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ABSTRAK 
 

Toni Adhitya: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 
17 Januari 2014. Analisis Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Harga 
Saham Dengan Luas Pengungkapan Corporate Social Responbility Sebagai 
Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Publik Non Keuangan yang Terdaftar 
di BEI). Ketua Pembimbing: SutrisnoT., Komisi  Pembimbing: Rosidi 
 
 

Relevansi nilai merupakan kemampuan menjelaskan informasi 
akuntansi terhadap harga atau return saham. Informasi akuntansi dikatakan 
relevan, apabila bisa mempengaruhi pemakai informasi dalam mengambil 
keputusan. Laba, nilai buku, dan arus kas merupakan komponen penting laporan 
keuangan yang sering  kali dijadikan alat untuk menginformasikan kinerja 
perusahaan. Selain dari laporan keuangan, informasi akuntansi juga bisa 
diperoleh dari laporan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi informasi akuntansi yang 
meliputi laba, nilai buku, dan komponen arus kas terhadap harga saham,  serta 
untuk menguji dan membuktikan peran pengungkapan corporate social 
responbility di dalam memoderasi relevansi nilai laba dan nilai buku. Sampel 
penelitian ini adalah perusahaan publik non keuangan yang listing di BEI pada 
tahun 2007-2011. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling 
sehingga diperoleh 505 pengamatan untuk sampel pertama dan 235 
pengamatan untuk sampel kedua.Teknik analisis multiple regression dilakukan 
guna menguji hipotesis yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba, nilai 
buku, dan arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan 
memiliki relevansi nilai, sedangkan arus kas dari aktivitas investasi  terbukti tidak 
memiliki relevansi terhadap harga saham. Pengungkapan CSR terbukti 
memoderasi relevansi nilai laba dan nilai buku. 
 

Kata Kunci: arus kas, laba, nilai buku, pengungkapan CSR, relevansi nilai 
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ABSTRACT 
 

Toni Adhitya: Post Graduate of Economics and Business Faculty of Brawijaya 
University, January 17, 2014. Analysis the Effect of Accounting Information 
to Stock Price Using Corporate Social Responsibility Disclosure as 
Parameter (Study on Non-financial Listed Companies in Indonesian Stock 
Exchange).Under supervision of Sutrisno T. (Chair) and Rosidi (Member). 
 
Value relevance is being defined as the ability to explain the effect of accounting 
information to the stock price. Accounting information is relevant if it helps users 
of the financial statements in making decision. Earnings, book value, and cash 
flow constitute important components of financial report which is usually used as 
a means to inform the company’s performance. Apart from financial report, 
accounting information can also be obtained from on corporate social 
responsibility disclosure report. The objective of this research is to analyze the 
relevance of accounting information included earnings, book value, and cash flow 
to the stock price and to test the role of corporate social responsibility disclosure 
in moderating the relevance of earnings and book value. Sample that used in this 
research is non-financial listed companies in Indonesian Stock Exchange on 
2007-2011. Samples are determined by purposive sampling method, 505 for the 
first sampling and 235 for second sampling. Hypotheses were tested using 
multiple regression analysis. This research shows that earning, book value, and 
cash flow from operating activity and cash flow from investment have value 
relevance, on the other hand financing is proven has no relevance with stock 
price CSR Disclosure has been proven that it can moderate the relevance of 
earning and book value. 
 
Keyword: cash flow, earning, book value, CSR disclosure, value relevance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dalam proses akuntansi yang 

mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah 

perusahaan. Menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan atau biasa disebut 

PSAK No. 1 (Revisi 2009) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta 

perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan yang 

berkualitas, yang terbebas dari rekayasa dan mengungkapkan informasi sesuai 

dengan fakta yang sebenarnya menjadi kepentingan banyak pihak.Laporan 

keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, investor, 

kreditor, pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya. 

Bagi pihak investor, laporan keuangan berguna dalam pengambilan 

keputusan yang nantinya dapat memaksimalkan jumlah investasinya.Bagi pihak 

kreditor, laporan keuangan digunakan untuk membantu mereka dalam 

memutuskan pinjaman dan bunga yang harus dibayar. Bagi pemerintah, laporan 

keuangan digunakan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan 

kebijakan pajak, dan untuk menyusun statistik pendapatan nasional (Ghozali dan 

Chariri, 2007:382). 

Agar informasi laporan keuangan bermanfaat untuk pedoman membuat 

keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain yang sejenis maka informasi 

tersebut harus memenuhi persyaratan relevan dan dapat dipercaya (reliable). Hal 
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tersebut seperti tertuang didalam PSAK (revisi 2009) yang menyatakan ada 

empat karakteristik kualitatif pokok sebuah laporan keuangan sehingga berguna 

bagi pengguna yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat 

diperbandingkan. Dapat dipahami berarti laporan keuangan tersebut memberikan 

informasi yang mudah dipahami oleh pengguna, relevan berarti dapat memenuhi 

keinginan pengguna dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, keandalan 

berarti informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan tidak menyesatkan. 

Dapat dibandingkan berarti laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkan 

antar periode, atau dengan kata lain, agar informasi akuntansi bisa dikatakan 

relevan, maka informasi tersebut harus mempunyai nilai prediksi dan 

kemampuan umpan balik serta tepat waktu. Dengan demikian, maka laporan 

keuangan mempunyai potensi untuk : (1) menurunkan tingkat ketidakpastian, dan 

(2) kemampuan dalam bersaing dengan sumber-sumber informasi yang ada.  

Ketika informasi yang digunakan dapat mempengaruhi keputusan bagi 

pemakai informasi, maka informasi tersebut dikatakan relevan. Menurut Lev dan 

Zarowin (1999), nilai relevansi menggambarkan kegunaan informasi laporan 

keuangan bagi pelaku pasar relatif terhadap seluruh informasi yang digunakan 

oleh pelaku pasar pada pasar modal, sedangkan menurut Francis dan Schipper 

(1999) terdapat empat kemungkinan intepretasi  konstruk relevansi 

nilai. Intepretasi pertama, adalah informasi laporan keuangan mempengaruhi 

harga saham karena mengandung nilai intrinsik saham sehingga berpengaruh 

pada harga saham.  Intepretasi kedua, informasi keuangan merupakan nilai yang 

relevan bila mengandung variabel yang dapat digunakan dalam model penilaian 

atau membantu dalam memprediksi variabel tersebut. 

Intepretasi relevansi nilai yang ketiga dan keempat ditunjukkan oleh 

hubungan statistik antara informasi keuangan dengan harga atau return.  

Menurut intepretasi ketiga, relevansi nilai diukur dengan “berita” dari informasi 
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yang bernilai relevan sehingga menyebabkan perubahan harga saham karena 

dengan adanya informasi tersebut menyebabkan investor merevisi 

ekspektasinya, sedangkan menurut intepretasi keempat, relevansi nilai diukur 

dengan kemampuan informasi laporan keuangan untuk menangkap atau 

meringkas berbagai macam informasi yang mempengaruhi nilai saham, dengan 

kata lain, relevansi nilai (value relevance) memiliki peran penting dalam 

penggunaan informasi karena relevansi merupakan kualitas primer yang 

membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Komponen 

penting dalam laporan keuangan yang seringkali dijadikan sebagai alat untuk 

menginformasikan kinerja perusahaan adalah nilai laba, nilai buku dan arus kas 

perusahaan. 

Laba dianggap mengandung informasi jika pasar saham bereaksi 

terhadap pengumuman laba (Suwardjono, 2008:464). Oleh karena itu, laba dapat 

digunakan pelaku pasar untuk menganalisis nilai saham.Laba juga dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan serta memberikan 

informasi yang berkaitan dengan kewajiban manajemen atas tanggung jawabnya 

dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Ukuran 

kinerja akuntansi perusahaan yang menjadi fokus perhatian investor adalah yang 

mampu menggambarkan kondisi ekonomi dengan baik serta menyediakan 

sebuah dasar bagi peramalan arus kas masa depan suatu saham biasa. Sebagai 

contoh, jika perusahaan bisa memperoleh laba yang besar maka secara teoritis 

perusahaan mampu membagikan deviden yang makin besar. Teori keuangan 

menyatakan bahwa laba tidak perlu dibagikan sebagai deviden jika perusahan 

bisa menggunakan laba tersebut dengan menguntungkan. Uraian tersebut 

menunjukkan bahwa kalau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

meningkat maka harga saham akan meningkat, dengan kata lain, laba memiliki 

nilai relevansi bila secara statistik berhubungan dengan harga saham: penurunan 
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dan peningkatan laba berhubungan dengan penurunan atau kenaikan harga 

saham (Ball dan Brown, 1968).  

Laba memiliki potensi informasi yang sangat penting bagi pihak 

eksternal dan internal perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Lev (1989) 

mengungkapkan bahwa analis dan pengguna laporan keuangan tertarik pada 

pelaporan laba perusahaan karena laba tidak hanya melaporkan kinerja 

sebelumnya tetapi dapat dijadikan sebagai prediksi untuk menilai arus kas masa 

depan yang akan mempengaruhi harga saham. Demikian pula menurut Dahler et 

al. (2006) yang menyatakan bahwa laba memiliki kemampuan dalam 

memprediksi arus kas operasi mendatang perusahaan, dan memiliki kemampuan 

yang lebih dibandingkan dengan arus kas jika laba dipecah kedalam beberapa 

komponen akrual.  

Parawiyati et al. (2000) juga berasumsi bahwa apabila realisasi laba 

lebih besar dibanding dengan yang diharapkan, maka ada kemungkinan arus kas 

sekarang lebih besar dibanding dengan yang diharapkan serta distribusi 

probabilitas rata-rata arus kas di masa depan meningkat. Hal ini menunjukkan 

bahwa laporan laba memiliki peran untuk membantu para pemakainya dalam 

memprediksi berbagai kejadian ekonomi di masa depan.  

Demikian halnya dengan nilai buku, relevansi nilai buku berasal dari 

perannya sebagai suatu proksi untuk nilai adaptasi dan nilai penolakan 

(Burgstahler dan Dichev, 1997).Nilai buku (book value) per lembar saham 

menunjukan aset bersih (net assets) yang dimiliki oleh pemegang saham 

(Hartono, 2003:82). Hartono (2003:117) juga menyatakan bahwa aset bersih 

sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham 

adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar.  

Investor juga dapat menggunakan informasi arus kas dan setara kas 

sebagai ukuran kinerja perusahaan. Ketika dihadapkan pada dua ukuran kinerja 
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akuntansi perusahaan: laba akuntansi, dan arus kas investor harus merasa yakin 

bahwa ukuran kinerja yang menjadi fokus perhatian mereka, adalah yang mampu 

secara baik menggambarkan kondisi ekonomi serta menyediakan sebuah dasar 

bagi peramalan arus kas masa depan suatu saham yang biasa diukur dengan 

menggunakan harga atau return saham (market value) (Indra dan Syam, 2004).  

Selain itu, Sejak 1 Januari 1999 melalui Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK, revisi 2009) No. 2, perusahaan yang go public diwajibkan 

membuat laporan arus kas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

laporan keuangan. Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi 

historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan, melalui 

laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan kegiatan 

operasi, arus kas berdasarkan kegiatan investasi dan arus kas berdasarkan 

kegiatan pendanaan selama satu periode akuntansi. 

