjadi perubahan negatif pada harga 

saham (Ball and Brown: 1968). 

Informasi yang didapatkan oleh investor mengenai kinerja perusahaan 

didapatkan dari laporan tahunan (Junaedi: 2005). Laporan tahunan berisi 

informasi yang komprehensif tentang kinerja perusahaan, baik informasi 

keuangan maupun non keuangan. Laporan tahunan menjadi sumber rujukan bagi 

inestor dalam memutuskan apakah akan berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Dengan demikian adanya pengungkapan dari manajemen yang tertuang dalam 

laporan tahunan, pada akhirnya akan berdampak pada harga saham. Beberapa 

penelitian yang menjelaskan hubungan antara pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan dengan kinerja perusahaan yang digambarkan melalui angka 

laba akuntansi menunjukkan keanekaragaman hasil. 

Kinerja lingkungan perusahaan yang tercermin dalam pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan akan mempengaruhi kinerja ekonomi 

perusahaan (economic performance), hasil penelitian ini diungkapkan oleh 

Suratno, et.al (2006). Pengukuran kinerja ekonomi perusahaan umumnya diukur 

melalui Return on Asset, Return on Equity dan Cummulative Abnormal Return. 

Konsisten dengan penelitian Suratno, et.al (2006), menurut Setiawan dan 

Darmawan (2011) ketiga indikator kinerja ekonomi perusahaan tersebut 

dipengaruhi oleh pengungkapan tanggung jawab sosial. Realisasi kinerja ekonomi 

perusahaan di dalam pasar dilihat melalui reaksi investor yang akan 

mempengaruhi harga saham maupun return saham perusahaan tersebut. Terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
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terhadap pergerakan harga saham (Bowman dan Haire: 1976). Pergerakan harga 

saham akan mempengaruhi return saham yang diharapkan investor, hal ini 

disebabkan return saham merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi 

investor terhadap saham yang dimiliki atau yang akan dimilikinya. Pengungkapan 

informasi non-keuangan yaitu tanggung jawab sosial perusahaan akan 

mempengaruhi return saham, penelitian ini diungkapkan oleh Brammer, et.al 

(2006). Adanya respon investor terhadap ekspektasi return saham, salah satunya 

dipengaruhi oleh pengumuman laporan tahunan yang berisi informasi informasi 

kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan perusahaan. Investor akan merespon 

positif terhadap pengungkapan informasi kinerja non-keuangan yakni CSR (CSR 

environment dan CSR community), respon positif investor terhadap pengungkapan 

CSR ini dibuktkan dalam penelitian Titisari, et.al (2010). 

Sebaliknya penelitian yang tidak menemukan bukti adanya hubungan antara 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja perusahaan 

antara lain diungkap dalam penelitian Freedman dan Jaggi (1988). Dalam 

penelitian tersebut tidak terdapat hubungan antara pengungkapan CSR dengan 

kinerja perusahaan yang digambarkan melalui harga saham. Penelitian ini 

didukung oleh Fauzi, et.al (2007) dan Johnsen and Gjoelberg (2009) dalam 

Setiawan dan Darmawan (2011), yang tidak menemukan hubungan antara 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja perusahaan. 

Menurut Hackston dan Milne (1996) yang meneliti secaraempiris antara hubngan 

kinerja perusahaan dengan pengungkapan CSR, menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan yang diukur melalui harga saham tidak memiliki hubungan dengan 
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pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Konsisten dengan penelitian 

Hackston dan Milne (1996), menurut Zuhroh dan Sukmawati (2003), tidak 

terdapat hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

dengan pergerakan harga saham. Investor akan merespon informasi yang 

dicerminkan melalui pergerakan harga saham terhadap informasi yang diterima 

dari perusahaan. Namun pengungkapan CSR sebagai bagian dari pengungkapan 

kinerja non keuangan perusahaan terbukti tidak mempengaruhi respon investor. 

Hal ini disebabkan, semata-mata karena pengungkapan CSR tersebut tidak berasal 

dari kesukarelaan perusahaan tetapi telah diregulasi dan telah diwajibkan oleh 

pemerintah (Dwijayanti, et.al: 2012). 

Respon investor terhadap komponen laba dicerminkan melalui koefisien 

respon laba atau Earning Response Coefficiet (ERC). Menurut Chaney and Jeter 

(1991) Earning Response Coefficient bertujuan untuk mengukur sejauh mana 

tingkat pengembalian saham yang diharapkan investor dalam merespon laba yang 

dilaporkan perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ERC yaitu 

persistensi laba, struktur modal, risiko sistematik, kesempatan bertumbuh, ukuran 

perusahaan dan pengungkapan CSR. 

Collins dan Khotari (1989) menguji kemungkinan faktor-faktor yang 

mempengaaruhi ERC, salah satunya adalah peluang pertumbuhan yang memiliki 

hubungan dengan ERC. Oleh karena adanya kesempatan bertumbuh, maka 

perusahaan akan berusaha meningkatkan laba. Investor akan memberi respon 

yang lebih besar kepada perusahaan yang mempunyai kesempatan bertumbuh atau 
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laba yang meningkat. Hasil berbebeda ditemukan oleh Palupi (2006) yang 

menyimpulkan bahwa peluang pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap ERC. 

Penyebab lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investor dalam 

mengambil keputusan investasi adalah struktur modal yang dapat diukur melalui 

tingkat leverage. Tingkat leverage perusahaan mencerminkan besarnya utang yang 

digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, semakin besar 

tingkat leverage, maka semakin besar beban bunga yang akan ditanggung 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan Mulyani, et.al (2007) mengungkapkan 

bahwa ERC berpengaruh tehadap tingkat leverage. Namun, hasil berbeda 

ditemukan oleh Jaswadi (2004) yang menyimpulkan bahwa struktur modal tidak 

berpengaruh terhadap ERC. Penelitian Jaswadi (2004) konsisten dengan 

penemuan Pradipta dan Purwaningsih (2012) yang menyebutkan tingkat leverage 

tidak berpengaruh terhadap ERC. 

Korelasi antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian ini dilakukan untuk melihat konsistensi 

hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial dengan koefisien respon 

laba. 

1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh 

terhadap Earning Response Coefficient? 
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2. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh 

terhadap Earning Response Coefficient dengan tingkat leverage dan 

pertumbuhan (growth) sebagai pemoderasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara rinci, tujuan penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yakni: 

1. Untuk mengetahui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

meningkatkan Earning Response Coefficient. 

2. Untuk mengetahui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

meningkatkan Earning Response Coefficient dengan tingkat leverage dan 

pertumbuhan (growth) sebagai pemoderasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki 

manfaat praktis dan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi lebih lanjut 

pada literatur teori akuntansi manajemen yang berkaitan dengan lingkungan. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini berguna dalam praktik-praktik 

pengungkapan CSR di kalangan perusahaan, agar dapat menerapkannya 

secara lebih baik di lapangan. 

b. Bagi pemerintah selau regulator, hasil peneltian ini diharapkan 

memberikan masukan bagi kebijakan-kebijakan terkait, sehingga sejalan 
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dan terarah kepada upaya kewajiban pengungkapan CSR bagi perusahaan, 

agar perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya senantiasa tetap 

peduli dan memperhatikan lingkungan alam dan sosialnya. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Susunan sistematika penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

secara keseluruhan mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam penelitian ini. 

Secara garis besar, penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu: 

Bab I:  Pendahuluan 

Menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang dipilih dalam 

peneitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

Bab II:  Telaah Pustaka 

Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh 

pengungkapan CSR terhadap ERC. Beberapa penelitian yang telah ada, 

kerangka pemikiran serta hipotesis yang akan diuji. 

Bab III:Metode Penelitian  

Berisi penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan digunakan, 

teknik pengumpulan data dan penentuan sampel, jenis dan sumber data 

serta alat analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh pengungkapan 

CSR terhadap ERC pada perusahaan pertambangan. 

Bab IV: Analisis Data dan Pembahasan 

Berisi penjelasan mengenai gambaran umumdari objek penelitian. Bab ini 

menjelaskan secara sistematis hasil penelitian yang telah dilakukan serta 
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menjelaskan perbandingan hasil antara penelitian ini dengan yang 

terdahulu. 

 

Bab V: Penutup 

Berisi kesimpulan dari penelitian yangn telah dilakukan. Pada bab V juga 

dijelaskan keterbatasan dari penelitian serta saran-saran yang bisa 

digunakan sebabai acuan bagi peneliti-peneliti lain dimasa yang akan 

datang.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

Wacana Corporate Social Responsibility (CSR) kini semakin populer dan 

mulai direspon oleh kalangan dunia bisnis maupun oleh investor. Hal ini 

dikarenakan CSR memiliki hubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", 

pendapat ini menyatakan bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan 

aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak saja berdasarkan faktor 

kinerja keuangan, misalnya laba, keuntungan atau deviden melainkan juga harus 

berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk 

jangka panjang. Sesuai dengan tema penelitian ini, penulis pada landasan teori 

akan menjabarkan dasar teori yang menjelaskan hubungan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dengan respon koefisien laba sehingga akan 

membentuk beberapa hipotesa yang kemudian diuji penulis untuk mendukung 

dasar teori tersebut.  

2.1.1 Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan 

Definisi pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) menurut World 

Business Council For Sustainable Development (2009:3) adalah 

“Corporate social responsibility is the continuing commitment by business 
to behave ethically and contribute to economic development while 
improving the quality of life of the workforce and their families as well as 
of the local community and society at large”. 
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Pertanggungjawaban sosial menekankan pada bagaimana cara perusahaan 

mengelola operasinya secara keseluruhan secara beretika yang memiliki dampak 

positif bagi perusahaan itu sendiri dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan 

harus mengelola operasi bisnisnya melalui cara-cara yang beretika serta 

menghasilkan produk yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan didefinisikan secara luas oleh ISO 

26000 (2009: 7), pertanggung jawaban sosial perusahaan adalah: 

“responsibility of an organization for the impacts of its decisions and 
activities on society and theenvironment, through transparent and ethical 
behaviour thatcontributes to sustainable development, including health 
and  the welfare of society; takes into account the expectations of 
stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with 
international norms of behaviour; and is integrated throughout the 
organization and practised in its relationships.” 

 

Dengan demikian pertanggungjawaban sosial perusahaan merupakan kewajiban 

tindakan perusahaan dalam mematuhi aspek legal dan peraturan yang berkaitan 

dengan bidang operasional perusahaan, untuk: 

1. Berkomitmen pada perilaku bisnis yang etis untuk meningkatkan kualitas 

hidup dari para pemangku kepentingan (stakeholders). 

2. Berkontribusi pada keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan, kesehatan, 

kemakmuran masyarakat serta aspek sosial sebagai bagian dari proses 

pembangunan berkelanjutan. 