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari 

aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Arus kas dari aktivitas 

investasi adalah arus kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan 

pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas dari aktivitas pendanaan 

merupakan arus kas yang berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas 

masa depan oleh pemasok modal perusahaan. Arus kas yang sehat sangat vital 

karena perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan kas. 

Menurut PSAK No.2 (revisi 2009), arus kas dari aktivitas operasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan dengan saham dan harga saham.Jumlah 

arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menentukan apakah dari operasinya perusahaan mampu menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 

perusahan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa 
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mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Jika arus kas yang berasal 

dari aktivitas operasi mengalami peningkatan, maka investor akan tertarik untuk 

menginvestasikan dananya pada perusahaan yang bersangkutan, dan kondisi ini 

akan memberikan dampak bagi peningkatan harga saham perusahaan tersebut. 

PSAK No.2 (revisi 2009) menyebutkan bahwa arus kas dari aktivitas 

investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan 

sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas 

masa depan dan pada umumnya melibatkan aset jangka panjang. Jika arus kas 

dari aktivitas investasi meningkat maka arus kas di masa yang akan datang juga 

meningkat sehingga harga saham akan meningkat pula. Dengan kata lain, 

dengan adanya peningkatan arus kas dari aktivitas investasi akan menarik 

investor untuk melakukan aksi beli saham yang secara otomatis akan 

meningkatkan harga saham, dengan demikian return sahampun akan meningkat 

secara signifikan. 

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang diperoleh 

karena adanya kegiatan peminjaman atau pembayaran utang, perolehan sumber 

daya dari pemilik perusahaan, serta pemberian imbalan atas investasi bagi 

pemilik perusahaan. Makin meningkatnya arus kas dari aktivitas pendanaan akan 

meningkatkan harga saham. Investor akan sangat berminat pada peningkatan 

arus kas dari aktivitas pendanaan, karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang. 

Manfaat laporan arus kas juga telah dibuktikan oleh beberapa peneliti, 

salah satunya Bowen et al. (1986). Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa data 

arus kas mempunyai manfaat dalam beberapa konteks keputusan, seperti: (1) 

memprediksi kesulitan keuangan, (2) menilai risiko, ukuran, dan waktu keputusan 

pinjaman, (3) memprediksi peringkat (rating) kredit, (4) menilai perusahaan, dan 

(5) memberikan informasi tambahan pada pasar modal. Dalam perspektif 
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manajemen keuangan, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan, yang juga berarti memaksimumkan kekayaan pemegang saham. 

Perusahaan akan berusaha memaksimumkan kekayaan pemegang saham. 

Pada sebuah perusahaan yang sudah go public, nilai sebuah perusahaan 

tercermin pada harga sahamnya yang diperdagangkan di bursa efek. Jika return 

saham sebuah perusahaan turun maka nilai perusahaan tersebut turun, 

kekayaan pemegang sahamnya juga turun. Tujuan memaksimalisasi nilai 

perusahaan ini harus melandasi semua keputusan yang diambil dalam 

perusahaan. 

Beberapa literatur juga menganggap bahwa data arus kas merupakan 

indikator keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan laba akuntansi karena 

laporan arus kas relatif lebih mudah diinterpretasikan dan relatif lebih sulit untuk 

dimanipulasi. Manipulasi laba ini biasanya dilakukan melalui penggunaan metode 

akuntansi yang berbeda untuk transaksi yang sama dengan tujuan untuk 

menampilkan earnings yang diinginkan. Beattie et al. (1994) menyebutkan bahwa 

investor seringkali hanya terpusat pada informasi laba yang diberikan oleh 

perusahaan bukan pada prosedur yang digunakan perusahaan untuk 

menghasilkan informasi laba tersebut, sehingga disini dapat memberikan 

kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan manipulasi laba (income 

manipulation), hal tersebut dilakukan karena pasar memiliki kecenderungan 

untuk bereaksi terhadap segala informasi yang berhubungan dengan kondisi 

perusahaan emiten, khususnya informasi laba. 

Informasi akan memiliki nilai bagi investor jika keberadaan informasi 

tersebut berguna dalam pengambilan keputusan di pasar modal. Transaksi 

tersebut tercermin melalui perubahan harga saham dan volume perdagangan 

saham seputar pengumuman laba perusahaan.Menurut Budiarto dan Baridwan 

(1999), perkembangan harga saham dan volume perdagangan saham di pasar 
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modal merupakan suatu indikator penting untuk mengetahui reaksi pasar dengan 

mempelajari tingkah laku pasar, yaitu investor.Selain itu, kualitas informasi 

akuntansi juga ditentukan oleh luasnya pengungkapan (Healy dan Palepu, 2001 

dalam Agusti dan Rahman, 2011).Pengungkapan dapat bersifat wajib maupun 

sukarela, termasuk di dalamnya pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial 

perusahaan (corporate social responbility atau CSR) (Agusti dan Rahman, 2011). 

Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan 

rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti 

ini yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis kepada 

perusahaan yang bersangkutan. Keuntungan ekonomi bisnis perusahaan 

ditandai dengan meningkatnya nilai perusahaan (firm value) dan laba 

perusahaan (earnings). Menurut Achda (2006), ada korelasi positif antara 

pelaksanaan CSR dengan meningkatnya apresiasi dunia internasional maupun 

domestik terhadap perusahaan yang melaksanakan CSR. Oleh karena itu, 

penerapan CSR tidak seharusnya dianggap sebagai cost semata-mata, 

melainkan sebagai sebuah investasi jangka panjang yang menguntungkan. 

Wahyudi dan Pawestri (2006) menyatakan bahwa nilai perusahaan yang 

dibentuk melalui indikator nilai pasar saham, sangat dipengaruhi oleh peluang 

peluang investasi. Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan 

harga saham (signaling theory). Hal tersebut mendasari dugaan penulis bahwa 

ada hubungan antara pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial 

perusahaan (CSR) dengan nilai perusahaan (firm value) yang dapat diketahui 

melalui informasi akuntansi yang disediakan oleh pihak perusahaan.Agusti dan 

Rahman (2011) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pengungkapan 

CSR diprediksi dapat meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi. Hal ini 
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disebabkan karena pengungkapan CSR dapat menambah informasi yang 

diperlukan investor dalam menilai perusahaan. 

Penelitian tentang relevansi nilai, khususnya laba, sebenarnya sudah 

banyak dilakukan, dimulai dari Ball and Brown (1968) yang meneliti relevansi nilai 

laba, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laba memiliki relevansi nilai. Hal 

yang sama dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ashiq (1994), Triyono 

dan Hartono (2000), serta Artawijaya dan Hartadi (2000) bahwa laba akuntansi 

memiliki releveansi nilai. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Cahyani 

(1999), Naimah (2000) dan Wahyuni (2002) dalam hasil penelitian mereka 

menyatakan bahwa laba akuntansi tidak memiliki memiliki relevansi nilai. 

Francis dan Schipper (1999) yang menguji relevansi nilai laba dan nilai 

buku menemukan adanya penurunan kegunaan informasi laba dan nilai buku 

perlembar saham, dilihat dari koefisien determenasinya. Mayangsari (2004) yang 

menguji tentang relevansi nilai laba dan nilai buku pada periode krisis keuangan 

tahun 1995-1998 menemukan bahwa laba dan nilai buku tetap memiliki relevansi 

nilai meskipun dalam kondisi krisis ekonomi. Hasil yang sama juga didapatkan 

oleh Rahman dan Oktaviana (2010) yang menemukan bahwa laba dan nilai buku 

memiliki relevansi nilai. Indra dan Syam (2004) yang melakukan penelitian 

mengenai relevansi nilai laba dan nilai buku pada perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode pengamatan tahun 1996-

2002 berhasil membuktikan bahwa laba dan nilai buku memiliki relevansi nilai. 

Relevansi nilai laba dari tahun ke tahun relatif stabil walaupun dengan koefisien 

yang rendah, sebaliknya, relevansi nilai nilai buku mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. 

Penelitian mengenai relevansi arus kas juga menunjukkan hasil yang 

kontradiktif (tidak konsisten) antara peneliti yang satu dengan yang lainnya. 

Misalnya penelitian Board dan day (1989), menemukan bahwa data arus kas 
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tidak memiliki kandungan informasi dalam hubungannya dengan return saham, 

hal serupa juga dinyatakan dalam penelitian Cahyani (1999) yang menyatakan 

tidak ada pengaruh antara arus kas operasi, investasi dan pendanaan terhadap 

harga saham atau dengan kata lain bahwa komponen arus kas tidak memiliki 

relevansi nilai. Berbeda dengan penelitian Wilson (1986) yang menguji mengenai 

relevansi nilai arus kas dan laba akrual.Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

adanya kandungan informasi pada data arus kas.Laporan arus kas harus 

disajikan dengan memerinci komponen-komponen arus kas dari aktivitas-

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Livnat dan Zarowin (1990) juga 

menemukan bukti bahwa komponen-komponen arus kas dari aktivitas operasi 

dan pendanaan mempunyai relevansi nilai. Sebaliknya, komponen-komponen 

arus kas dari aktivitas investasi tidak mempunyai relevansi nilai. Pembedaan 

komponen-komponen arus kas ini penting karena tiap-tiap komponen tersebut 

dianggap mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap return sekuritas.  

Penelitian yang berkaitan dengan relevansi nilai arus kas, nilai buku dan 

laba juga pernah dilakukan oleh Utama et al.. (2001). Penelitian tersebut menguji 

model yang dikembangkan oleh Burgstahler dan Dichev (1997) yang 

dilatarbelakangi oleh beberapa temuan empiris sebelumnya yang menunjukkan 

bahwa laba akuntansi berpengaruh positif dengan nilai ekuitas (Ball dan Brown 

(1968), Basu (1997), Easton dan Zmijewski (1989), Beza dan Nai’im (1998) serta 

Cahyani dan Suharmadi (1998)), dengan asumsi terdapat hubungan linear 

diantara kedua variabel tersebut. Namun demikian Burgstahler dan Dichev 

(1997) justru menyatakan berbeda. Mereka menyatakan bahwa nilai buku yang 

diperoleh dari neraca memberikan informasi tentang nilai bersih sumber daya 

perusahaan,sedangkan laba memberikan suatu ukuran nilai yang merefleksikan 

hasil dari penggunaan sumber daya perusahaan.Dengan kondisi seperti itu 

dinyatakan lebih lanjut bahwa laba relatif lebih penting sebagai penentu nilai 



 

11 
 

ekuitas jika aktivitas perusahaan sekarang menguntungkan. Sebaliknya, jika hasil 

aktivitas perusahaan tidak menguntungkan maka nilai buku akan menjadi 

penentu nilai ekuitas yang baik (Mayangsari, 2004).  

Penelitian mengenai relevansi nilai informasi akuntansi jika dikaitkan 

dengan pengungkapan CSR sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu, tetapi hanya terbatas pada laba dan nilai buku, sedangkan untuk 

penelitian mengenai pengungkapan CSR jika dikaitkan dengan arus kas atau 

komponen arus kas, sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan, sehingga 

di dalam penelitian ini, pengungkapan CSR hanya akan memoderasi laba dan 

nilai buku, karena untuk variabel lain (arus kas dan komponen arus kas) belum 

ada penelitian terdahulu yang bisa digunakan sebagai bahan literatur ataupun 

pembanding untuk merumuskan suatu permasalahan dan hipotesis penelitian. 