 

Pelaksanaan tanggung jawab dan kepedulian perusahaan tidak hanya terhadap 

lingkungan eksternal tetapi juga lingkungan internal perusahaan. Menurut 
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Hargreaves dan Dauman (1975) dalam Steyrn (2002) terdapat tingkatan bentuk 

tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi 3 level sebagai berikut: 

1. Basic responsibilities 

Tingkatan ini merupakan tingkatan tanggung jawab dasar perusahaan, 

seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi 

standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab 

pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat 

serius. 

2. Organization responsibilities 

Pada tingkatan ini tanggung jawab perusahaan adalah untuk memenuhi 

perubahan kebutuhan stakeholders seperti pekerja, pemegang saham, dan 

masyarakat di sekitarnya. 

3. Societal responsibilities 

Pada tingkatan ketiga, menunjukan tahapan interaksi keterlibatan 

perusahaaan dalam masyarakat yang demikian luas dan kuat sehingga 

perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, 

dengan cara membantu menciptakan kesehatan lingkungan, membantu 

kesejahteraan dan kemakmuran lingkungan sekitar perusahaan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pertanggungjawaban sosial merupakan bentuk kewajiban hukum 

pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan perusahaan, atas dampak positif 

maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya, dan akan 
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berpengaruh terhadap masyarakat internal maupun eksternal dalam lingkungan 

perusahaan.  

2.1.2 PengungkapanPertanggungjawaban Sosial Perusahaan 

Menurut Deegan (2006: 291) pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dapat diartikan bagian dari informasi yang berkaitan dengan kinerja 

sebuah entitas, yang mengarah pada hubungan antara perusahaan dengan 

lingkungan sosialnya, termasuk informasi mengenai tenaga kerja yang digunakan, 

informasi catatan keamanan bagi pekerja dan bagi lingkungan sekitar, serta 

bagaimana cara penggunaan sumber daya dalam melakukan aktivitas 

operasionalnya. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan umumnya tertuang dalam 

laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan merupakan salah satu cara perusahaan 

untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan 

dari sisi ekonomi dan politis. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, 

social accounting atau corporate social responsibility merupakan proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 

organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan (Sembiring: 2005). Luasnya pengungkapan 

tanggung jawab perusahaan didasarkan atas pihak-pihak diluar entitas yang tidak 

memiliki hubungan langsung dengan operasional perusahaan, namun harus 

menanggung dampak yang diakibatkan dari operasional perusahaan, pihak ini 

disebutexternalities (Deegan:2006,305). Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi 
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bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya 

mencari laba dan pertumbuhan perusahaan (Neimark dalam Gray et.al: 1995). 

Terdapat dua pendekatan berbeda yang signifikan dalam melakukan 

penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pendekatan 

pertama, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mungkin diperlakukan 

sebagai suatu suplemen tambahan dari aktivitas akuntansi konvensional. 

Pendekatan ini secara umum akan menganggap masyarakat keuangan sebagai 

pemakai utama pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan cenderung 

membatasi persepsi tentang tanggung jawab sosial yang dilaporkan. Alternatif 

pendekatan yang kedua adalah dengan meletakkan pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan 

masyarakat dan organisasi. Pandangan yang lebih luas ini telah menjadi sumber 

utama kemajuan dalam pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dan sekaligus merupakan sumber kritik yang utama terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Gray, et.al: 1995). 

Tujuan pengungkapan dalam pelaporan keuangan tahunan menurut 

Hendriksen dan Breda (2001: 6) adalah agar pelaporan keuangan dapat disajikan 

kepada seluruh pengguna (stakeholders), selain informasi yang bersifat kuantitatif 

didalamnya juga terdiri dari penyediaan informasi tambahan, seperti statemen dari 

manajemen terkait nilai tambah perusahaan, nilai-nilai menyangkut tenaga kerja, 

serta laporan laba rugi dan neraca yang bersifat sosial. Sedangkan pelaksanaan 

CSR menurut Solihin (2009) dalam Ardila (2012) dapat dilihat dari dua perspektif 

yang berbeda yaitu: 
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1. Pelaksanaan CSR merupakan praktik bisnis secara sukarela (discretionary 

business practice), artinya pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari 

inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk 

dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. 

2. Pelaksanaan CSR bersifat Mandatory yang sudah diatur oleh undang-

undang. 

 

Pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia yang bersifat mandatory, 

telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. Dalam Bab V Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tersebut perusahaan 

yang berbadan hukum perseroan diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungannya. 

Wolk dan Tearney (1980) dalam Belkaoui (2000: 7) menyatakan ungkapan 

mencakup penyediaan informasi yang diwajibkan oleh badan berwenang maupun 

yang secara sukarela dilakukan perusahaan, yang berupa laporan keuangan, 

informasi tentang kejadian setelah tanggal laporan, analisis manajemen atas 

operasi perusahaan yang akan datang, prakiraan keuangan dan operasi pada tahun 

yang akan datang, dan laporan keuangan tambahan yang mencakup ungkapan 

menurut segmen dan informasi lainnya di luar harga perolehan. Sedangkan 

informasi yang diungkapkan apakah yang harus diungkapkan dalam suatu laporan 

keuangan, tercantum dalam SFAC No.1 (Chariri dan Ghozali:2001, 121-122): 

“Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga 
media pelaporan informasi lainnya yang terkait langsung maupun tidak 
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langsung dengan informasi yang disediakan oleh akuntansi, yaitu 
mengenai sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik, dan 
sebagainya.” 

 

Dengan demikian pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya 

berisi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh stakeholders, namun juga 

informasi yang berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap 

lingkungan operasionalnya. 

Substansi isi pengungkapan yang dikembangkan dalam wacana akuntansi 

pertanggungjawaban sosial adalah kategori yang terkait dengan stakeholders. 

Menurut Hackston dan Milne (1996) terdapat beberapa kategori pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Kategori tersebut 

dibagi menjadi tujuh kategori yang meliputi: lingkungan, energi, 

produk/konsumen, masyarakat, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lainlain 

tenaga kerja dan umum. Ketujuh kategori ini terdiri dari 90 item pengungkapan 

(sub kategori). Peneliti menyesuaikan item pengungkapan sebanyak 78 item, 

seperti yang diungkapkan dalam Sayekti dan Wondabio (2007). 

2.1.3 Teori Pengungkapan Petanggungjawaban Sosial Perusahaan 

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa perusahaan cenderung 

untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab 

sosialnya. Ada tiga teori yang mendukung pengungkapan pertanggungjawaban 

sosial perusahaan, yaitu teori agensi, teori legitimasi dan teori stakeholder 

(Sembiring: 2003). Gray, et.al (1995) mengungkapkan dua teori yang fokus 

menjelaskan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan, karena dinilai 

mampu memediasi, memodifikasi, dan mentransformasi dibanding teori-teori 
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lainnya yang berusaha menjelaskan pengungkapan pertanggungjawaban sosial 

perusahaan. Kedua teori tersebut adalah teori stakeholder dan teori legitimasi. 

Berikut penjelasan dari ketiga teori yang yang diungkapkan di atas: 

1. Agency Theory (Teori Agensi),  

 Teori agensi menurut Scott (2001: 305) 

“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of 
contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when 
the agent’s interest would otherwise conflict with those of the principal”. 

  

 Teori agensi menjelaskan hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak 

menjadi agent dan pihak yang lain bertindak sebagai prinsipal (Hendriksen dan 

Breda:2001, 52). Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih 

(principal) memperkerjakan agen (agent) untuk memberikan suatu jasa dan 

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen 

tersebut, dimana keperntingan agen akan senantiasa bertentangan dengan 

kepentingan prinsipal. 

 Eisenhardt (1989) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna 

menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (i) manusia pada umumnya 

mementingkan diri sendiri; (ii) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai 

persepsi masa mendatang; dan (iii) manusia selalu menghindari resiko (risk 

averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai 

agen sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat 

opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. 

  Penerapan teori agensi dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan 

mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap 
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memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja mengatur 

mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun 

risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan 

menjadi optimal bila kontrak dapat fairness yaitu mampu menyeimbangkan 

antara prinsipal dan manaher selaku agen yang secara matematis 

memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian 

insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen, dengan kata 

lain, agen dibatasi tindakannya untuk berbuat berdasarkan sifat opportunistic-

nya. 

  Oleh karena adanya kontrak kerja, manajer berusaha untuk mendapatkan 

peniliaian positif dari prinsipal. Hal ini terkait dengan hubungan antara teori 

agensi dengan praktik pengungkapan CSR. Praktik CSR dan pengungkapannya 

apabila dikaitkan dengan teori agensi, menurut Farook dan Lanis (2005) 

dengan adanya kontrak kerja, maka pengungkapan CSR berpengaruh terhadap 

penilaian positif prinsipal selaku pemilik perusahaan.Pengungkapan tanggung 

jawab sosial merupakan salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan 

kinerjanya terutama dalam kinerja sosial. Dengan demikian, manajemen akan 

mendapatkan penilaian positif dari pemilik modal. Gray et. al. (1987) 

menyebutkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan 

instrumen perluasan tanggung jawab organisasi di luar peran tradisionalnya 

untuk menyediakan laporan keuangan kepada prinsipal. 
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2. Legitimacy Theory (Teori Legitimasi) 

  Legitimasi adalah sebuah kondisi yang terjadi dimana sistem nilai sebuah 

entitas sama dengan sistem nilai dari sistem sosial masyarakat yang dominan 

dimana suatu entitas berada (Lindbolm dalam Gray et,al: 1995). Teori 

Legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat 

dna pemerintah, Deegan (2002) menjelaskan bahwa terdapat salah satu faktor 

yang memotivasi manajer untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial 

dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber 

ekonomi, yakni disebabkan oleh pemenuhan harapan masyarakat sehingga 

perusahaan mendapatkan pengakuan dalam masyarakat. 

  Deegan (2002) juga mengungkapkan tujuan dari pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial dalam masyarakat adalah untuk mempengaruhi 

presepsi eksternal terhadap perusahaan. Dengan demikian pengungkapan 

informasi pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan merupakan salah 

satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi 

kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Guthrie dan Parker, 1990; 

dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). 

3. Stakeholders Theory (Teori Stakeholder),  

  Dalam teori ini mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan 

oleh para stakeholder. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para 

stakeholders dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi 

stakeholders, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri 

terhadap keinginan para stakeholdernya (Gray, et.al: 1995). 
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  Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingan manajer namun juga harus memberikan 

manfaat bagi stakeholder-nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada 

perusahaan tersebut. Aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam arti 

yang lebih luas lagi seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba 

untuk kepentingan para pemegang saham (stakeholder), stakeholder tidak 

hanya pemilik tetapi juga pemangku kepentingan lainnya secara luas termasuk 

masyarakat (Freeman, 1983 dalam Cunningham, 2002) dan pemerintah selaku 

regulator (Roberts, 1992 dalam Cunningham, 2002). 

2.1.4 Earning Response Coeffisient (ERC) 

Scott (2003: 148) mendefinisikan Earnings Response Coefficient (ERC) 

sebagai berikut: 

“An earnings response coefficient measures the extent of a security’s 
abnormal market return in response to the unexpected component of 
reported earnings of the firm issuing that security” 

 

Koefisien respon laba merupakan ukuran besaran abnormal return suatu saham 

sebagai respon terhadap komponen laba abnormal (unexpected earnings) yang 

dilaporkan oleh perusahaan pemilik saham tersebut. Dengan kata lain ERC 

merupakan koefisien yang diperoleh dari regresi antara proksi harga saham dan 

laba akuntansi. Dalam penelitian ini proksi harga saham yang digunakan adalah 

cummulative abnormal return (CAR), sedangkan proksi laba akuntansi adalah 

unexpected earningatau UE (Channey et,al: 1992). Pengukuran yang digunakan 

dalam menentukan ERC adalah dengan menggunakan metode regresi antara CAR 
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dengan UE yang akan menghasilkan ERC (Easton et,al: 1989 dan Schroeder et, al: 

1995) untuk masing-masing sampel yang akan digunakan untuk analisis dalam 

penelitian ini. 

Informasi utama yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan 

dicerminkan melalui angka laba (Lev: 1989), sehingga dalam menentukan 

besarnya ERC ditunjukkan melalui slope coeficient dalam regresi abnormal 

return saham dengan unexpected earnings (Scott: 2003, 141). Hal ini 

menunjukkan bahwa ERC adalah reaksi CAR terhadap laba yang diumumkan 

oleh perusahaan.Dalam Scott (2003) terdapat beberapa alasan yang menyebabkan 

perbedaan respon pasar terhadap laba yakni persistensi laba, beta, struktur 

permodalan perusahaan, kualitas laba, growth opportunities, dan ukuran 

perusahaan. 

Nilai Earnings Response Coeffisiens diprediksi lebih tinggi jika laba 

perusahaan lebih persisitensi di masa depan. Apabila kualitas laba semakin baik, 

maka diprediksi nilai ERC akan semakin tinggi. Beta mencerminkan risiko 

sistematis. Investor akan menilai laba sekarang untuk memprediksi laba dan 

return dimasa yang akan datang. Jika return yang diharapkan di masa depan 

tersebut semakin berisiko, maka reaksi investor terhadap laba abnormal atau 

expected earning perusahaan juga semakin rendah (Scott: 2003, 148-149). 

Perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan di masa mendatang 

diharapkan akan memberikan profitabilitas yang tinggi, dan diharapkan laba yang 

dihasilkan dimasa mendatang lebih persisten. Dengan demikian, ERC akan lebih 

tinggi untuk perusahaan yang memiliki growth opportinities (Scott: 2003, 152). 
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Faktor lainnya yang mempengaruhi ERC adalah Informativeness harga pasar yang 

diproksi dengan ukuran perusahaan, semakin besar perusahaan semakin banyak 

informasi publik yang tersedia mengenai perusahaan tersebut bila dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. Semakin tinggi informativeness harga saham, maka 

kandungan informasi dari laba akuntansi semakin berkurang, dengan demikian 

nilai ERC akan semakin rendah jika informativeness harga saham meningkat 

(Scott: 2003, 153). 

Laba memiliki karakteristik sebagai sebuah sinyal informasi yang akan 

mempengaruhi perubahan terhadap harga saham. Perubahan harga saham 

bergantung kepada ekspetasi dari laba dan dan informasi yang diungkapkan oleh 

perusahaan (Beaver dan Lambert: 1980). Perubahan harga saham bergerak sesuai 

dengan ekspektasi investor akan laba di masa mendatang sehingga nilai informasi 

yang diungkapkan mengenai pengumuman angka laba akan memengaruhi tingkah 

laku investor dalam mengambil keputusan. Selisih antara ekspektasi laba 

berdasarkan forecasting tahunanperusahaan, yang diharapkan investor dengan 

laba aktual yang diumumkan perusahaan merupakan laba abnormal atau 

unexpected earnings (Ball dan Brown: 1968).Laba abnormal akan mempengaruhi 

harga saham perusahaan, peningkatan laba abnormal diikuti oleh return saham 

abnormal positif dan penurunan laba abnormal diikuti oleh tingkat return saham 

abnormal negatif (Ball dan Brown: 1968). Hal ini menunjukkan adanya hubungan 

antara pengumuman laba perusahaan dengan perubahan harga saham. Besarnya 

respon pasar terhadap informasi laba inilah yang dikenal dengan Earnings 

Response Coefficients (ERC). 
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Beberapa penelitian mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi ERC 

dapat bervariasi dan tidak konstan. Collins dan Khotari (1989) menguji 

kemungkinan faktor-faktor  yang mempengaruhi ERC, dalam penelitian tersebut 

persisten laba dan peluang pertumbuhan memiliki hubungan dengan ERC, namun 

harapan tingkat diskon di masa mendatang tidak memilikihubungan dengan ERC. 

Penelitian Easton dan Zmijewski (1989) yang juga meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi ERC,  menemukan hubungan antara determinan beta terhadap 

ERC.Selain itu ERC juga dipengaruhi oleh kualitas laba perusahaan, kualitas laba 

diukur melalui successfully efforts perusahaan (Bandyopadhyay: 1994). Semakin 

tinggi successfully efforts maka semakin tinggi kualitas laba yang dihasilkan. 

Faktor lain yang mempengaruhi ERC adalah keinformatifan harga saham, seperti 

diungkap dalam penelitian Easton dan Zmijewski (1989), terdapat hubungan 

antara keinformatifan harga saham terhadap ERC dengan ukuran perusahaan 

sebagai proksi, namun ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

koefisien respon laba. Alasannya adalah ukuran perusahaan sebagai proksi dari 

informativeness harga saham berbeda pada tiap karakteristik perusahaan yang 

ditentukan oleh resiko dan pertumbuhan (Scott: 2003, 153). 

2.1.5 Struktur Modal 

Salahsatu faktor fundamental bagi perusahaan dalam mengoperasikan 

perusahaanny adalah struktur modal. Modal menjadi salah satu aspek penting 

dalam perusahaan baik dalam memulaioperasi maupun pengembangannya. 

Dengan asumsi seperti itu, perusahaan harus mampu menentukan seberapa banyak 

modal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Definisi 
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struktur modal adalah kombinasi antara hutang dan ekuitas yang digunakan 

sebagai sumber pembiayaan perusahaan (Besley dan Brigham: 2008, 494). 

Struktur modal merupakan bauran (proporsi) pendanaan permanen jangka panjang 

perusahaan yang ditunjukkan oleh hutang, ekuitas saham preferen dan saham 

biasa (Van Horne dan Wachowicz: 2008, 452). Dengan demikian penentuan 

proporsi hutang dan modal dalam penggunaannya sebagai sumber pembiayaan 

perusahaan berkaitan erat dengan istilah struktur modal. 

Jensen dan Meckling (1976) menggunakan istilah struktur modal sebagai 

struktur kepemilikan (owneship structure), alasannya struktur modal hanya terkait 

dengan sumber pembiayaan, seperti penerbitan surat utang, pembiayaan yang 

bersumber dari pinjaman dan pembiayaan yang berasal dari ekuitas perusahaan. 

Struktur kepemilikan secara relatif berhubungan dengan jumlah yang diklaim baik 

oleh internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan (investor yang tidak 

berperan langsung dengan manajemen yang mengelola perusahaan). Berdasarkan 

berbagai definisi di atas, struktur modal merupakan sumber dana bagi perusahaan 

dapat diperoleh dari internal maupun eksternal perusahaan. Dana dari dalam 

perusahaan, yaitu melalui laba ditahan dan depresiasi, sedangkan dana dari luar 

perusahaan berasal dari para kreditur dan dana dari pemegang saham yang 

mengambil bagian dari perusahaan yang akan menjadi modal sendiri. 

Informasi yang didapat oleh investor berkaitan dengan struktur modal 

perusahaan untuk menilai kinerja jangka panjang perusahaan apabila nilai struktur 

modal berada di atas satu atau lebih besar dari satu (Sugiyono dan 

Untung:2008,64), maka berarti perusahaan memiliki jumlah hutang yang lebih 
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besar daripada jumlah modal sendiri. Kondisi ini tidak mengakibatkan keadaan, 

dimana seharusnya jumlah hutang perusahaan tidak boleh lebih besar daripada 

modal sendiri. Umumnya investor lebih tertarik menanamkan modalnya pada 

perusahaan yang mempunyai struktur modal yang besarnya kurang dari satu. 

Dengan alasan jika struktur modal lebih besar dari satu berarti risiko yang 

ditanggung oleh investor menjadi meningkat (Sudiyatno dan Santika: 2011). 

Dilihat dari kebutuhan perusahaan untuk memenuhi sumber pendanaannya, 

keputusan pendanaan atau keputusan atas struktur modal merupakan suatu 

keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi utang, saham preferen dan 

saham biasa yang harus digunakan oleh perusahaan. Tentunya pengambilan 

keputusan struktur modal akan secara langsung berpengaruh terhadap besarnya 

resiko yang ditanggung oleh pemegang saham beserta besarnya tingkat 

pengembalian atau tingkat keuntungan yang diharapkan. Keputusan struktur 

modal tidak saja berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, tetapi juga 

berpengaruh terhadap risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Risiko 

keuangan tersebut meliputi kemungkinan ketidakmampuan perusahaan untuk 

membayar kewajibannya dan kemungkinan tidak tercapainya tingkat laba yang 

ditargetkan perusahaan. 

Utang sebagai konsekuensi dari sumber pendanaan yang dilakukan oleh 

perusahaan dari pihak eksternal akan menyebabkan konsekuensi kewajiban 

perusahaan untuk membayar pokok utang dan bunga (Sawir:2004,10), dengan 

demikian perusahaan telah melakukan financial leverage. Semakin besar utang 

maka financial leverage juga akan semakin besar (Besley dan Brigham: 2008, 57). 
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Berarti resiko yang dihadapi perusahaan akan semakin besar karena utangnya 

tersebut. Financial leverage dianggap menguntungkan apabila laba yang di 

peroleh lebih besar dari pada beban tetap yang timbul akibat penggunaan utang 

tersebut. Financial leverage di anggap merugikan apabila laba yang diperoleh 

lebih kecil dari pada beban tetap yang timbul akibat penggunaan utangnya 

tersebut. Dengan demikian pembiayaan keuangan perusahaan yang diperoleh dari 

pihak eksternal perusahaan memiliki tiga implikasi penting (Sudiyatno dan 

Santika: 2011), yaitu: (i) timbulnya keharusan untuk membayar balas jasa atas 

penggunaan modal kepada pihak yang menyediakan dana tersebut, atau sifat 

keharusan untuk pembayaran biaya modal;(ii) seberapa jauh kewenangan dan 

campur tangan pihak penyedia dana itu dalam mengelola perusahaan; dan (iii) 

munculnya risiko yang dihadapi perusahaan di masa mendatang. 