Peneletian mengenai relevansi nilai buku dan laba jika dikaitkan dengan 

CSR pernah dilakukan oleh Carnevale et al. (2009) yang menemukan bahwa 

pengungkapan CSR memoderasi relevansi nilai buku namun tidak memoderasi 

relevansi nilai laba. Dengan kata lain, pengungkapan CSR dapat meningkatkan 

relevansi nilai buku, tetapi tidak meningkatkan relevansi nilai laba. Sayekti dan 

Wondabio (2007) yang meneliti efek moderasi pengungkapan CSR terhadap 

relevansi nilai laba di Indonesia menemukan hasil yang berbeda.Penelitian 

tersebut menemukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap 

relevansi nilai laba.Agusti dan Rahman (2011) yang menguji efek moderasi 

pengungkapan CSR terhadap relevansi nilai laba dan nilai buku menemukan 

bahwa laba dan nilai buku memiliki relevansi nilai.Efek moderasi pengungkapan 

CSR terhadap relevansi nilai laba dan nilai buku menunjukkan bahwa 

pengungkapan CSR menurunkan relevansi nilai laba namun meningkatkan 

relevansi nilai buku. 



 

12 
 

Dari berbagai penelitian di atas ternyata kesimpulan yang dihasilkan 

masih beragam. Sebagian penelitian menemukan manfaat laporan arus kas 

terhadap transaksi di pasar modal, tetapi penelitian yang lain masih belum 

melihat manfaat dari laporan arus kas. Kecenderungan yang sama juga terjadi 

terhadap laporan laba rugi dan neraca yang mengandung pokok informasi laba 

akuntansi dan nilai buku. Sejauh mana pengaruh laba akuntansi dan nilai buku 

terhadap harga saham jika dibandingkan dengan pengaruh total arus kas 

terhadap harga saham masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Demikian 

pula, beberapa penelitian yang menghubungkan interaksi pengungkapan CSR 

dengan laba akuntansi dan nilai buku terhadap harga saham juga menunjukkan 

hasil yang tidak konsisten (research gap). Ketidakkonsistenan ini mendorong 

untuk dilakukan penelitian yang dirasakan dapat memberikan hasil yang lebih 

memadai dengan data yang lebih relevan dengan kondisi sekarang ini. 

Penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan 

oleh Agusti dan Rahman (2011) yaitu menguji relevansi laba dan nilai buku 

terhadap harga saham dengan luas pengungkapan corporate social responbility 

sebagai variabel pemoderasi dengan waktu atau periode pengumpulan data 

yang berbeda dan penambahan variabel komponen arus kas yang terdiri dari : 

arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari 

aktivitas pendanaan sebagai variabel independen. Alasan peneliti menambahkan 

variabel komponen arus kas sebagai variabel independen, dikarenakan ada 

beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa arus kas memberikan 

informasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan laba.Beattie et al. (1994) 

menyebutkan bahwa investor seringkali hanya terpusat pada informasi laba yang 

diberikan oleh perusahaan bukan pada prosedur yang digunakan perusahaan 

untuk menghasilkan informasi laba tersebut, sehingga disini dapat memberikan 

kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan manipulasi laba (income 
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manipulation), hal tersebut dilakukan karena pasar memiliki kecenderungan 

untuk bereaksi terhadap segala informasi yang berhubungan dengan kondisi 

perusahaan emiten, khususnya informasi laba. 

Bowen et al. (1986) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa data arus 

kas mempunyai manfaat dalam beberapa konteks keputusan, seperti: (1) 

memprediksi kesulitan keuangan, (2) menilai risiko, ukuran, dan waktu keputusan 

pinjaman, (3) memprediksi peringkat (rating) kredit, (4) menilai perusahaan, dan 

(5) memberikan informasi tambahan pada pasar modal. Dalam perspektif 

manajemen keuangan, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan, yang juga berarti memaksimumkan kekayaan pemegang saham. 

Perusahaan akan berusaha memaksimumkan kekayaan pemegang saham. 

Pada sebuah perusahaan yang sudah go public, nilai sebuah perusahaan 

tercermin pada harga sahamnya yang diperdagangkan di bursa efek. Jika return 

saham sebuah perusahaan turun maka nilai perusahaan tersebut turun, 

kekayaan pemegang sahamnya juga turun. Tujuan memaksimalisasi nilai 

perusahaan ini harus melandasi semua keputusan yang diambil dalam 

perusahaan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah laba memiliki relevansi terhadap harga saham ? 

2. Apakah nilai buku memiliki relevansi terhadap harga saham ? 

3. Apakah arus kas dari aktivitas operasi memiliki relevansi terhadap harga 

saham? 

4. Apakah arus kas dari aktivitas investasi memiliki relevansi terhadap harga 

saham? 
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5. Apakah arus kas dari aktivitas pendanaan memiliki relevansi terhadap harga 

saham ? 

6. Apakah pengungkapan CSR bisa memoderasi relevansi laba terhadap harga 

saham ? 

7. Apakah pengungkapan CSR bisa memoderasi relevansi nilai buku terhadap 

harga saham ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, Penelitian ini mempunyai 

tujuan : 

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti bahwa laba memiliki relevansi 

terhadap harga saham. 

2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti bahwa nilai buku memiliki relevansi 

terhadap harga saham. 

3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti bahwa arus kas dari aktivitas 

operasi memiliki relevansi terhadap harga saham. 

4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti bahwa arus kas dari aktivitas 

investasi memiliki relevansi terhadap harga saham. 

5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti bahwa arus kas dari aktivitas 

pendanaan memiliki relevansi terhadap harga saham. 

6. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris bahwa laba memiliki 

relevansi terhadap harga saham ketika dimoderasi oleh CSR. 

7. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris bahwa nilai buku memiliki 

relevansi terhadap harga saham ketika dimoderasi oleh CSR. 
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1.4. Kontribusi Penelitian 

Konstribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kontribusi Teori 

Penelitian ini bisadigunakan sebagai bahan referensi dan bahan 

pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi 

keuangan yang berkaitan dengan clean surplus theory (teori surplus bersih). 

Clean surplus theory pada prinsipnya menjelaskan hubungan antara data-data 

akuntansi (informasi akuntansi) dengan kinerja perusahaan yang tercermin 

melalui harga atau return saham. Penelitian ini menggunakan clean surplus 

theory sebagai dasar teori utama dan berhasil menemukan bahwa laba, nilai 

buku, dan komponen arus kas memiliki relevansi terhadap harga saham. 

Berdasarkan hasil temuan tersebut, penelitian ini juga dapat digunakan 

sebagai tambahan pengetahuan mengenai relevansi nilai, dan sebagai 

sumber referensi untuk penelitian berikutnya di bidang pasar modal. 

2. Kontribusi praktik 

Penelitian ini bisa berguna untuk memberikan wawasan bagi para calon 

investor dalam menganalisis laba akuntansi, nilai buku, dan komponen arus 

kas sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

melakukan investasi. Di samping itu, hasil peneltian ini diharapkan bisa 

dijadikan bahan acuan bagi para pemilik perusahaan agar memberikan 

informasi akuntansi yang relevan dan tidak menyesatkan, karena informasi 

yang diperoleh dari laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan yang 

akan diambil oleh para pemilik modal. 

3. Kontribusi kebijakan 

Penelitian ini dapatdigunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

regulator dalam membuat kebijakan atau peraturan peraturan yang lebih 

mengikat dari pemerintah mengenai pengungkapan CSR yang dilakukan 
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perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui lebih jelas informasi apa 

yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Di samping itu, 

diharapkan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkungan 

sekitarnya dengan tidak mengacuhkan peraturan pemerintah yang berkaitan 

dengan CSR. 
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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

 

1.1. Landasan Teori 

Landasan teori merupakan bagian yang akan membahas tentang uraian 

pemecahan masalah yang akan ditemukan pemecahannya melalui pembahasan-

pembahasan secara teoritis dan di dalam penelitian ini penulis menggunakan 

beberapa dasar teori yang berkaitan dengan relevansi nilai, diantaranya clean 

surplus theory, teori sinyal, teori legitimasi, dan teori stakeholder. 

 

1.1.1. Relevansi Nilai 

Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah clean surplus 

theory. Teori ini menyatakan bahwa nilai perusahaan tercermin pada data-data 

akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan (Ohlson, 1995). Berdasarkan 

teori clean surplus, Ohlson menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan dapat 

ditunjukkan pada laporan laba rugi dan neraca. Teori ini memberikan rerangka 

yang konsisten dengan perspektif pengukuran.Kondisi ini kemudian dinyatakan 

bahwa data-data akuntansi tersebut memiliki relevansi nilai (Mayangsari, 2004). 

Relevansi nilai (informasi laporan keuangan) didefinisikan dengan 

berbagai cara. Lev (1989) mengemukakan bahwa relevansi nilai akuntansi 

dicirikan oleh kualitas informasi akuntansi. Beaver (1968) dalam Pinasti (2004) 

mendefinisikan relevansi nilai sebagai kemampuan menjelaskan (explanatory 

power) dari informasi akuntansi dalam kaitannya dengan nilai perusahaan. Gu 

(2002) memberikan definisi yang tidak jauh berbeda, yaitu relevansi nilai adalah 

kemampuan menjelaskan (explanatory power) informasi akuntansi terhadap 

harga saham atau return saham. Dalam perkembangannya, penelitian-penelitian 
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mengenai relevansi nilai memang diarahkan untuk menginvestigasi hubungan 

empiris antara nilai pasar modal (stock market values) dengan berbagai angka 

akuntansi, yang dimaksudkan untuk menilai kegunaan angka-angka akuntansi itu 

dalam penilaian ekuitas. 

Menurut Lev dan Zarowin (1999), meningkatnya persaingan informasi di 

pasar modal menyebabkan pentingnya mengetahui relative importance laporan 

keuangan.Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegunaan value-relevance adalah 

menggambarkan kegunaan informasi laporan keuangan bagi investor relatif 

terhadap seluruh informasi yang digunakan oleh investor pada pasar modal. 

Penelitian relevansi nilai dirancang untuk menetapkan manfaat nilai-nilai 

akuntansi terhadap penilaian ekuitas perusahaan.Relevansi nilai merupakan 

pelaporan angka-angka akuntansi yang memiliki suatu prediksi berkaitan dengan 

nilai-nilai pasar ekuitas. Konsep relevansi nilai tidak terlepas dari kriteria relevan 

dari standar akuntansi keuangan karena jumlah suatu angka akuntansi akan 

relevan jika jumlah yang disajikan merefleksikan informasi-informasi yang relevan 

dengan penilaian suatu perusahaan. 

Lambert (1996) dalam Ketut (2003) mengemukakan bahwa 

penelitian/studi mengenai relevansi nilai diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 

1) Studi asosiasi relatif, membandingkan asosiasi antara nilai pasar saham 

(atau perubahan dalam nilai) dengan ukuran-ukuran botton line alternatif. 