2.1.6 Pertumbuhan (Growth) 

Prospek pertumbuhan perusahaan merupakan kesempatan bertumbuhnya 

perusahaan di masa mendatang. Valuasi atas kemungkinan pertumbuhan 

perusahaan dicerminkan melalui penilaian pasar (investor/pemegang saham) dari 

harga saham yang terbentuk sebagai suatu nilai ekspektasi terhadap manfaat masa 

depan yang akan diperolehnya (Tandelilin:2010,371). Respon yang lebih besar 

akan diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan yang memiliki 

kemungkinan bertumbuh yang tinggi. Hal ini disebabkan investor memiliki 

ekpektasi keuntungan terhadap perusahaan yang mempunyai kemungkinan 

bertumbuh yang tinggi. 
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Penelitian yang menjelaskan respon pasar terhadap kemungkinan 

pertumbuhan perusahaan di masa mendatang dilakukan oleh Collins dan Kothari 

(1989). Menurut Collins dan Kothari (1989) terdapat hubungan antara kesempatan 

bertumbuh dan koefisien respon laba. Kesuksesan suatu perusahaan yang 

mencerminkan peluang pertumbuhan di masa mendatang dapat dinilai dari 

kesuksesan perusahaan saat ini. Dengan kesuksesan perusahaan menjalankan 

suatu program ataupun proyek di masa kini ada kemungkinan investor maupun 

pemegang saham mengidentifikasi dan mengambil kesimpulan bahwa perusahaan 

juga mampu menyelesaikan program ataupun proyeknya di masa mendatang, ini 

yang disebut dengan pertumbuhan perusahaan. Ketika investor mendapatkan 

informasi baik dalam laba mengenai peluang pertumbuhan maka ERC akan 

semakin tinggi (Scott: 2003: 152). Hal ini artinya penilaian pasar terhadap 

kemungkinan bertumbuh suatu perusahaan nampak dari harga saham yang 

terbentuk sebagai suatu nilai ekspektasi terhadap manfaat masa depan yang akan 

diperoleh. Pemegang saham akan memberi respon yang lebih besar kepada 

perusahaan dengan kemungkinan bertumbuh yang tinggi.  

 

2.2 Hubungan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan 

dengan ERC 

Model konseptual pertama yang ingin dibangun oleh peneliti adalah 

hubungan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap 

Earning Response Coefficient (ERC). Pengungkapan tanggung jawab sosial oleh 

perusahaan diharapkan dapat meningkatkan Earning Response Coefficient (ERC). 
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Dasar teori yang digunakan adalah (Ball dan Brown: 1968), diungkapkan 

bahwa perubahan harga saham bergerak sesuai dengan ekspektasi investor akan 

laba di masa mendatang sehingga nilai informasi yang diungkapkan mengenai 

pengumuman angka laba akan mempengaruhi tingkah laku investor dalam 

mengambil keputusan. Nilai informasi yang diungkapkan tersebut antara lain 

adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan tingkah laku 

investor merupakan respon investor terhadap pengumuman laporan tahunan 

perusahaan. 

Penelitian yang mengkaitkan antara pengungkapan pertanggungjawaban 

sosial perusahaan terhadap Earning Response Coefficient (ERC) diungkapkan 

oleh Sayekti dan Wondabio (2007) yang mengungkapkan adanya bukti empiris 

dalam mendukung hipotesa yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan 

informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh menurunkan ERC. 

Konsisten dengan penelitian sebelumnya, penelitian Hidayati dan Murni (2009) 

menemukan hasil terdapat hubungan antara relevansi laba yang menggambarkan 

respon investor, terhadap angka laba dengan pengungkapan pertanggungjawaban 

sosial perusahaan, informasi CSR dapat mengurangi relevansi informasi laba yang 

diukur dengan ERC. Hidayat (2009) dan Pradipta dan Purwaningsih (2012) juga 

mendapatkan hasil yang konsisten, pengungkapan informasi CSR dalam laporan 

tahunan perusahaan dapat menurunkan nilai ERC.  

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mendapatkan hasil 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dapat menurunkan nilai 

Earning Response Coefficient (ERC). Utaminingtyas dan Ahalik (2010), 
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menemukan bahwa reaksi investor terhadap pengumuman laba dapat dipengaruhi 

oleh pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan dalam laporan 

tahunan perusahaan. menurut Utaminingtyas dan Ahalik (2010) pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan nilai Earning Response 

Coefficient. Penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2011) mendapatkan 

hasil yang konsisten dengan penelitian Utamingtyas dan Ahalik, bahwa 

pengungkapan (disclosure) perusahaan dapat meningkatkan nilai koefisien respon 

laba. 

Berdasarkan penjelasan di atas yang menghubungkan antara pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap Earning Response Coefficient 

(ERC), maka hipotesa yang terbentuk adalah: 

H1 : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
meningkatkan Earning Response Coefficient 

 

Model konseptual kedua yang ingin dibangun oleh peneliti adalah hubungan 

antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadapEarning 

Response Coefficient yang dapat diperkuat oleh leverage dan pertumbuhan 

(growth). Diharapkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaandapat 

meningkatkan Earning Response Coefficient dengan diperkuat oleh leverage dan 

pertumbuhan (growth). 

Teori yang mendukung model konseptual kedua adalah pendapat dari Scott 

(2003) yang menyebutkan bahwa struktur permodalan perusahaan dan 

pertumbuhan (growth) menyebabkan perbedaan respon investor terhadap 

pengumuman laba perusahaan. Struktur permodalan perusahaan salah satunya 
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dapat bersumber dari utang. Sehingga utang sebagai konsekuensi dari sumber 

pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan dari pihak eksternal akan 

menyebabkan konsekuensi kewajiban perusahaan untuk membayar pokok utang 

dan bunga, dengan demikian perusahaan telah melakukan financial leverage.  

Kesuksesan suatu perusahaan yang mencerminkan peluang pertumbuhan di 

masa mendatang dapat dinilai dari kesuksesan perusahaan saat ini. Dengan 

kesuksesan perusahaan menjalankan suatu program ataupun proyek di masa kini 

ada kemungkinan investor maupun pemegang saham mengidentifikasi dan 

mengambil kesimpulan bahwa perusahaan juga mampu menyelesaikan program 

ataupun proyeknya di masa mendatang, ini yang disebut dengan pertumbuhan 

perusahaan. 

Leverage dan pertumbuhan (growth) dapat menyebabkan perbedaan respon 

investor dalam menilai pengumuman laba perusahaan dalam bentuk 

pengungkapan laporan tahunan perusahaam. Kedua faktor tersebut diharapkan 

dapat memperkuat hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam laporan tahunan dengan Earning Response Coefficient (ERC). 

Penelitian yang menghubungkan antara pengungkapan tanggung jawab sosial 

terhadap ERC dengan dipengaruhi oleh leverage dan pertumbuhan perusahaan 

antara lain diungkapkan oleh Hidayati dan Murni (2009). Dalam penelitian 

tersebut, ditemukan bahwa leverage perusahaan tidak mampu memoderasi 

hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap ERC.  

Pertumbuhan perusahaan tidak memiliki hubungan dengan ERC, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan yang dinilai melalui price to 
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book value (PBV) perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara 

pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap ERC (Sayekti dan Wondabio 

(2007). Hal ini konsisten dengan penelitan Hidayati dan Murni (2009) serta 

Hidayat (2009), bahwa pertumbuhan perusahaan tidak dapat memoderasi 

hubungan antara CSR dengan ERC. Namun demikian secara individual terdapat 

hubungan negatif antara CSR dengan ERC, yang artinya semakin tinggi nilai CSR 

maka akan semakin rendah nilai ERC. 

Berdasarkan uraian di atas yang menghubungkan antara pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap Earning Response Coefficient 

(ERC) dengan dimoderasi oleh pertumbuhan (growth) dan tingkat leverage 

perusahaan, maka hipotesa yang terbentuk adalah: 

H2 : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
meningkatkan Earning Response Coefficient dengan 
pertumbuhan perusahaan (growth) dan tingkat leverage 
sebagai pemoderasi

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai keterkaitan tingkat pengungkapan informasi yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan respon lababelum banyak dilakukan di 

Indonesia. Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara respon laba dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial terdapat dalam penelitian Sayekti dan 

Wondabio (2007), mengungkapkan adanya bukti empiris dalam mendukung 

hipotesa yang menyatakan bahwa pengungkapan informasi CSR dalam laporan 

tahunan perusahaan menurunkan nilai ERC. Hasil penelitian tersebut 

mengindikasikan bahwa investor mengapresiasi informasi CSR yang diungkapan 
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dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian Sayekti dan Wondabio (2007) 

konsistendengan penelitian Hidayati dan Murni (2009), dalam penelitian 

tersebutterdapat hubungan negatif antara relevansi laba yang menggambarkan 

respon investor terhadap angka laba dengan pengungkapan pertanggungjawaban 

sosial perusahaan. Luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan dapat menurunkan nilai ERC hal ini diungkap dalam penelitian 

Pradipta dan Purwaningsih (2012). Semakin luas pengungkapan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan perusahaan maka ERC perusahaan akan semakin kecil. Hal 

ini mengindikasikan bahwa investor dapat mempertimbangkan informasi 

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bahan pertimbangan 

dalam keputusan berinvestasi selain informasi laba. 

Penelitian yang mengubungkan pengaruh antara respon laba dengan dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan dalam penelitan 

yang dilakukan oleh Utaminingtyas dan Ahalik (2010). Penelitian tersebut 

membuktikan reaksi investor terhadap pengumuman laba dapat dipengaruhi oleh 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan bernilai positif, yang artinya semakin 

tinggi pengungkapan CSR semakin tinggi nilai ERC. Demikian juga dengan 

penelitian Murwaningsih (2011) pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan 

perusahaan dapat meningkatkan nilai ERC. 

Menurut Palupi (2003) dan Pradipta dan Purwaningsih (2012), 

mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang secara individual mampu 

mempengaruhi ERC. Menurut kedua penelitian tersebut, variabel selain CSR 

mampu mempengaruhi secara individual terhadap nilai ERC, termasuk 
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pertumbuhan (growth) dan leverage. Daftar penelitian terdahulu beserta variabel 

dan kesimpulan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 
Daftar Penelitian Terdahulu 

 
Peneliti Tahun Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitan 
Margaretta Jati 
Palupi 

2003 Analisis yang 
mempengaruhi Koefisien 
Respon Laba 

Risiko sistematik, 
Persistensi laba, 
Prediktibilitas laba, 
Kesempatan 
bertumbuh, Ukuran 
perusahaan, Resiko 
kegagalan 

Risiko sistematik dan 
persistensi laba signifikan 
berpengaruh positif terhadap 
koefisien respon laba. 
Prediktabilitas laba, 
kesempatan bertumbuh, 
ukuran perusahaan, dan 
resiko kegagalan tidak 
berpengaruh terhadap ERC. 