Studi ini biasanya untuk menguji perbedaan dalam R2 dari regresi dengan  

menggunakan angka-angka akuntansi botton line yang berbeda. Angka 

akuntansi yang memiliki R2 yang lebih besar dianggap memiliki relevansi nilai 

yang lebih besar. 

2) Studi asosiasi incremental, biasanya menggunakan regresi untuk 

menginvestigasi apakah angka-angka akuntansi yang diminati bermanfaat 

dalam menjelaskan nilai atau return (untuk window yang panjang). Angka-
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angka akuntansi tersebut dianggap memiliki relevansi nilai jika koefisien 

regresi yang diestimasinya secara signifikan berbeda dari nol. 

3) Studi kandungan informasi marginal, menginvestigasi apakah angka-angka 

akuntansi tertentu yang ditambahkan pada set informasi tersedia bagi 

investor. Studi ini secara tipikal menggunakan event study (studi window  

pendek) untuk menentukan apakah penyampaian angka-angka akuntansi  

berhubungan dengan perubahan nilai. Reaksi harga dipertimbangkan 

sebagai bukti relevansi nilai. 

Ada dua tipe dasar model penilaian dalam literatur relevansi nilai, yaitu 

model return dan model harga (Chen et al., 1999). Model return menjelaskan 

hubungan antara return saham dengan laba akuntansi. Sementara event studies 

menjelaskan reaksi harga saham terhadap informasi baru yang terkandung 

dalam laba abnormal selama suatu window tertentu pengumuman laba. 

Pendekatan return dengan window tahunan berfokus pada asosiasi antara return 

saham dengan laba akuntansi melalui pengujian apakah laba akuntansi berisi 

informasi baru yang mempengaruhi harga saham (Ketut, 2003). Kedua model 

tersebut diderivasi dari fondasi teoretis yang sama yaitu yang dikenal sebagai 

model informasi linier (linear information model) yang dikembangkan oleh Ohlson 

(1995). 

 

1.1.2. Signalling Theory 

Teori signalling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik 

dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar 

diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk 

(Hartono, 2005). Teori Signalling berakar pada teori akuntansi pragmatik yang 

memusatkan perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan 

perilaku pemakai informasi. Salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal 
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adalah pengumuman yang dilakukan oleh suatu emiten. Pengumuman ini 

nantinya dapat mempengaruhi naik turunnya harga sekuritas perusahaan emiten 

yang melakukan pengumuman (Suwardjono, 2008:484). 

Teori signalling menunjukkan kecenderungan adanya asimetri informasi 

antara pemilik perusahaan dan investor, atau dengan kata lain, laporan 

keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh manajemen untuk 

menarik calon investor, sehingga tidak mengherankan jika laporan keuangan 

seringkali dibuat sedemikian rupa untuk menampilkan angka yang diinginkan 

oleh manajemen melalui berbagai tindakan manipulasi. Pihak internal 

perusahaan secara umum mempunyai lebih banyak informasi mengenai kondisi 

nyata perusahaan saat ini dan prospeknya di masa yang akan datang 

dibandingkan dengan pihak eksternal.  

Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan 

memberikan signal pada pihak luar, sehingga jika manajemen menyampaikan 

suatu informasi ke pasar, maka umumnya pasar akan merespon informasi 

tersebut sebagai suatu signal yang dapat berupa goodnews atau badnews 

terhadap adanya peristiwa (event) tertentu yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan yang tercermin dari perubahan harga dan volume perdagangan 

saham yang terjadi (Falichin, 2011). Selain itu, integritas informasi laporan 

keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang 

dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang 

berkepentingan.Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang 

berguna bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi, kredit 

dan keputusan sejenis. Dalam signaling theory, pengeluaran investasi 

memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan 

datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. 

Peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan 
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untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis 

yang rendah, hal tersebut akan direspon secara positif oleh pasar (Brighamet. al., 

1997:439). 

Signaling theory menyatakan bahwa sebuah perusahaan seharusnya 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan dan non keuangan. 

Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen 

untuk merealisasikan keinginan pemilik yaitu memaksimalkan keuntungan 

mereka. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan 

bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. CSR disclosure 

dapat digunakan manajemen untuk menunjukan kepada pemegang saham atau 

para investor bahwa perusahaan lebih baik dari perusahaan lain karena 

bertanggungjawab terhadap seluruh dampak dari aktivitas perusahan. 

Berdasarkan teori sinyal, kegiatan sosial dan lingkungan memberikan 

informasi kepada investor tentang prospek return masa depan yang substansial. 

Pengungkapan CSRyang tepat dan sesuai harapan stakeholder sebagai sinyal 

berupa goodnews yang diberikan oleh pihak manajemen kepada publik bahwa 

perusahaan memiliki prospek bagus di masa depan dan memastikan terciptanya 

sustainability Development. Perusahaan melakukan pengungkapan corporate 

social responsibility dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai 

perusahaan melalui peningkatan harga saham. 

 

1.1.3. Teori Legitimasi 

Menurut teori legitimasi, pengungkapan CSR menggambarkan bahwa 

operasional perusahaan berlangsung sesuai dengan sistem dan nilai-nilai yang 

berlaku pada masyarakat. Hal ini berarti aktivitas perusahaan dapat diterima dan 

selaras dengan tuntutan masyarakat sehingga sustainability perusahaan lebih 

terjamin. Dengan demikian, informasi yang disajikan oleh perusahaan tidak 
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hanya menunjukkan kondisi perusahaan saat ini namun juga prospek di masa 

depan. Oleh karena itu, dengan adanya pengungkapan CSR, diprediksi bahwa 

informasi akuntansi semakin memiliki kebermanfaatan untuk pengambilan 

keputusan (Agusti dan Rahman, 2011). 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social 

responsibilities (CSR) merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan 

untuk mengomunikasikan perusahaan dengan stakeholders dan disarankan 

bahwa CSR merupakan jalan masuk, dan beberapa organisasi 

menggunakannya, untuk memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi 

(Ahmad dan Sulaiman, 2004). Deegan (2004) dan Dillard et al. (2005) 

menyatakan bahwa kerangka teoritis yang menjadi kajian selama beberapa 

tahun untuk menjelaskan mengapa organisasi melaksanakan pelaporan sukarela 

terkait dengan lingkungan adalah teori legitimasi. Guthrie dan Parker (1977) 

dalam Hui dan Bowrey (2008) menyarankan bahwa organisasi mengungkapkan 

kinerja lingkungan mereka dalam berbagai komponen untuk mendapatkan reaksi 

positif dari lingkungan dan mendapatkan legitimasi atas usaha perusahaan. 

Toms et al. (2007) menyebutkan bahwa teori legitimasi memberikan 

solusi potensial atas studi yang mendasarkan pada kajian ekonomi. Hal ini 

ditemukan adanya “social contract” (Dierkes dan Antal, 1985; Gray et al., 1995b 

dalam Toms et al., 2007) dan dimensi atas kontrak yang secara potensial dapat 

meningkat karena diversifikasi aktivitas internasional perusahaan. CSR mungkin 

juga dapat dilihat sebagai alat untuk membentuk, mempertahankan, dan 

memperbaiki legitimasi perusahaan. Pada nantinya mereka akan mengeluarkan 

opini dan kebijakan publik dan dapat mereduksi political, social and economic 

exposure and pressure(Toms et al., 2007). 

Barkemeyer (2007) mengungkapkan bahwa penjelasan tentang 

kekuatan teori legitimasi organisasi dalam kontenks tanggung jawab sosial 
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perusahaan di negara berkembang terdapat dua hal; pertama, kapabilitas untuk 

menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas 

tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, 

legitimasi organisasi dapat untuk memasukkan faktor budaya yang membentuk 

tekanan institusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa teori legitimasi merupakan salah satu 

teori yang mendasari pengungkapan CSR.Pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari 

masyarakat.Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba 

perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam 

melakukan pengambilan keputusan investasi. 

 

1.1.4. Stakeholder Theory 

Istilah stakeholder dari definisi Gray et al. (2001) dalam Ghozali dan 

Chariri (2007:410) menyatakan bahwa stakeholder adalah:“…..pihak-pihak yang 

berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat 

dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, para stakeholder antara lain masyarakat, 

karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal dan lain-lain”. Lebih lanjut lagi, 

menurut Ghozali dan Chariri (2007:410) stakeholder theory menyatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya 

sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (shareholders, 

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

Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. 

Gray et al. (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007:409) menyatakan 

bahwa kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan stakeholder 
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dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk 

mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha 

perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian 

dari dialog antara perusahaan dengan stakehodernya (Ghozali dan Chariri, 

2007:410). 

Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan untuk 

melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan 

melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder. Teori ini 

menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi 

tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka (sebagai contoh, 

melalui polusi, sponsorship, inisiatif pengamanan, dll), bahkan ketika mereka 

memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika mereka 

tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam 

kelangsungan hidup organisasi (Deegan, 2004). Lebih lanjut Deegan (2004) 

menyatakan bahwa teori stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi jauh 

melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa 

organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang 

kinerja lingkungan dan social mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, 

untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder.  

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer 

korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan 

dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan dilingkungan 

perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori 

stakeholder adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai 

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

stakeholder. Pada kenyataannya, inti keseluruhan teori stakeholder terletak pada 
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apa yang akan terjadi ketika korporasi dan stakeholder menjalankan hubungan 

mereka. 

Teori ini dapat diuji dengan berbagai cara dengan menggunakan 

content analysis atas laporan keuangan perusahaan (Guthrie et al., 2006). 

Menurut Guthrie et al. (2006), laporan keuangan merupakan cara yang paling 

efisien bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan kelompok stakeholder yang 

dianggap memiliki ketertarikan dalam pengendalian aspek-aspek strategis 

tertentu dari organisasi. Content analysis atas pengungkapan sukarela dapat 

digunakan untuk menentukan apakah benar-benar terjadi komunikasi tersebut. 

Apakah perusahaan merespon ekspektasi stakeholder, baik ekspektasi yang 

sesungguhnya maupun yang diakui oleh stakeholder, dengan menawarkan akun 

pengungkapan sukarela yang tidak wajib diungkapkan? Pertanyaan ini telah 

memperoleh perhatian, namun kajian lebih dalam diperlukan untuk menghasilkan 

opini yang konklusif (Guthrie et al., 2006). 

 

1.1.5. Laba  

PSAK No.1 (Revisi 2009) mengemukakan bahwa laporan laba rugi 

perusahaan disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur 

kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian laporan keuangan secara 

wajar. Laporan laba rugi memberikan informasi pendapatan, laba, dan biaya 

terjadi dalam perusahaan. Laporan laba rugi memberikan banyak kegunaan bagi 

pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaan. Kegunaan laporan laba 

rugi dalam mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, memberikan dasar untuk 

memprediksi kinerja masa depan, dan membantu menilai risiko atau 

ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan (Kieso etal., 2011:132).  

Menurut Soemarso (2002) angka terakhir dalam laporan laba rugi 

adalah laba bersih (net income). Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap 
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modal. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam 

laporan laba rugi adalah rugi bersih (net loss). Pengertian laba yang dianut oleh 

struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih 

pengukuran pendapatan dan biaya (Ghozali dan Chariri, 2007:345). Belkaoui 

(1993:217) menyebutkan bahwa laba memiliki lima karakteristik, yaitu : 

1) Laba didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari penjualan 

barang atau jasa. 

2) Laba didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja 

perusahaan selama satu periode tertentu. 

3) Laba didasarkan prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus 

tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan. 

4) Laba memerlukan pengukuran tentang biaya (cost) dalam bentuk biaya 

historis. 

5) Laba menghendaki adanya penandingan (matching) antara pendapatan 

dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. 

Dari kelima karakteristik laba di atas memungkinkan untuk menganalisis 

keunggulan dan kelemahan laba. Keunggulan laba akuntansi dapat dirumuskan 

sebagai berikut (Belkaoui, 1993:223) : 

1) Laba bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. 

2) Laba diukur dan dilaporkan secara objektif, dapat diuji kebenarannya karena 

didasarkan pada transaksi atau fakta aktual, yang didukung bukti objektif. 

3) Laba memenuhi kriteria konservatisme, dalam arti akuntansi tidak mengakui 

perubahan nilai tetapi hanya mengakui laba yang direalisasi. 

4) Laba dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian terutama 

pertanggungjawaban manajemen. 
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Sementara itu, kelemahan mendasar dari laba akuntansi terletak pada 

relevansinya dalam proses pengambilan keputusan. Kelemahan laba akuntansi 

dapat dirumuskan sebagai berikut (Belkaoui, 1993:223) : 

1) Informasi laba gagal mengakui kenaikan aset yang belum direalisasi dalam 

satu periode karena prinsip historical costdan prinsip realisasi. 

2) Informasi laba yang didasarkan pada historical cost mempersulit 

perbandingan laporan keuangan karena adanya perbedaan metode 

perhitungan cost dan metode alokasi. 

3) Informasi laba yang didasarkan prinsip realisasi, historical cost, dan 

konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan. 

4) Informasi laba dipilih oleh pelaku pasar dalam pengambilan keputusan 

investasi karena laba merupakan hasil akhir yang diperoleh perusahaan 

sehingga kinerja perusahaan dapat dilihat berdasarkan laba perusahaan 

tersebut. 

 

1.1.6. Nilai Buku Ekuitas 

Nilai buku ekuitas (equity book value) merupakan nilai saham menurut 

pembukuan perusahaan emiten. Menurut Hartono (2003:82), nilai buku (book 

value) per lembar saham menunjukkan aset bersih (net assets) yang dimiliki oleh 

pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aset bersih 

adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar 

saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar.  

Kusuma (2006) didalam penelitiannya mengemukakan bahwa nilai buku 

diduga memiliki nilai relevan karena nilai buku merupakan pengganti (proksi) 

untuk pendapatan normal masa depan yang diharapkan (Ohlson 1995), dan 

perannya sebagai suatu proksi untuk nilai adaptasi dan nilai penolakan 
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(Burgstahler dan Dichev 1997). Perhitungan nilai buku per lembar saham untuk 

dua macam kelas saham adalah sebagai berikut (Hartono, 2003:80-82) : 

1. Hitung nilai ekuitas saham preferen 

Nilai ekuitas dihitung dengan mengalikan nilai tebus (call price) ditambah 

dividen yang diarrears dengan lembar saham preferen yang beredar. Jika nilai 

tebus tidak digunakan, maka nilai nominal yang digunakan. Agio saham untuk 

saham preferen tidak dimasukkan, karena pemegang saham preferen tidak 

mempunyai hak untuk agio walaupun berasal dari saham preferen, sehingga 

nilai agio dimasukkan sebagai tambahan nilai ekuitas saham biasa. 

2. Hitung nilai ekuitas saham biasa 

Nilai ekuitas saham biasa dihitung dengan mengurangi nilai total ekuitas 

dengan nilai ekuitas saham preferen.  

3. Nilai buku saham biasa dihitung dengan membagi nilai ekuitas saham biasa 

dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar 

 

1.1.7. Arus Kas 

FASB (1987) mengeluarkan SFAS No. 95 tentang Statement of Cash 

Flow yang merekomendasikan untuk memasukkan laporan arus kas sebagai 

bagian dari laporan keuangan dengan tujuan memberikan manfaat potensial dari 

informasi arus kas untuk menaksir, seperti likuiditas perusahaan, fleksibilitas 

keuangan, profitabilitas dan risiko (SFAS No. 95, par 52). Kegunaan dari 

informasi arus kas adalah dapat memberikan informasi yang memungkinkan para 

pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahaan, struktur 

keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk 

mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan 

perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, setara kas, dan 
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memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan 

membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (Future Cash Flows) 

dari berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding 

pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan 

pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi 

dan peristiwa yang sama (PSAK No. 2, Par. 03 Revisi 2009).  

Dalam PSAK No. 2 (revisi 2009) dinyatakan bahwa laporan arus kas 

harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut 

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Klasifikasi menurut aktivitas 

memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk 

menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta 

terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat pula digunakan 

untuk mengevaluasi hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut. 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan 

merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Oleh karena itu, arus kas 

tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang 

mempengaruhi penentapan laba atau rugi bersih. Jumlah arus kas yang berasal 

dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari 

operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar 

deviden. Arus kas dari aktivitas operasi secara rinci terdiri dari (PSAK No. 2 , 

Revisi 2009) : 

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. 

2. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain. 

3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. 

4. Pembayaran kas kepada karyawan. 
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5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan 

dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya. 

6. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas 

pendanaan dan investasi. 

7. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan 

transaksi usaha dan perdagangan. 

Beberapa transaksi seperti penjualan peralatan pabrik dapat 

menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan 

laba rugi bersih. Arus kas yang menyangkut transaksi semacam ini merupakan 

arus kas dari aktivitas investasi (bukan merupakan arus kas dari aktivitas 

operasi). 

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan arus kas yang 

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber 

daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. 

Arus kas dari aktivitas investasi dapat diperinci sebagai berikut (PSAK No. 2, 

Revisi 2009) : 

1. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud dan aset jangka 

panjang lain termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap 

yang dibangun sendiri. 

2. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aset tak 

berwujud dan aset jangka panjang lain. 

3. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. 

4. Uang muka dari pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan ). 

5. Pembayaran kas sehubungan dengan future contracts yaitu forward contract 

tetapi diperdagangkan dalam jumlah yang telah distandar dengan jatuh tempo 
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tertentu pada bursa yang terorganisasi dan dijamin oleh bursa dan umumnya 

membutuhkan jaminan deposito yang disebut margin, forward contracts yaitu 

transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang tertentu 

lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang, kurs ditetapkan 

pada saat kontrak dilakukan tetapi pembayaran dan penyerahan baru 

dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo, option contracts yaitu kontrak yang 

memberi hak kepada pembeli untuk melaksanakan opsi tersebut pada hari 

apa saja sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak (American Option) atau 

kontrak yang memungkinkan pembeli melaksanakan opsi hanya pada saat 

berakhirnya masa berlaku kontrak (European Option) dan swap contracts 

yaitu pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata 

uang dengan dua tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda, pembelian dan 

penjualan mata uang tersebut dilakukan pada perusahaan lain yang sama. 

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang berguna 

untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok 

modal perusahaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat diperinci sebagai 

berikut (PSAK No.2 , Revisi 2009): 

1. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. 

2. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham perusahaan. 

3. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik dan pinjaman 

lainnya serta Pelunasan pinjaman. 

4. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lesee) untuk mengurangi saldo 

kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (finance 

lease). 

Signalling theory menjelaskan hubungan antara arus kas pendanaan 

dengan return saham. Berdasarkan asumsi informasi asimetris yang dimiliki 
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antara manjemen dan investor atau pihak luar perusahaan, penerbitan utang 

merupakan sinyal yang baik untuk menaksir arus kas karena pemilik dapat 

mempertahankan proporsi kepemilikannya dari pada menerbitkan saham. 

Berdasar teori ini, pasar akan bereaksi positif terhadap pengumuman 

penerbitaan utang (Brigham et al,. 1997:439). 

 

1.1.8. Saham 

Menurut pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 

mendefinisikan Bursa efek sebagai pihak yang menyelenggarakan dan 

menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual 

dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Saham 

adalah tanda bukti yang dimiliki oleh perusahaan dan pemiliknya disebut sebagai 

pemegang saham (shareholder atau stockholder) (Samsul, 2006:45). Bukti 

bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham 

adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku 

yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS).Bukti bahwa seseorang adalah 

pemegang saham juga dapat dilihat pada halaman belakang lembar saham 

apakah namanya sudah diregistrasi oleh perusahaan (emiten) atau belum. 

Harga pasar (market price) adalah harga yang sedang berlaku di 

pasar.Nilai pasar saham adalah harga suatu saham pada pasar yang sedang 

berlangsung di bursa efek. Apabila bursa efek telah tutup maka harga pasar 

adalah harga penutupannya (clossing price).Untuk mendapatkan jumlah nilai 

pasar (market value) suatu saham yaitu dengan mengalikan harga pasar dengan 

jumlah saham yang dikeluarkan (Sunariyah, 2004:128). Biasanya pergerakan 

harga saham disajikan setiap hari, berdasarkan harga penutupan di bursa pada 

hari tersebut. 
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1.1.9. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Darwin (2006) CSR merupakan mekanisme bagi suatu 

organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan 

stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Lebih 

lanjut Anggraini (2007) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan 

diungkapkan di dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting atau dapat 

dilihat dalam pengungkapannya pada laporan tahunan perusahaan (annual 

report). 

Sustainability Reporting adalah pelaporan mengenai kebijakan kinerja 

ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya 

di dalam konteks sustainable development. Sustainability reporting harus menjadi 

dokumen strategik berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang 

sustainable development yang membawanya menuju kepada core business dan 

sektor industrinya. Pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial di 

dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat 

akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan 

stakeholders lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin 

hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik 

dan stakeholders lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan 

CSR dalam setiap aspek kegiatan operasinya (Darwin, 2006). 

Bassamalah et al. (2005) menunjukkan bahwa salah satu alasan 

manajemen melakukan pelaporan sosial adalah untuk alasan strategis. Meskipun 

belum bersifat mandatory, tetapi dapat dikatakan bahwa hampir semua 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sudah mengungkapkan 

informasi mengenai CSR dalam laporan tahunannya. Dari perspektif ekonomi, 

perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat 



 

34 
 

meningkatkan nilai perusahaan (Verecchia, 1983 dalam Basamalah et al., 2005). 

Perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan 

keuangannya dalam jangka panjang melalui penerapan CSR. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR mengharapkan 

akan direspon positif oleh para pelaku pasar, dan memberikan pemahaman 

bahwa pengungkapan informasi tersebut digunakan dalam penilaian corporate 

finance (Basamalah et al., 2005). 