Yosefa Sayekti 
dan L.S. 
Wondabio 

2008 Pengaruh CSR Disclosure 
Terhadap Earning Response 
Coefficient 

CAR, Unexpected 
Earning &Corporate 
Social Responsibility 
Indeks (CSRI) 

Pengungkapan informasi 
CSR memiliki pengaruh 
negatif terhadap Earning 
Response Coefficient 

Naila Nuur 
Hidayati dan Sri 
Murni 

2009 Pengaruh Pengungkapan 
Corporate Social 
Responsibility terhadap 
Earnings Response 
Coefficient pada Perusahaan 
High Profile 

CAR, Unexpected 
Earning, CSRI, Beta 
&Leverage 

CSR berpengaruh negatif 
terhadap ERC. Leverage dan 
Beta tidak mampu 
memoderasi hubungan 
antara CSR dengan ERC. 

Sofyan Hidayat 2009 Pengaruh Corporate Social 
Responsibility terhadap 
Earning Response 
Coefficient (Studi Empiris 
pada Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia) 

CAR, Unexpected 
Earning, Risiko 
Sistematis, 
Pertumbuhan 
Perusahaan dan CSR 

Pengungkapan informasi 
CSR memiliki pengaruh 
negatif terhadap ERC. 
Pertumbuhan perusahaan 
dan risiko sistematis tidak 
dapat memoderasi hubungan 
antara CSR dengan ERC. 

Utaminingtyas 
dan Ahalik 

2010 The Relationship between 
Corporate Social 
Responsibility and Earnings 
Response Coefficient: 
Evidence from Indonesian 
Stock Exchange 

ERC, CSRI, 
Voluntary Disclosure, 
Firm Size, dan 
Capital Structure. 

Reaksi investor terhadap 
pengumuman laba 
dipengaruhi oleh 
pengungkapan CSR yang 
bergantung pada ukuran dan 
struktur modal perusahaan.  

Murwaningsih 2011 Pengujian Simultan 
Beberapa Faktor yang 
Mempengaruhi Earning 
Response Coefficient 

Leverage, disclosure, 
size, timeliness dan 
ERC 

Hanya disclosure yang 
mampu meningkatkan nilai 
ERC. 

Pradipta dan 
Purwaningsih 

2012 Pengaruh Luas 
Pengungkapan Tanggung 
Jawab Sosial Dan 
Lingkungan Perusahaan 
Terhadap Earning Response 
Coefficient (ERC), Dengan 
Ukuran Perusahaan Dan 
Leverage Sebagai Variabel 
Kontrol

ERC, CSRI, 
Leverage dan Ukuran 
Perusahaan 

Variabel size maupun 
leverage sebagai variabel 
kontrol berpengaruh negatif 
terhadap ERC. Serta luas 
pengungkapan CSR 
perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap ERC. 
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2.4 Rerangka Teoritis 

Gambar 2.1 
Rerangka Teoritis Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Earnings Response Coefficient atau ERC diukur melalui tingkat return 

abnormal saham dalam merespon komponen unexpected earnings. Respon pasar 

dalam bentuk harga saham terhadap informasi akuntansi dapat diproksi dengan 

CAR (Cummulative Abnormal Return). Sedangkan UE (Unexpected Earning) 

merupakan proksi laba akuntansi yang menunjukkan hasil kinerja perusahaan 

selama periode tertentu. Earning Response Coefficient (ERC) adalah variabel 

dependent dalam penelitian ini merupakan koefisien yang diperoleh dari regresi 

antara proksi harga saham (CAR) dan laba akuntansi (UE) sedangkan variabel 

independen adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan 

variabel growth dan leverage sebagai pemoderasi. 

 

 

Pengungkapan 
Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan 

Earnings Response 
Coeffisient 

Leverage& 
Growth 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Variabel Moderasi 
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Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

ERC meliputi antara lain persistensi laba akuntansi, pertumbuhan laba, 

prediktabilitas laba akuntansi, risiko beta, struktur modal, ukuran perusahaan dan 

pengaruh industri (Setiati dan Kusuma: 2004) serta pengungkapan informasi di 

dalam laporankeuangan. Informasi dalam pertanggungjawaban sosial perusahaan 

akan mempengaruhi ERC, semakin lengkap informasi dalam pertanggungjawaban 

sosial maka nilai ERC akan semakin kecil. Variabel pengungkapan 

pertangungjawaban sosial atau Corporate Social Responsibility Indeks (CSRI) 

akan menurunkan nilai ERC. Jika CSRI dimasukkan ke dalam regresi sebagai 

variabel interaksi dengan UE maka nilai koefisien variabel tersebut semakin kecil, 

hal ini berarti nilai ERC ikut menurun. Hasil regresi antara beberapa variabel 

termasuk regresi antara CAR, UE, CSRI dalam memperoleh nilai ERC 

menghasilkan nilai yang kurang tepat karena dipengaruhi variabel lainnya 

sehingga diperlukan variabel moderasi untuk mempertinggi keakuratan hasil yang 

diperoleh. Variabel moderasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

leverage dan pertumbuhan (growth) perusahaan. 

 

CAR = a0 + b1 UE 
 

ERC
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Earnings Response 

Coefficient dengan tingkat leveragedan pertumbuhan (growth)sebagai variabel 

pemoderasi. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

studi kasus yang berguna untuk menganalisis pengaruh antar satu variabel dengan 

variabel lainnya. Penelitian ini juga dapat digolongkan sebagai penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pengujian teori melalui pengujian 

variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis dengan prosedur statistik 

(Indriartoro dan Supomo: 1992, 12). 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian yang digunakan adalah adalah perusahaan–perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) selama 2 (dua) 

tahun berturut–turut yakni tahun 2010 dan 2011. Dari populasi tersebut ditarik 

sampel dengan metode purposive sampling yaitu teknikpengambilan sampel 

dengan pertimbangan atau kriteria yang paling mudah sehingga sesuai dengan 

yang dikehendaki peneliti (Sekaran dan Bougie: 2010, 276), dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan tercatat di sektor pertambangan Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2010 dan tahun 2011 secara berturut-turut. 
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2. Perusahaan yang melaporkan Laporan Keuangan selama 2010-2011. 

 
Tabel 3.1 Sampel Perusahaan Sektor Pertambangan Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2010 dan 2011 
 

Kriteria Sampel Jumlah 
Perusahaan 

Total Perusahaan yang listing pada sektor pertambangan Bursa Efek 
Indonesia selama 2010-2011 

36 

Perusahaan yang tidak berturut-turut listing pada sektor pertambangan Bursa 
Efek Indonesia selama 2010-2011 

12 

Perusahaan yang tetap listing pada sektor pertambangan Bursa Efek 
Indonesia selama 2010-2011 

24 

Jumlah Sampel 24 
  Sumber: data diolah dari www.idx.co.id 
 
Berdasarkan kriteria pengambilan sampel di atas, maka sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 24 (dua puluh empat) perusahaan dari total 

populasi sebanyak 36 (tiga puluh enam) perusahaan.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, tidak menggunakan data primer, namun menggunakan 

data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa data pasar modal meliputi 

laporan keuangan, laporan tahunan, laporan berkelanjutan, data harga saham 

harian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harian. Data penelitian ini didapat 

dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan situs www.idx.co.id, 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD), www.yahoo.finance.com dan 

www.emiten.co.id. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari tanggal 20 Januari 

2013 sampai dengan 11 Februari 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan gabungan data antar perusahaan (cross section) dan data antar waktu 

(time series). 
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3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen yang digunakan adalah pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Definisi operasional pengungkapan informasi tanggung jawab 

sosial perusahaan adalah data kualitatif yang diungkapkan perusahaan berkaitan 

dengan aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk menganalisis 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahuanan 

menggunakan content analysis. Content analysis adalah suatu metoda 

pengumpulan data melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan 

suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik, seperti 

kategori isi, telaah, pemberian kode berdasarkan karakteristik kejadian atau 

transaksi yang terdapat dalam dokumen (Indriartoro dan Supomo: 1992, 159). 

Pengukuran instrumen pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

dalam laporan tahunan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

instrumen yang digunakan oleh Sayekti dan Wondabio (2007). Instrumen 

pengungkapan tanggung jawab sosial dikelompokkan ke dalam kategori 

lingkungan, energi, tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. 

Pendekatan untuk menghitung pengungkapan tanggung jawab sosial pada 

dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item pengungkapan 

tanggung jawab sosial dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, 

dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan 

untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan 
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pengungkapan tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut (Sayekti dan 

Wondabio:2007). 

CSR = ΣXij 
nj 

 
Keterangan: 
CSR : Corporate Social Resonsibility Disclosure Index perusahaan j 
nj : Jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 78 
Xij : dummy variable, 1 = jika item diungkapkan, 0 = jika item tidak 
diungkapkan 

 
3.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti 

(Sekaran dan Bougie: 2010, 90). Variabel dependen pada penelitian ini adalah 

Earnings Response Coefficient. Definisi operasional Earnings Response 

Coefficient adalah Koefisien yang diperoleh dari regresi antara Cummulative 

Abnormal Return (CAR) sebagai proksi harga saham dan Unexpected Earnings 

(UE) sebagai proksi laba akuntansi yang digunakan untuk mengindikasikan atau 

menjelaskan perbedaan reaksi pasar atau respon harga saham terhadap informasi 

laba. Dengan demikian untuk menghitung ERC diperlukan beberapa langkah, 

yaitu: 

a. Menghitung nilai Cummulative Abnormal Return (CAR) 

Cummulative Abnormal Return (CAR) dihitung menggunakan model 

perhitungan kumulatif laba abnormal seperti yang diungkapkan oleh Sayekti 

dan Wondabio (2007). Kumulatif laba abnormal dihitung selama periode 15 

bulan yakni dari 02 Januari 2010 sampai 31 Maret 2011. CAR dirumuskan 

sebagai berikut: 

    CARi(-1,+1)=t =-1Σ+1ARit 
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Keterangan : 
CARit =Cumulatif Abnormal Return perusahaan i pada tahun t 
ARit = Abnormal return untuk saham perusahaan i pada periode t 

 
 Dalam penelitian ini abnormal return dihitung menggunakan market-adjusted 

return model yang mengasumsikan bahwa pengaruh pasar dapat dihilangkan 

dengan cara mengurangi return pasar dari return saham aktual 

(Tandelilin:2010,225). Dengan mengurangkan pengaruh pasar terhadap return 

saham individual, maka didapatkan nilai abnormal return yang terbaik 

(Sayekti dan Wondabio:2007). Abnormal return dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut: 

     ARi,t = Ri,t – Rm,t 
 Keterangan: 
 ARi,t = Abnormal Return perusahaan i pada periode ke-t 
 Ri,t = Actual Return saham perusahaan i pada periode ke-t. 
 Rm,t = Return pasar pada periode ke-t 

  
Untuk mendapatkan nilai abnormal return, harus dihitung terlebih dahulu 

actual return (return sesungguhnya) perusahaan i pada periode t, dengan cara 

sebagai berikut : 

 
 
Keterangan: 
Rit = return saham perusahaan i pada waktu t 
Pit = harga penutupan saham i pada waktu t 
Pit-1 = harga penutupan saham i pada waktu t-1 
 
Untuk Return pasar, dapat diwakili dengan Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) Bursa Efek Indonesia. IHSG dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 
 
 
Keterangan: 
Rm,t = returnindeks pasar pada periode t 

Ri,t =  Pit-Pit-1 
Pit-1 

Rm,t =  IHSGt-IHSGt-1 
IHSGt-1 
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IHSGt = indeks harga saham gabungan pada periode t 
IHSGt-1 = indeks harga saham gabungan pada periode t-1 
 

b. Menghitung nilai Unexpected Earnings (UE). 