 

1.2. Penelitian Terdahulu 

Ball and Brown (1968) yang meneliti relevansi nilai laba, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa laba memiliki relevansi nilai. Hal yang sama 

ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Ashiq (1994), Triyono dan Hartono 

(2000), serta Artawijaya dan Hartadi (2000) bahwa laba akuntansi memiliki 

releveansi nilai. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Cahyani (1999), 

Naimah (2000) dan Wahyuni (2002) dalam hasil penelitian mereka menyatakan 

bahwa laba akuntansi tidak memiliki memiliki relevansi nilai. 

Lev dan Zarowin (1999) serta Francis dan Schipper (1999) yang menguji 

relevansi nilai laba dan nilai buku menemukan adanya penurunan kegunaan 

informasi laba dan nilai buku perlembar saham, dilihat dari koefisien 

determenasinya. Mayangsari (2004) yang menguji tentang relevansi nilai laba 

dan  nilai buku pada periode krisis keuangan tahun 1995-1998 menemukan 

bahwa laba dan nilai buku tetap memiliki relevansi nilai meskipun dalam kondisi 

krisis ekonomi. Hasil yang sama juga didapatkan oleh Rahman dan Oktaviana 

(2010) yang menemukan bahwa laba dan nilai buku memiliki relevansi nilai. Indra 

dan Syam (2004) melakukan penelitian mengenai relevansi nilai laba dan nilai 

buku pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

untuk periode pengamatan tahun 1996-2002. Penelitian tersebut membuktikan 
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bahwa laba dan nilai buku memiliki relevansi nilai. Relevansi nilai laba dari tahun 

ke tahun relatif stabil walaupun dengan koefisien yang rendah, sebaliknya, 

relevansi nilai nilai buku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Penelitian mengenai relevansi arus kas juga menunjukkan hasil yang 

kontradiktif (tidak konsisten) antara peneliti yang satu dengan yang lainnya. 

Misalnya penelitian Board dan day (1989), menemukan bahwa data arus kas 

tidak memiliki kandungan informasi dalam hubungannya dengan return saham, 

hal serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Cahyani (1999) yang menyatakan 

tidak ada pengaruh antara arus kas operasi, investasi dan pendanaan terhadap 

return atau dengan kata lain bahwa arus kas tidak memiliki relevansi nilai. 

Triyono dan Hartono (2000) yang melakukan penelitian tentang hubungan 

kandungan informasi arus kas, komponen arus kas dan laba akuntansi dengan 

harga atau return saham menemukan bahwa arus kas total tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan dengan harga atau return saham, tetapi pemisahan 

arus kas ke dalam tiga komponen arus kas yaitu arus kas dari aktivitas 

pendanaan, investasi dan operasi mempunyai pengaruh yang signifikan dengan 

harga atau return saham.  

Penelitian Naimah (2000) yang menguji pengaruh laba akuntansi, arus 

kas total dan komponen arus kas terhadap harga saham pada 53 perusahaan 

yang go public di Bursa Efek Jakarta tahun 1997–1998 menemukan bahwa laba 

akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham dan ketiga 

komponen arus kas berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

Oktavia (2008) yang melakukan penelitian terhadap pengaruh arus kas total, 

komponen arus kas, dan laba akuntansi juga menemukan bahwa komponen arus 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 

Peneletian mengenai relevansi nilai buku dan laba jika dikaitkan dengan 

CSR pernah dilakukan oleh Carnevale et al. (2009) yang menemukan bahwa 
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pengungkapan CSR memoderasi relevansi nilai buku namun tidak memoderasi 

relevansi nilai laba. Dengan kata lain, pengungkapan CSR dapat meningkatkan 

relevansi nilai buku, tetapi tidak meningkatkan relevansi nilai laba. Sayekti dan 

Wondabio (2007) yang meneliti efek moderasi pengungkapan CSR terhadap 

relevansi nilai laba di Indonesia menemukan hasil yang berbeda. Penelitian 

tersebut menemukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap 

relevansi nilai laba.Agusti dan Rahman (2011) yang menguji efek moderasi 

pengungkapan CSR terhadap relevansi nilai laba dan nilai buku dengan periode 

pengamatan 2007-2009 menemukan bahwa laba dan nilai buku memiliki 

relevansi nilai. Efek moderasi pengungkapan CSR terhadap relevansi nilai laba 

dan nilai buku menunjukkan bahwa pengungkapan CSR menurunkan relevansi 

nilai laba namun meningkatkan relevansi nilai buku. 

 

1.3. Kerangka Konsep Penelitian dan Pengembangan Hipotesis 

1.3.1. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep penelitian mengenai relevansi nilai laba, nilai buku, 

dan komponen arus kas terhadap harga saham serta efek pemoderasian CSR 

terhadap laba dan nilai buku dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 
Kerangka Konsep Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3.2. Pengembangan Hipotesis 

1.3.2.1. Relevansi Nilai Laba 

Menurut Francis dan Schipper (1999) terdapat empat kemungkinan 

intepretasi  konstruk relevansi nilai :  Intepretasi pertama, adalah informasi 

laporan keuangan mempengaruhi harga saham karena mengandung nilai 

intrinsik saham sehingga berpengaruh pada harga saham. Intepretasi kedua, 

informasi keuangan merupakan nilai yang relevan bila mengandung variabel 

yang dapat digunakan dalam model penilaian atau membantu dalam 

memprediksi variabel tersebut. Intepretasi relevansi nilai yang ketiga dan 

keempat ditunjukkan oleh hubungan statistik antara informasi keuangan dengan 

harga atau return.  Menurut intepretasi ketiga, relevansi nilai diukur dengan 

“berita” dari informasi yang bernilai relevan sehingga menyebabkan perubahan 

harga saham karena dengan adanya informasi tersebut menyebabkan investor 

merevisi ekspektasinya dan menurut intepretasi keempat, relevansi nilai diukur 
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dengan kemampuan informasi laporan keuangan untuk menangkap atau 

meringkas berbagai macam informasi yang mempengaruhi harga saham. 

Salah satu informasi yang sering digunakan pelaku pasar dalam 

menganalisis harga saham adalah laba perusahaan. Laba dianggap 

mengandung informasi jika pasar saham bereaksi terhadap pengumuman laba 

(Suwardjono, 2008:464),atau dengan kata lain, jika laba akuntansi suatu 

perusahaan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, maka investor akan 

tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut, dengan 

demikian harga saham yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin meningkat, 

sehingga return saham akan meningkat pula (Simamora, 2000). Semakin besar 

laba suatu perusahaan, maka kecenderungan yang ada adalah semakin tinggi 

harga saham. Hal ini terjadi karena laba perusahaan pada akhirnya akan 

meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kekayaan pemegang saham 

dalam bentuk naiknya harga saham. Oleh karena itu, laba dapat digunakan 

pelaku pasar untuk menganalisis harga saham. 

Penelitian Ball and Brown (1968) yang meneliti relevansi nilai laba 

menunjukkan bahwa laba memiliki relevansi nilai. Hal yang sama ditunjukkan 

oleh penelitian yang dilakukan Ashiq (1994), Triyono dan Hartono (2000), serta 

Artawijaya dan Hartadi (2000) bahwa laba akuntansi memiliki releveansi nilai. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Cahyani (1999), Naimah (2000) dan 

Wahyuni (2002) dalam hasil penelitian mereka menyatakan bahwa laba 

akuntansi tidak memiliki memiliki relevansi nilai. Dari uraian diatas, bisa diambil 

sebuah kesimpulan bahwa laba akuntansi memiliki relevansi nilai, yaitu laba 

memiliki pengaruh yang positif terhadap harga pasar saham. Untuk itu, 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1 : Laba akuntansi memiliki relevansi nilai. 
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1.3.2.2. Relevansi Nilai Buku 

Selain laba, nilai buku juga bisa digunakan untuk menganalisis harga 

saham.Nilai buku (book value) per lembar saham menunjukan aset bersih (net 

assets) yang dimiliki oleh pemegang saham (Hartono, 2003:82). Hartono 

(2003:117) juga menyatakan bahwa aset bersih sama dengan total ekuitas 

pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi 

dengan jumlah saham yang beredar.  

Kusuma (2006) didalam penelitiannya mengemukakan bahwa nilai buku 

diduga memiliki nilai relevan karena nilai buku merupakan pengganti (proksi) 

untuk pendapatan normal masa depan yang diharapkan (Ohlson 1995), dan 

perannya sebagai suatu proksi untuk nilai adaptasi dan nilai penolakan 

(Burgstahler dan Dichev 1997). Penelitian Lev dan Zarowin (1999) serta Francis 

dan Schipper (1999) yang menguji relevansi nilai laba dan nilai buku menemukan 

adanya penerunan kegunaan informasi laba dan nilai buku perlembar saham, 

dilihat dari koefisien determenasinya. Mayangsari (2004) yang menguji tentang 

relevansi nilai laba dan nilai buku pada periode krisis keuangan tahun 1995-1998 

menemukan bahwa laba dan nilai buku tetap memiliki relevansi nilai meskipun 

dalam kondisi krisis ekonomi. Hasil yang sama juga didapatkan oleh Rahman 

dan Oktaviana (2010) yang menemukan bahwa laba dan nilai buku memiliki 

relevansi nilai. Indra dan Syam (2004) melakukan penelitian mengenai relevansi 

nilai laba dan nilai buku pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia untuk periode pengamatan tahun 1996-2002. Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa laba dan nilai buku memiliki relevansi nilai. Relevansi nilai 

laba dari tahun ke tahun relatif stabil walaupun dengan koefisien yang rendah, 

sebaliknya, relevansi nilai nilai buku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Dari uraian diatas dan hasil penelitian terdahulu, bisa diambil sebuah kesimpulan 

bahwa nilai buku masih memiliki relevansi nilai, yaitu nilai buku memiliki 
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pengaruh yang positif terhadap harga pasar saham. Oleh karena itu, dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H2 : Nilai buku memiliki relevansi nilai. 

 

1.3.2.3. Relevansi Nilai Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari 

Aktivitas Investasi, dan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Arus kas juga mempunyai kandungan informasi akuntansi yang 

bermanfaat dalam beberapa konteks keputusan, seperti: (1) memprediksi 

kesulitan keuangan, (2) menilai risiko, ukuran, dan waktu keputusan pinjaman, 

(3) memprediksi peringkat (rating) kredit, (4) menilai perusahaan, dan (5) 

memberikan informasi tambahan pada pasar modal (Bowen et al., 1986). Dalam 

perspektif manajemen keuangan, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan 

nilai perusahaan, yang juga berarti memaksimumkan kekayaan pemegang 

saham. Perusahaan akan berusaha memaksimumkan kekayaan pemegang 

saham. Pada sebuah perusahaan yang sudah go public, nilai sebuah 

perusahaan tercermin pada harga sahamnya yang diperdagangkan di bursa 

efek. Jika return saham sebuah perusahaan turun maka nilai perusahaan 

tersebut turun, kekayaan pemegang sahamnya juga turun.  

Triyono dan Hartono (2000) menyimpulkan bahwa pemisahan arus kas 

ke dalam 3 komponen arus kas khususnya arus kas operasi, mempunyai 

pengaruh yang signifikan dengan harga saham. Semakin tinggi arus kas dari 

aktivitas operasi menunjukkan bahwa perusahaan mampu beroperasi secara 

profitable, karena dari aktivitas operasi saja perusahaan dapat menjalankan 

bisnisnya dengan baik. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya, perusahaan 

dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi 
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baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar, sehingga dengan 

adanya peningkatan arus kas dari aktivitas operasi akan memberikan sinyal 

positif mengenai kinerja perusahaan di masa yang akan datang kepada investor, 

akibatnya investor akan membeli saham perusahaan tersebut yang pada 

akhirnya akan meningkatkan harga saham. 