Unexpected earnings (UE) atau laba kejutan adalah selisih antara laba 

persaham sesungguhnya dengan laba persaham ekspektasian. Laba 

ekspektasian diestimasi dengan model acak (random walk model). Model 

langkah acak mengestimasi laba periode berjalan sama dengan laba periode 

sebelumnya (Hidayati dan Murni, 2009). Dengan demikian unexpected 

earnings pada penelitian ini diolah dari laba periode berjalan dengan periode 

sebelumnya. Rumus yang digunakan adalah: 

 
 
 
Keterangan: 
UE = Unexpected Earnings perusahaan i pada periode t 
Eit = Laba akuntansi perusahaan i pada periode t 
Eit-1 = Laba akuntansi perusahaan i pada periode t-1 
 
Setelah nilai CAR dan UE diperoleh maka model regresi linier yang 

digunakan untuk menentukan Earnings Response Coefficients (ERC) dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Chaney dan Jeter:1991): 

 
    CARit = β0 + β1 UEit + e 
Keterangan: 
CARit = Kumulasi abnormal return dari masing-masing perusahaan selama 

periode 15 bulan 
UEit = Laba kejutan untuk perusahaan i pada pengumuman laba 
β0 = Konstanta 
β1 = Koefisien respon laba (ERC) 
e = Komponen error dalam model atas perusahaan i 
 

 

 

UE =  Eit-Eit-1 
Eit-1 
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3.4.3 Variabel Moderating 

Variabel Moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah 

hubungan langsung antar variabel independen dengan variabel dependen 

(Indriartoro dan Supomo:1992, 64-65). Variabel moderating yang digunakan 

dalam penelitian untuk melihat pengaruh sesungguhnya dari variabel yang hendak 

diuji dalam penelitian. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah: 

a. Tingkat leverage 

Definisi operasional leverage adalah pinjaman dana yang dibutuhkan untuk 

berinvestasi dalam hubungannya dengan operasional perusahaan. Tingkat 

leverage bagi perusahaan sangat penting, karena sebagai alat untuk mengukur 

seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai asset 

perusahaan (Sawir:2004,10). Pengukuran tingkat leverage yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan rasio Debt To Equity (Pradipta dan 

Purwaningsih:2012).  

b. Pertumbuhan (growth) 

Pertumbuhan perusahaan merupakan nilai atasekspektasi terhadap manfaat 

masa depan yang akan diperoleh investor yang dicerminkan melalui penilaian 

pasar dari harga saham yang terbentuk (Tandelilin:2010,371). Kesempatan 

bertumbuh diukur dari market to book value ratio masing-masing perusahaan 

pada akhir periode laporan keuangan atau sering dikenal dengan nama price 

to book value (Jaswadi:2003). Nilai market to book value dihitung dari 

perbandingan antara harga pasar saham perusahaan dibanding dengan nilai 

buku sahamnya (Sugiyono dan Untung: 2008,74). 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Teknik Analisis  

Oleh karena dalam penelitian ini terdapat hipotesa yang menghubungkan 

lebih dari 2 variabel, maka model regresi linear berganda digunakan untuk 

menganalisasi sejauh mana hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap earning response coefficient. Uji regresi linier berganda 

digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan skala interval atau rasio (Indriartoro dan 

Supomo:1992, 211). Untuk mempermudah analisa penghitungan maka penelitian 

ini menggunakan alat bantu SPSS (Sekaran dan Bougie: 2010, 365). 

Hipotesa dalam penelitian ini menggunakan perhitungan regresi linier, 

sehingga model yang terbentuk menghasilkan dua model hipotesa sebagai berikut: 

1. Model I 

Pengujian hipotesa model I akan menguji adanya pengaruh 

pengungkapantanggung jawab sosial terhadap earning response coefficient. 

Diharapkan pengungkapan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan 

earning response coefficient. Rumus regresi yang digunakan adalah: 

 
Y = α + β1X1 + ε 

 
  
Keterangan:  
 Y = Earning Response Coefficient 
 α= Konstanta 
 β1= Koefisien regresi 
 X1 = Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
 ε  = Error Term 
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2. Model II 

Pengujian hipotesa model II akan menguji adanya pengaruh pengungkapan 

tanggung jawab sosial terhadap earning response coefficient dengan 

pertumbuhan perusahaan (growth) dan tingkat leverage sebagai variabel 

moderasi. Diharapkan pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki 

hubungan dengan earning response coefficient dengan dimoderasi oleh 

pertumbuhan perusahaan (growth) dan tingkat leverage. Rumus regresi yang 

digunakan adalah: 

 
Y = α + β1X1 + β2X2 +β3X3+ β4X1*X2 + β4X1*X3 + ε 

 
  
 Keterangan:  
   Y = Earning Response Coefficient 
   α = Konstanta 
 β1,β2,β3,β4,β5= Koefisien regresi 
  X1 = Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
  X2 = Pertumbuhan Perusahaan (Growth) 
  X3 = Tingkat leverage 

 X1*X2= Interaksi CSRi dengan Pertumbuhan Perusahaan 
 X1*X3= Interaksi CSRi dengan Tingkat Leverage 

  ε = Error Term 
 

3.5.2Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolineritas 

Uji Multikolineritas dilakukan untuk melihat apakah antara variabel 

independen mengandung korelasi atau tidak. Jika terjadi korelasi, maka 

terdapat problem multikolinieritas Hasil pengujian Uji Multikolineritas dapat 

dilihat berdasarkan nilai Varian Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF lebih 

besar dari 1 dan lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas 

(Sekaran dan Bougie: 2010, 353). 
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2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau 

residual dalam model regresi memiliki distribusi yang normal. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap nilai 

residual hasil persamaan regresi. Jika signifikansi lebih besar 0,05 maka data 

berdistribusi normal (Nisfiannoor:2009,93). 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas atau homogenitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah 

variasi dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yaitu meregresi nilai 

absolut residual terhadap variabel bebas. Jika variabel independen secara 

signifikan (nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05) mempengaruhi variabel 

absolut residual, maka ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas 

(Nisfiannoor:2009,96-97). 

4. Uji Autokorelasi  

Digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik 

autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan 

dengan pengamatan lain pada model regresi (Suharjo:2008). Prasyarat yang 

harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi, uji 

autokorelasi diterapkan untuk data yang bersifat rentang waktu seperti dalam 
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penelitian ini. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji 

Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka terdapat 

autokorelasi, nilai dL maupun dU didapat dari tabel nilai Durbin-

Watson. 

2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka tidak ada autokorelasi. 

3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), 

maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

3.5.4 Analisis Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang dilakukan meliputi uji F (uji signifikansi simultan) 

dan uji t (uji signifikansi individual/parsial). Analisis uji F digunakan untuk 

mengetahui adanya pengaruh variabel independen dan moderating terhadap 

variabel dependen. Dalam uji F digunakan adjusted koefisien determinasi (R2) 

yang berguna untuk mengukur seberapa besar peranan variabel independen dan 

moderating menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. 

Pengujian masing-masing variabel secara parsial, dilakukan dengan uji 

signifikansi parameter individual (uji t) yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

variabel independen maupun variabel moderating berpengaruh atau tidak terhadap 

variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Umum Penelitian 

Sesuai dengan syarat pengambilan sampel bahwa perusahaan yang dijadikan 

sampel perusahaan adalah perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahun 

2010 dan 2011, menyajikan data-data mengenai pengungkapan informasi CSR, 

pertumbuhan (growth), dan leverage. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 24 perusahaan dari 36 perusahaan 

sektor tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4.2 Nilai Earning Response Coefficient 

Hasil perhitungan Earning Response Coefficient dari setiap perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini merupakan Koefisien yang diperoleh dari 

regresi antara Cummulative Abnormal Return (CAR) sebagai proksi harga saham 

dan Unexpected Earnings (UE) sebagai proksi laba akuntansi yang digunakan 

untuk mengindikasikan atau menjelaskan perbedaan reaksi pasar atau respon 

harga saham terhadap informasi laba. Perhitungan ERC dilakukan selama periode 

pengamatan, yakni selama 15 bulan, mulai dari periode 2 Januari 2010 hingga 31 

Maret 2011. Perusahaan yang memiliki nilai Earning Response Coefficient 

tertinggi adalah PT. Resource Alam Indonesia yakni 4.90 dan nilai Earning 

Response Coefficient terendah adalah PT. Perdana Karya Perkasa yakni sebesar -

2.36 (lihat lampiran 2). 

 



48 
 

4.3 Nilai Indeks Corporate Social Responsibility (CSRi) 

Tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dimana 

perusahaan beraktivitas, mendorong perusahaan untuk mengungkapkan 

pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dalam laporan tahunannnya. 

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dapat diukur melalui 78 

item yang terbagi dalam 6 kelompok instrumen pengungkapan tanggung jawab 

sosial. Tujuh instrumen tersebut dikelompokkan ke dalam kategori lingkungan, 

energi, tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum (Sayekti dan 

Wondabio:2007).  

Hasil perhitungan indeks CSRi masing-masing perusahaan per tahun 

pengamatan, perusahaan yang memiliki indeks Corporate Social Responsibility 

tertinggi pada tahun 2010 dan 2011 adalah PT. Adaro Energy yakni masing-

masing sebesar 0.49 dan 0.53. Indeks Corporate Social Responsibility terendah 

pada tahun 2010 dan 2011 adalah PT. Resource Alam Indonesia yakni masing-

masing sebesar 0.23 dan 0.27. 

Gambar 4.1  
Indeks CSRi Perusahaan Sampel 

 

 
Sumber: data diolah oleh peneliti 
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4.4 Nilai Tingkat Leverage 

Leverage dapat diartikan sebagai pendanaan yang dibutuhkan untuk 

berinvestasi dalam hubungannya dengan operasional perusahaan. Pengukuran 

tingkat leverage yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio Debt To 

Equity (Pradipta dan Purwaningsih:2012). Nilai Debt to Equity Ratio (DER) dapat 

diperoleh dengan cara membandingkan total jumlah kewajiban perusahaan dengan 

total ekuitas saham perusahaan.  

Hasil perhitungan menunjukkan perusahaan yang memiliki nilai Debt to 

Equity Ratio (DER) tertinggi pada tahun 2010 dan 2011 adalah PT. Delta Dunia 

Makmur yakni masing-masing sebesar 11.00 dan 10.85. Nilai Debt to Equity 

Ratio (DER) terendah pada tahun 2010 dan 2011 adalah PT. Aneka Tambang 

sebesar 0.28 dan PT. Benakat Petroleum Energi sebesar 0.19 (lihat lampiran).  