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan arus kas yang 

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber 

daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan, 

sehingga makin meningkat arus kas dari aktivitas investasi maka menunjukkan 

bahwa perusahaan akan mampu meningkatkan penghasilan di masa yang akan 

datang. Hal ini secara empiris telah dibuktikan oleh Miller dan Rock (1985) yang 

mengemukakan bahwa peningkatan investasi akan berhubungan erat dengan 

arus kas di masa mendatang yang pada akhirnya akan meningkatkan harga 

saham. Hal ini karena adanya peningkatan investasi akan mampu memberikan 

arus kas tambahan bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya. 

Adanya peningkatan pendapatan ini akan menarik investor untuk membeli 

sahamnya di bursa, sehingga harga saham akan meningkat dan return saham 

pada akhirnya akan mengalami peningkatan juga.  

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang berguna 

untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok 

modal perusahaan. Adanya aktivitas-aktivitas yang meningkatkan sumber 

pendanaan perusahaan seperti penerbitan obligasi maupun emisi saham baru 

mampu meningkatkan struktur modal perusahaan. Adanya aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pendanaannya merupakan 

sinyal positif bagi investor, sehingga harga saham akan terangkat naik. Berkaitan 

dengan pengaruh arus kas dari aktivitas pendanaan terhadap harga dan return 

saham. 
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Penelitian Cahyani (1999) yang menguji tentang muatan informasi 

tambahan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan menemukan 

bahwa tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara arus kas dari 

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan terhadap return saham atau dengan 

kata lain bahwa arus kas tidak memiliki relevansi nilai. Namun hasil penelitian 

tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Triyono dan Hartono 

(2000) yang melakukan penelitian tentang hubungan kandungan informasi arus 

kas, komponen arus kas dan laba akuntansi dengan harga atau return saham 

menemukan bahwa arus kas total tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga atau return saham, tetapi pemisahan arus kas ke dalam tiga 

komponen arus kas yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan, investasi dan 

operasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga atau return saham. 

Penelitian Naimah (2000) yang menguji pengaruh laba akuntansi, arus kas dan 

total komponen arus kas terhadap harga saham pada 53 perusahaan yang go 

public di Bursa Efek Jakarta tahun 1997–1998 dan Oktavia (2008) yang 

melakukan penelitian terhadap pengaruh arus kas total, komponen arus kas, dan 

laba akuntansi juga menemukan bahwa komponen arus yang terdiri dari aktivitas 

operasi, investasi, dan pendanaan berpengaruh positif terhadap harga saham 

atau dengan kata lain ketiga komponen arus kas memiliki relevansi nilai. 

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah : 

H3 : Arus kas dari  aktivitas operasi memiliki relevansi nilai. 

H4 : Arus kas dari  aktivitas investasi memiliki relevansi nilai. 

H5 : Arus kas dari  aktivitas pendanaan memiliki relevansi nilai. 

 

1.3.2.4. Relevansi Nilai Laba dan Nilai Buku serta Pengungkapan CSR 

Berdasarkan teori clean surplus,Ohlson menunjukkan bahwa nilai pasar 

perusahaan dapat ditunjukkan pada laporan laba/rugi dan neraca. Teori ini 
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memberikan rerangka yang konsisten dengan perspektif pengukuran. Kondisi ini 

kemudian dinyatakan bahwa data-data akuntansi tersebut memiliki relevansi 

nilai. Relevansi nilai merupakan pelaporan angka-angka akuntansi yang memiliki 

suatu prediksi berkaitan dengan nilai-nilai pasar ekuitas. Konsep relevansi nilai 

tidak terlepas dari kriteria relevan  dari standar  akuntansi keuangan karena 

jumlah suatu angka akuntansi akan relevan jika jumlah yang disajikan 

merefleksikan informasi-informasi yang relevan dengan penilaian suatu 

perusahaan (Mayangsari, 2004). 

Nilai perusahaan akan tercermin dari harga saham yang beredar di 

pasar modal. Karena itulah, harga saham yang telah terdaftar di pasar modal 

sangat penting untuk diperhatikan karena tidak selamanya harga saham tetap, 

kadang naik, kadang turun. Jika harga saham di pasar modal naik, maka 

perusahaan akan mencapai nilai maksimal sehingga tujuan perusahaan tercapai. 

Akan tetapi jika harga saham di pasar modal rendah maka nilai perusahaan 

menjadi turun sehingga tujuan perusahaan tidak dapat tercapai. Harga saham 

suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh kualitas pengungkapan CSR. Investor 

cenderung lebih tertarik dengan perusahaan yang mengungkapkan CSR lebih 

tinggi sebagai tempat menanamkan modalnya karena semakin tinggi kualitas 

CSR maka kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. Wahyudi dan 

Pawestri (2006) menyatakan bahwa nilai perusahaan yang dibentuk melalui 

indikator nilai pasar saham, sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. 

Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham 

(signaling theory).  

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR disclosure) 

atau corporate social responsibility merupakan proses pengkomunikasian 

dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap 



 

44 
 

kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara 

keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggungjawab organisasi (khususnya 

perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan 

kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat 

dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggungjawab yang lebih luas 

dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham, Gray et. Al. (1987) dalam 

Sembiring (2005).  

Menurut Chariri (2008) bahwa pengungkapan CSR sangat besar 

peranannya bagi perusahaan, salah satunnya digunakan untuk menarik dana 

investasi bagi masyarakat. Nurdin dan Cahyandito (2006), membenarkan dengan 

bukti empiris, bahwa secara simultan pengungkapan tema-tema sosial dan 

lingkungan dalam annual report perusahaan berpengaruh terhadap keputusan 

investor yang dilihat dari perubahan harga saham dan volume perdagangan 

saham. 

Becchetti et al. (2007) mengungkapkan bahwa arti penting CSR sebagai 

suatu komponen inti dari strategi perusahaan semakin terasa, terutama setelah 

banyak kerugian yang dirasakan masyarakat dari perkembangan bisnis sekarang 

ini.Mereka melakukan penelitian tentang dampak dan keterkaitan antara CSR 

yang diungkapkan perusahaan terhadap pasar modal. Mereka menemukan 

bahwa pengungkapan lebih terhadap tanggung jawab sosial yang dilakukan 

perusahaan akan meningkatkan reaksi pasar dan ketertarikan investor dalam 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut sehingga harga saham yang 

beredar meningkat. 

Penelitian mengenai relevansi nilai informasi akuntansi jika dikaitkan 

dengan CSR sebenarnya sudah pernah dilakukan, tetapi hanya terbatas pada 

laba dan nilai buku. Untuk relevansi nilai komponen arus kas jika dikaitkan 

dengan CSR, sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan, sehingga didalam 
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penelitian ini penulis tidak berani menyimpulkan hipotesis mengenai relevansi 

nilai komponen arus kas jika dikaitkan dengan CSR. 

Penelitian mengenai relevansi nilai laba dan nilai buku jika dikaitkan 

dengan CSR pernah dilakukan oleh Carnevale et al. (2009) yang menemukan 

bahwa pengungkapan CSR memoderasi relevansi nilai buku namun tidak 

memoderasi relevansi nilai laba. Dengan kata lain, pengungkapan CSR dapat 

meningkatkan relevansi nilai buku, tetapi tidak meningkatkan relevansi nilai laba. 

Sayekti dan Wondabio (2007) yang meneliti efek moderasi pengungkapan CSR 

terhadap relevansi nilai laba di Indonesia menemukan hasil yang berbeda. 

Penelitian tersebut menemukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif 

terhadap relevansi nilai laba. Agusti dan Rahman (2011) yang menguji efek 

moderasi pengungkapan CSR terhadap relevansi nilai laba dan nilai buku 

dengan periode pengamatan 2007-2009 menemukan bahwa laba dan nilai buku 

memiliki relevansi nilai. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian yang 

diajukan adalah : 

H6 : Laba memiliki relevansi terhadap harga saham ketika dimoderasi oleh 

pengungkapan CSR. 

H7 : Nilai buku memiliki relevansi terhadap harga saham ketika dimoderasi 

oleh pengungkapan CSR. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber 

lain yang telah ada sebelumnya. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai 

data yang sebelumnya telah ditulis atau digunakan oleh organisasi yang 

bukan pengolahnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

laporan tahunan perusahaan  yang terdaftar di BEI untuk tahun 2007-2011. 

Alasan pemilihan tahun 2007-2011 agar penelitian ini dapat menjelaskan 

keadaan terbaru di pasar modal. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2007-2011. 

Selanjutnya, sampel yang digunakan adalah perusahaan yang mempublikasikan 

laporan keuangan untuk tahun berakhir 31 desember tahun buku 2007-2011 di 

BEI. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive 

sampling dengan kriteria:  

1. Perusahaan publik non keuangan. 

Penetapan perusahaan publik non keuangan sebagai sampel dan tidak 

memasukkan perusahaan publik keuangan (bergerak dibidang keuangan, 

seperti bank dan asuransi) di dalam penelitian, karena perusahaan publik 

keuangan memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan 

karateristik perusahaan publik (manufaktur) pada umumnya. Tidak hanya 
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karakteristik bisnisnya, tetapi juga standar akuntansi keuangan yang 

mendasari penyusunan laporan keuangan juga berbeda dan khusus untuk 

perusahaan bidang keuangan. 

2. Laporan keuangan tahunan perusahaan tersedia di website IDX.  

3. Perusahaan yang sahamnya aktif (konsisten) dari tahun 2007-2011. 

4. Perusahaan yang melaporan CSR dalam laporan tahunan 

Di dalam penelitian ini akan ada dua buah sampel yang pada nantinya 

akan diuji lebih lanjut. Sampel pertama akan dipilih berdasarkan kriteria 1, 2, dan 

3, sedangkan sampel kedua akan dipilih berdasarkan keseluruhan kriteria yang 

ada di atas. Alasan penggunaan dua sampel di dalam penelitian ini, karena pada 

persamaan regresi pertama hanya akan menguji interaksi antara informasi 

akuntansi dengan harga saham saja, sehingga kriteria keempat tidak 

diikutsertakan di dalam pemilihan sampel (sampel 1). Untuk persamaan regresi 

kedua, akan menguji interaksi pengungkapan CSR dan informasi akuntansi 

dengan harga saham, sehingga kriteria keempat akan diikutsertakan di dalam 

pemilihan sampel (sampel 2).  