4.5 Nilai Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan merupakan nilai atas ekspektasi terhadap manfaat 

masa depan yang akan diperoleh investor yang dicerminkan melalui penilaian 

pasar dari harga saham yang terbentuk (Tandelilin:2010,371). Kesempatan 

bertumbuh diukur dari price to book value masing-masing perusahaan pada akhir 

periode laporan keuangan (Jaswadi:2003). Nilai price to book value didapatkan 

dengan cara membandingkan antara harga pasar saham perusahaan dibanding 

dengan nilai buku sahamnya. Nilai buku saham perusahaan didapatkan diperoleh 

dengan membandingkan total ekuitas dengan jumlah saham beredar milik 

perusahaan. Data price to book value perusahaan sampel untuk tahun 2010 dan 

2011 menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai Price to Book Value 
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(PBV) tertinggi pada tahun 2010 dan 2011 adalah PT. Delta Dunia Makmur 

sebesar 80.40 dan PT. Bayan Resources sebesar 14.35. Nilai Price to Book Value 

(PBV) terendah pada tahun 2010 dan 2011 adalah PT. Darma Henwa sebesar 0.51 

dan PT. Ratu Prabu Energi sebesar 0.49 (lihat lampiran 5).  

4.6 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel-variabel 

penelitian yang diamati. Pengukuran statistik deskriptif dalam penelitian ini 

menghasilkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

Perusahaan Sampel 
 
 
 
 
 
 
 
           Sumber: data diolah dari SPSS 16 for Windows 
 
Hasil statistik deskriptif menunjukkan, rata-rata indeks CSRi perusahaan 

sampel adalah 0.38. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan indeks CSRi pada 

penelitian Sayekti dan Wondabio (2007) maupun Hidayati dan Murni (2009) 

yakni sebesar 0.20 dan 0.311. Peningkatan indeks CSRi ini menunjukkan 

perusahaan memberi perhatian pada pengungkapan informasi tanggung jawab 

sosial dan lingkungan perusahaan dalam laporan tahunannya dari tahun ke tahun. 

Nilai pertumbuhan perusahaan memiliki rata-rata 5.37, hal ini dapat diartikan 

bahwa investor memiliki ekspektasi pertumbuhan perusahaan sektor 

pertambangan di masa depan, yang dicerminkan melalui penilaian pasar dari 
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harga saham yang terbentuk. Nilai rata-rata tingkat leverage perusahaan adalah 

sebesar 1.73, nilai sebesar 1.73 lebih besar dibandingkan dengan tingkat leverage 

dalam penelitian Hidayati dan Murni (2009) yakni sebesar 1.47. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan tambang cenderung menggunakan pinjaman 

untuk operasional perusahaannya. Rata-rata nilai Earning Response Coefficient 

yang didapat adalah -0.1, nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan penelitian 

Mulyani et al (2007) yang mendapatkan nilai ERC sebesar 0.03. Nilai sebesar -

0.2004 menunjukkan bahwa investor dalam mengambil keputusan tidak hanya  

berdasarkan pada informasi laba saja tetapi banyak informasi–informasi lain, 

seperti informasi pengungkapan tanggung jawab sosial maupun informasi non-

keuangan mengenai perusahaan tertentu. 

 
4.7 Uji Asumsi Klasik 

4.7.1 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih 

kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independen yang 

akan diregresikan terhadap variabel dependen.Hasil pengujian multikolinearitas 

dalam penelitian ini mendapatkan hasil VIF untuk masing-masing variabel CSRi, 

Growth, Leverage, interaksi CSRi dan Growth, serta interaksi CSRi dengan 

Leverage sebesar berada di atas nilai 1.000 (lihat lampiran 2). Dengan demikian 

kesemua variabel independen tidak mengalami permasalahan multikolinearitas. 
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4.7.2 Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau mendekati 

normalatau tidak dideteksi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Z terhadap 

nilai residual hasil persamaan regresi. Dalam uji ini akan dibandingkan antara data 

yang akan diuji dengan data yang terdistribusi normal. Data dapat dikatakan 

normal jika tidak ada perbedaan yang signifikan antara data tersebut dengan data 

yang terdistribusi normal dengan nilai minimum signifikansi adalah 5%.Hasil uji 

normalitas mendapatkan nilai signifikansi residual lebih besar dari signifikansi 

minimum 5% (0.05) yaitu sebesar 0.677, dengan demikian data yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal (lihat lampiran 2). 

4.7.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian untuk mengetahui apakah pada 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan 

ke pengamatan lain. Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini dilihat dengan 

menggunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregresi variabel 

independen terhadap nilai absolut residual (abs_res) hasil persamaan regresi. Jika 

nilai signifikansinya lebih besar dari 5% maka data tersebut tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas.Pada tabel 4.6, uji heterokedastisitas menunjukkan 

hasil signifikansi nilai absolut residual (abs_res) lebih besar dari 5%, dengan 

demikian data penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.2 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 
 
 
 
 
    

Sumber: data diolah dari SPSS 16 for Windows 
 
4.7.4 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. 

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson. Hasil 

uji autokorelasi, didapatkan nilai Durbin Watson sebesar 2.302. Pada tabel Durbin 

Watson untuk tiga variable independen dan 24 sampel pengamatan, didapatkan 

nilai dL dan dU adalah sebesar 1.1010 dan 1.6565. Batas bawah nilai Durbin 

Watson untuk hipotesis I adalah 1.1010 dan nilai batas atasnya adalah 4-dU = 4-

1.6565 = 2.3435. Nilai 2.302 yang merupakan hasil uji autokorelasi hipotesis II 

berada dalam selang antara 1.1010 sampai dengan 2.3435. Dengan demikian, data 

pada pada penelitian ini terbukti bebas permasalahan autokorelasi (lihat lampiran 

2). 

4.8 Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis bertujuan untuk menguji apakah variabel independen 

secara individualmaupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data software SPSS 16 for windows 

dengan menggunakan model regresi linear nilai F dari model II menunjukkan 

Variabel T Sig. Keterangan 
CSRi 
Growth 
Lev 
CSRi*Growth 
CSRi*Lev 

-1.085 0.292 Homoskedastisitas 
-0.990 0.335 Homoskedastisitas 
-0.124 0.903 Homoskedastisitas 
2.032 0.057 Homoskedastisitas 
-0.856 0.403 Homoskedastisitas 
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hasil yang tidak signifikan dengan nilai uji F (uji serempak) sebesar 2.743 dengan 

signifikansi 0,052 (lihat lampiran 3). Hasil yang didapatkan tersebut dapat 

menjelaskan bahwa variabel growth dan leverage tidak dapat memoderasi 

hubungan antara variabel dependen ERC dengan variable independen. Dengan 

demikian penelitian ini tidak mendukung hipotesa bahwa variabel growth dan 

leverage dapat memoderasi hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial 

dengan ERC. 

Nilai adjusted R2 Model II menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan 

dengan hasil uji Model I. Hal ini dapat dilihat dari nilai adjusted R2 pada model I 

sebesar 0.082 sedangkan Model II menunjukkan nilai adjusted R2 yaitu 0.275 

(lihat lampiran 3). Dengan demikian, hal ini sesuai dengan prediksi,  bahwa 

respon pasar terhadap laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain CSRi, 

growth dan leverage sebesar 27.5%, sedangkan sisanya yakni 72.5% dapat 

dijelaskan dengan variabel lainnya diluar penelitian ini. Nilai Standar error of the 

estimate merupakan ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam 

memprediksikan nilai Y. Hasil regresi didapat nilai 1.16336, berarti banyaknya 

kesalahan dalam prediksi nilai ERC adalah sebesar 1.16336.  

Pengujian terhadap hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda, dengan cara melihat koefisien regresi dan nilai 

signifikansi ρ-value masing-masing variable untuk kemudian dibandingkan 

dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Nilai koefisien variable dan 

signifikansinya untuk masing-masing hipotesis dapat dijelaskan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Hipotesa 

 
Model Persamaan Hipotesis I: ERC=α+βERC+ε 
Model Persamaan Hipotesis II: ERC=α+β1ERC+β2Growth+ β3Lev+ 

β4CSRi*Growth+ β5CSRi*Lev+ε 
Variabel Independen Hipotesis Koefisien Ρ-value 

Constant Model I 2.534 (0.125) 
CSRi  -3.599     (0.095) *) 
Constant Model II 2.247 (0.170) 
CSRi  -3.793       (0.038) **) 
Growth  0.002 (0.960) 
Lev  -0.134 (0.226) 
CSRi*Growth  0.777 (0.216) 
CSRi*Lev  -0.019 (0.974) 
Keterangan: *) Signifikan pada 10% 
                   **) Signifikan pada 5 % 
Keterangan: Variabel ERC: dihitung menggunakan regresi sederhana anatara laba abnormal 
dengan return saham abnormal selama 15 bulan pengamatan. Variabel CSRi: dhitung 
menggunakan 78 indeks pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan. Variabel 
Growth: dihitung menggunakan harga saham perusahaan awal tahun pengamatan disbanding 
dengan nilai buku ekuitas perusahaan  (total ekuitas/saham beredar pertahun). Variabel  LEV: 
dihitung menggunakan rasio total kewajiban perusahaan disbanding total ekuitas perusahaan 
pertahun. 

  Sumber: data diolah dari SPSS 16 for Windows 
 
Tabel 4.3 di atas menyajikan dua model regresi, yaitu Model I yang tidak 

memasukkan variabel moderasi dan Model II yang memasukkan variable 

moderasi. Nilai koefisien konstanta pada uji Model I menunjukkan nilai yang 

positif namun tidak signifikan. Begitu juga dengan nilai koefisien konstanta pada 

uji Model II yang mendapatkan nilai konstanta yang positif dan tidak signifikan. 

Dengan demikian, hasil ini mendukung dugaan bahwa nilai ERC akan meningkat 

apabila variable CSRi tidak ikut disertakan. Hasil ini menunjukkan bahwa, respon 

pasar tidak hanya dipengaruhi oleh pengungkapan tanggung jawab sosial, namun 

juga menggunakan informasi laba sebagai dasar mengambil keputusan 

berinvestasi. 
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Pada uji Model II yang memasukkan variabel moderasi, menduga bahwa 

pengungkapan CSR akan meningkatkan ERC dapat dimoderasi oleh growth dan 

leverage. Hasil pengujian mendapatkan variabel interaksi CSRi*Growth tidak 

signifikan dengan tanda koefisien positif. Dengan demikian hasil ini tidak sesuai 

dengan dugaan bahwa variabel growth dapat memoderasi hubungan antara CSRi 

dengan ERC, karena memiliki ρ-value yang tidak signifikan, meskipun koefisien 

CSRi*growth  bernilai positif. Begitu juga dengan variabel interaksi CSRi*Lev 

memiliki ρ-value yang tidak signifikan dengan koefisien negatif, hal ini 

menunjukkan variabel leverage tidak mampu memoderasi hubungan antara CSRi 

dengan ERC. Dengan demikian, berdasarkan uji parsial (uji t) yang mendapatkan 

hasil tidak signifikannya ρ-value interaksi antara CSRi*growth dan CSRi*lev 

serta uji secara serempak (uji F) yang mendapatkan hasil tidak signifikannya 

pengaruh moderasi CSRi*growth dan CSRi*lev. Dengan demikian hasil uji t dan 

uji f yang didapatkan dapat diartikan, bahwa variabel growth dan leverage tidak 

dapat memoderasi hubungan antara CSRi dengan ERC. 

Secara individual variabel CSRI diduga akan meningkatkan nilai ERC secara 

signifikan. Namun hasil pengujian Model I yang didapatkan adalah nilai koefisien 

negatif dan signifikan. Konsisten dengan Model I, Model II juga mendapatkan 

nilai koefisien yang negatif dan signifikan. Hal ini diartikan bahwa semakin tinggi 

nilai ERC akan semakin kecil nilai ERC yang terjadi. Dengan demikian hasil 

pengujian ini tidak dapat mendukung kedua hipotesa yang diajukan, yakni tingkat 

pengungkapan informasi CSR dapat meningkatkan nilai ERC. 
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4.9 Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini telah membuktikan bahwa pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan dapat menurunkan nilai koefisien respon laba. Menurut Ball dan 

Brown (1968), perubahan harga saham bergerak sesuai dengan ekspektasi investor 

akan laba di masa mendatang, sehingga nilai informasi yang diungkapkan 

mengenai pengumuman angka laba akan mempengaruhi tingkah laku investor 

dalam mengambil keputusan. Nilai informasi yang diungkapkan tersebut antara 

lain, informasi laba dan informasi tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan 

tingkah laku investor merupakan respon investor terhadap pengumuman laporan 

tahunan perusahaan. Hal ini berarti, dengan adanya aktivitas tanggung jawab 

sosial perusahaan, investor beranggapan perusahaan akan menambah biaya atau 

alokasi dana untuk CSR. Penambahan biaya tersebut berdampak pada profit 

perusahaan yang dihasilkan dimasa mendatang akan berkurang, yang nantinya 

berdampak pada return yang akan diterima oleh investor. 

Investor tetap akan menggunakan informasi laba sebagai harapan laba bagi 

investor dimasa mendatang. Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bukti bahwa 

nilai ERC akan semakin rendah apabila pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan semakin tinggi. Dengan demikian model hipotesis I dalam penelitian 

ini yang menduga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

meningkatkan nilai koefisien respon laba ditolak. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sayekti dan Wondabio (2007) yang 

mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan informasi CSR dalam laporan 

tahunan perusahaan berpengaruh menurunkan ERC. Hasil ini konsisten juga 
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dengan penelitian Hidayati dan Murni (2009), Hidayat (2009), dan Pradipta dan 

Purwaningsih (2012) yang menemukan bahwa pengungkapan informasi CSR 

dalam laporan tahunan perusahaan dapat menurunkan nilai ERC.  

Sebaliknya Utaminingtyas dan Ahalik (2010), menemukan bahwa reaksi 

investor terhadap pengumuman laba dapat dipengaruhi oleh pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Menurut Utaminingtyas dan Ahalik (2010) pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan secara sukarela dalam laporan tahunan dapat meningkatkan nilai 

Earning Response Coefficient. oleh karenanya, investor beranggapan aktivitas 

CSR perusahaan dalam jangka panjang akan memberikan nilai bagi perusahaan, 

sehingga akan menghasilkan manfaat di masa depan bagi investor. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa investor selain menggunakan 

informasi laba sebagai dasar mengambil keputusan berinvestasi, juga 

menggunakan informasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Murwaningsari (2011) yang menemukan hasil, bahwa pengungkapan 

(disclosure) perusahaan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan 

koefisien respon laba. 

Hasil pengujian model hipotesis II, menemukan hasil bahwa pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan Earning Response 

Coefficient tidak dapat dimoderasi oleh pertumbuhan perusahaan dan tingkat 

leverage, dengan kata lain hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Menurut Scott 

(2003), struktur permodalan perusahaan dan pertumbuhan (growth) dapat 
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menyebabkan perbedaan respon investor terhadap pengumuman laba perusahaan. 

Struktur permodalan perusahaan salah satunya dapat bersumber dari utang. 

Investor menggunakan informasi rasio utang terhadap ekuitas (Debt to Equity 

Ratio) sebagai dasar pengambilan keputusan berinvestasi.  

Demikian juga dengan kesuksesan suatu perusahaan yang mencerminkan 

peluang pertumbuhan di masa mendatang dapat dinilai dari kesuksesan 

perusahaan saat ini. Pertumbuhan perusahaan diukur melalui nilai buku ekuitas 

perusahaan. Kesuksesan perusahaan menjalankan suatu program ataupun proyek 

di masa kini dengan sumber dana modal sendiri diharapkan akan menghasilkan 

manfaat di masa mendatang yang mengindikasikan pertumbuhan perusahaan 

semakin baik. Investor menggunakan informasi perbandingan harga saham 

dengan nilai buku ekuitas perusahaan sebagai dasar penilaian pertumbuhan 

perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian, tingkat leverage dan  

pertumbuhan (growth) perusahaan dapat menyebabkan perbedaan respon investor 

dalam menilai informasi yang diungkapkan oleh perusahaan. 

Hasil uji model hipotesis II didasarkan pada dugaan bahwa pertumbuhan 

(growth) maupun leverage perusahaan dapat memperkuat hubungan 

pengungkapan informasi CSR dengan ERC (Scott: 2003). Ketika investor 

mendapatkan informasi baik dalam laba mengenai pertumbuhan (Growth) dan 

leverage, maka akan mempengaruhi ERC. Berdasarkan informasi pertumbuhan 

(Growth) yang tinggi disertai dengan pengungkapan informasi CSR, maka 

investor akan merespon positif yang ditunjukkan dengan nilai ERC yang semakin 

meningkat. Begitu juga halnya dengan tingkat leverage, dengan tingkat leverage 
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yang rendah disertai dengan pengungkapan informasi CSR, maka investor akan 

merespon positif yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ERC.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sayekti dan Wondabio 

(2007), Hidayati dan Murni (2009), Hidayat (2009), Murwaningsari (2011), serta 

Pradipta dan Purwaningsih (2012) yang menemukan bahwa pengungkapan 

informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaan dapat menurunkan nilai ERC. 

Disamping itu, penelitian ini mendapatkan hasil pertumbuhan (Growth) 

perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara pengungkapan tangung 

jawab sosial perusahaan terhadap nilai ERC (Sayekti dan Wondabio, 2007 dan 

Hidayat, 2009). Demikian juga dengan tingkat leverage perusahaan tidak mampu 

memoderasi hubungan antara pengungkapan tangung jawab sosial perusahaan 

terhadap nilai ERC  (Hidayati dan Murni, 2009). Namun demikian, dalam 

penelitian Sayekti dan Wondabio (2007), Hidayat (2009) serta Hidayati dan 

Murni (2009), secara individual pengungkapan CSR konsisten dengan hasil 

penelitian ini yakni pengungkapan tanggung jawab sosial dapat menurunkan nilai 

ERC. 

Dalam penelitian ini pertumbuhan (Growth) dan Leverage perusahaan 

merupakan faktor yang secara individual dapat mempengaruhi ERC dan konsisten 

dengan penelitian Palupi (2003) dan Pradipta dan purwaningsih (2012). Hal ini 

dikarenakan informasi pertumbuhan (Growth) dan Leverage perusahaan yang 

terkandung dalam informasi keuangan perusahaan (nilai PBV dan DER) dapat 

menentukan reaksi investor dalam mengambil keputusan investasinya tanpa 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor independen lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu 

bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan dan sosial 

tempat perusahaan tersebut beraktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh bukti empiris, adanya pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan akan direspon oleh investor dalam 

bentuk koefisien respon laba (ERC). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 

faktor pertumbuhan (growth) dan tingkat leverage perusahaan sebagai faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan dengan koefisien respon laba (ERC). 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini diuraikan sebagai 

berikut:  

1. Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan menurunkan nilai 

Earning Response Ceofficient. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sayekti dan Wondabio 

(2007), Hidayati dan Murni (2009), Hidayat (2009), Murwaningsari (2011), 

serta Pradipta dan Purwaningsih (2012). 

2. Pertumbuhan (growth) dan tingkat leverage perusahaan tidak mampu 

memoderasi hubungan antara pengungkapan tangung jawab sosial perusahaan 

terhadap nilai ERC, namun secara individual pengungkapan informasi 
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tanggung jawab sosial perusahaan menurunkan nilai Earning Response 

Ceofficient. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Sayekti dan 

Wondabio (2007), Hidayat (2009), serta Hidayati dan Murni (2009).  

3. Penelitian ini juga menemukan hasil bahwa pertumbuhan (growth) dan 

tingkat Leverage perusahaan merupakan faktor yang secara individual dapat 

mempengaruhi nilai ERC. Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Palupi (2003) dan Pradipta dan purwaningsih (2012).  

 

5.2 Keterbatasan 

Kelemahan-kelemahan yang disadari oleh peneliti  selama  melakukan  

penelitian  dan  penting  untuk  dikemukan, merupakan keterbatasan yang 

ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Beberapa keterbatasan yang harus 

dicermati dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan faktor pengungkapan tanggung jawab 

sosial, pertumbuhan (growth) dan tingkat leverage perusahaan yang dapat 

mempengaruhi nilai koefisien respon laba (ERC).  

2. Penelitian  ini  hanya  mengamati dua periode pengamatan dalam 

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai koefisien respon laba 

(ERC), yaitu pada tahun 2010 dan 2011. 

3. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini, hanya menggunakan 

perusahaan sektor pertambangan yang telah tercatat pada Bursa Efek 

Indonesia. 
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5.3 Arah Penelitian Berikutnya 

Untuk penelitian  selanjutnya  yang  mengacu  kepada  penelitian  ini, peneliti 

mengajukan  saran-saran  yang  diharapkan dapat  mengurangi  keterbatasan 

penelitian ini. Beberapa saran yang dapat peneliti berikan antara lain, sebagai 

berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai koefisien respon laba (ERC) yang lebih variatif dan lebih 

luas. Sebagai contoh, peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor 

lainnya seperti yang diungkapkan dalam Scott (2003), antara lain persistensi 

laba, beta, kualitas laba, dan ukuran perusahaan.  

2. Penelitian berikutnya diharapkan  menggunakan  periode  pengamatan  yang 

lebih  panjang, agar mendapatkan estimasi nilai koefisien respon laba (ERC) 

yang lebih baik. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan populasi tidak hanya pada 

perusahaan sektor pertambangan, sehingga dapat dilihat apakah pada 

perusahaan selain sektor pertambangan dapat menemukan hasil yang sama 

seperti pada penelitian ini. 
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