Proses pemilihan sampel penelitian berdasarkan kriteria diatas, 

disajikan dalam Tabel 3.1 dibawah ini, sehingga dihasilkan 105 sampel untuk 

regresi pertama dan 47 sampel untuk regresi kedua yang akan diproses dalam 

penelitian lebih lanjut. 
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Tabel 3.1 
Seleksi Sampel 

Kriteria Jumlah Perusahaan 
(Sampel 1) 

Jumlah Perusahaan 
(Sampel 2) 

Perusahaan Publik Non 
Keuangan 

186 186 

Perusahaan yang 
sahamnya tidak konsisten 
dari tahun 2007-2011 

(71) (71) 

Perusahaan yang tidak 
aktif melaporkan CSR 
dalam laporan keuangan 
dari tahun 2007-2011 

- (58) 

Total Sampel 105 47 
Periode Pengamatan 5 tahun 5 tahun 
Total Pengamatan 505  235 
Sumber:  Data sekunder yang diolah 
 
 
4.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitaian ini menggunakan studi 

dokumentasi.Data dan teori diperoleh dari literatur, jurnal, dan hasil penelitian 

terdahuluyang relevan dengan penelitian dan landasan teori.Penelitian ini juga 

mengumpulkan seluruh data sekunder dari pojok BEI berupa literatur laporan 

keuangan perusahaan untuk memperoleh dan mengetahui faktor-faktor utama 

dan pendukung yang berkaitan dengan penelitian. 

 

4.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa 

variasi pada nilai (Sekaran, 2006:115). Variabeldi dalam penelitian ini peneliti 

peroleh dari telaah literatur dan beberapa peneltian terdahulu yang peneliti 

anggap mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain. Variabel tersebut 

terdiri dari satu variabel dependen, lima variabel independen, dan satu variabel 

pemoderasi. 
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1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti 

(Sekaran, 2006:116). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah harga saham. Alasan penggunaan harga saham sebagai variabel 

dependen dikarenakan pengertian dari relevansi nilai adalah kemampuan 

menjelaskan (explanatory power) informasi akuntansi terhadap harga saham 

atau return saham (Gu, 2002). Lebih lanjut, penelitian relevansi nilai dirancang 

untuk menetapkan manfaat nilai-nilai akuntansi terhadap penilaian ekuitas 

perusahaan. Relevansi nilai merupakan pelaporan angka-angka akuntansi 

yang memiliki suatu prediksi berkaitan dengan nilai-nilai pasar ekuitas. 

Konsep relevansi nilai tidak terlepas dari kriteria relevan dari standar 

akuntansi keuangan karena jumlah suatu angka akuntansi akan relevan jika 

jumlah yang disajikan merefleksikan informasi-informasi yang relevan dengan 

penilaian suatu perusahaan, dan nilai perusahaan akan tercermin dari harga 

saham yang beredar di pasar modal. Karena itulah, harga saham yang telah 

terdaftar di pasar modal sangat penting untuk diperhatikan karena tidak 

selamanya harga saham tetap, kadang naik, kadang turun. 

Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham 

penutupan 3 bulan setelah diterbitkan laporan keuangan (Carnevale et al., 

2009). Penggunaan harga saham penutupan 3 bulan setelah diterbikannya 

laporan keuangan dikarenakan harga saham tahunan baru dapat dihitung 

atau diketahui setelah laporan keuangan akhir tahun yang diaudit diterbitkan, 

pada umumnya 3 bulan setelah tanggal laporan keuangan. Sebagai contoh, 

laporan keuangan yang telah diaudit per 31 desember baru akan diterbitkan 

pada tanggal 30 maret tahun berikutnya (Samsul, 2006:387). 
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2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, 

baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006:117). Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laba, nilai buku, dan komponen arus 

kas yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Penggunaan laba, nilai buku, dan komponen arus kas sebagai variabel 

independen didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu dan telaah 

literatur yang dilakukan oleh peniliti. Seperti sudah disinggung di dalam bab 

pendahuluan, beberapa penelitian terdahulu telah berhasil memberikan bukti 

yang kontradiktif antara satu dengan yang lain, baik itu untuk variabel laba, 

nilai buku, dan komponen arus kas.  

a) Laba 

Laba merupakan kelebihan pendapatan atas beban (biaya total yang terjadi 

dalam kegiatan produksi). Menurut Soemarso (2004:227) angka terakhir 

dalam laporan laba rugi adalah laba lersih (net income). Jumlah ini 

merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Dalam penelitian ini laba 

bersih didapatkan dari informasi laba bersih yang terdapat pada laporan 

laba rugi perusahaan. Laba pada penelitian ini diproksi menggunakan Laba 

Bersih Setelah Pajak (Earning After Taxs) : 

EAT = Earning – Tax 

b) Nilai Buku 

Nilai buku per lembar saham menunjukan aset bersih (net assets) yang 

dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham 

(Hartono, 2003:117). Aset bersih adalah sama dengan total ekuitas 

pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham dapat diketahui 

dengan rumus, sebagai berikut (Mayangsari, 2004; Indra dan Syam, 2004; 

Almalia dan Sulistyowati, 2007) : 
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푁푖푙푎푖 푏푢푘푢 푝푒푟푙푒푚푏푎푟 푠푎ℎ푎푚 =
푇표푡푎푙 퐸푘푢푖푡푎푠

퐽푢푚푙푎ℎ 푆푎ℎ푎푚 퐵푒푟푒푑푎푟
 

c) Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi meliputi arus kas dari transaksi yang masuk 

dalam derminasi atau penentuan laba bersih (net income). Jumlah arus kas 

yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yangmenentukan 

apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 

perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar, atau dengan kata lain, 

arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas dari aktivitas 

penghasilan utama perusahaan (principal revenue-producing Activities) dan 

aktivitas lain yang bukan aktivitas investasi dan pendanaan (PSAK No.2, 

2009) per 31 Desember 2007-2011 yang dinyatakan dalam satuan Rupiah.   

d) Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi meliputi pengadaan dan penerimaan utang 

serta perolehannya dan disposisi investasi (baik utang dan ekuitas), serta 

investasi pada aset jangka panjang yang produktif, seperti pabrik dan 

peralatan.Arus kas dari aktivitas investasi merupakan arus kas yang 

berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aktiva tidak 

lancar (aktiva tetap). Aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan, atau dengan kata 

lain, arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas yang berasal dari 

pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk 

setara kas (PSAK No.2, 2009) per 31 Desember 2007-2011 yang 

dinyatakan dalam satuan Rupiah.   
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e) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang berasal dari 

transaksi yang mempengaruhi modal dan hutang perusahaan.Aktivitas 

pendanaan berguna untuk memprediksi klaim arus kas masa depan oleh 

para pemasok modal perusahaan, dengan kata lain, arus kas dari aktivitas 

pendanaan adalah arus kas yang berasal dari aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan 

pinjaman perusahaan (PSAK No.2, 2009)  per 31 Desember 2007-2011 

yang dinyatakan dalam satuan Rupiah. 

 

3. Variabel Moderasi 

Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat 

atau memperlemah pengaruh antara variabel independen lainnya terhadap 

variabel dependen. Suatu variabel mempunyai fungsi sebagai variabel 

pemoderasi jika hasil uji hipotesis menunjukkan hasil signifikan (Ghozali, 

2006:163). 

Dalam penelitian ini digunakan variabel pemoderasi yang diduga dan 

diharapkan dapat memperkuat pengaruh antara variabel dependen dan 

variabel independen, yaitu pengungkapan Corporate Social Responbility 

(CSR). Pengungkapan CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan 

terhadap stakeholder. Pengungkapan CSR ini diukur dengan menggunakan 

indeks CSR yang dikembangkan oleh Haniffa dan Cooke (2002) yang pada 

nantinya akan dikelompokkan menjadi beberapa kategori : Ekonomi (9 Item), 

Lingkungan (30 Item), Tenaga kerja (13 Item), HAM (9 Item), Sosial (8 Item), 

dan Produk (9 Item). Pendekatan untuk menghitung CSRI pada dasarnya 

menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrumen 

penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. 
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Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan 

skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSRI adalah sebagai 

berikut (Haniffa dan Cooke, 2002) : 

퐼퐶푆푅 =  
∑ 푋

푛
 

 
Keterangan : 
ICSR  = Indeks CSR  
nj = Jumlah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, nj < 78 
Xij  = 1 jika item i mengungkapkan, 0 jika item i tidak mengungkapkan  

 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode dan analisis data bertujuan untuk menyerderhanakan seluruh 

data yang terkumpul, menyajikan secara sistematik, kemudian mengolah, 

menafsirkan, dan memaknai data tersebut. Analisis data merupakan upaya 

pemecahan permasalahan penelitian untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang diteliti (Sekaran, 2006:173). Permasalahan dalam penelitian 

ini akan dianalisis dengan statistik diskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi 

bertingkat. Dengan ketiga alat analisis tersebut diharapkan akan dapat 

memecahkan permasalahan yang akan diteliti. 

3.5.1. Statistik Deskriptif 

Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data  

yang dilihat darinilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtoses dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis 

statistik deskriptif digunakan   untuk   mengetahui   gambaran   mengenai   

variabel-variabel penelitian, sehingga dapat menjadi patokan analisis lebih 

lanjut. 

3.5.2. Uji Asumsi klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu 
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model regresi penelitian  yang  dilakukan  normalitas,  autokorelasi, 

multikolinearitas,  dan heteroskedastisitas terhadap masing-masing faktor.  

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunya 

distribusi data yang normal atau mendekati normal  (Ghozali,  2006:147). 

Alat analisis  yang  digunakan  adalah  dengan  alat uji Kolmogrov Smirnov. 

Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk 

menguatkan apakah terjadi  normalitas  atau  tidak  dari  data-data  yang 

digunakan. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan 

perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, 

yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Konsep 

dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan 

distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. 

Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam 

bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov 

Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data 

normal baku.  

Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogrov Smirnov lebih dari 

0,05. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka 

tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov 

Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan 

diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti 

data tersebut tidak normal (Ghozali, 2006:147). 

2. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi timbul karena observasi berurutan sepanjang waktu 
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tertentu yang  berkaitan  satu  dengan  yang  lain.  Uji  autokorelasi  

bertujuan  untuk mengetahui  apakah  dalam  model regresi  linear  

bertujuan  untuk  mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat 

koreksi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode 

sebelumnya (t-1) (Ghozali, 2006:99). Alat analisis yang  digunakan  adalah  

uji  Durbin-Watson.  Terjadi  atau  tidaknya autokorelasi bisa diketahui 

dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin Watson. Dasar 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

a. Jika 0 < DW < DL, maka terjadi autokorelasi positif.  

b. Jika DL < DW < DU, maka ragu-ragu terjadi autokorelasi . 

c. Jika DU < DW < 4 - DU. Maka tidak terjadi autokorelasi.  

d. Jika 4 - DU < DW < 4 - DL, maka ragu-ragu terjadi autokorelasi e   Jika 

DW > 4 DL, maka terjadi autokorelasi negatif.  

3. Uji Heterokedastisitas  

Menguji  apakah  model  regresi  terdapat  ketidaksamaan  residual  

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heterokedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai-nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu  ZPRED dengan residual 

SRESID. Selain itu untuk mendukung hasil grafik plot  yang ada, maka 

dilakukan uji Glejser.  Uji  ini dilakukan  dengan  meregres  nilai  absolut  

residual  terhadap  variabel  bebas (Ghozali,  2006:125-126). Jika variabel 

bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel  terikat,  maka  

ada  indikasi  terjadi  heteroskedastisitas.  Uji  Glejser persamaannya 

sebagai berikut :  

|Ut| =   α + β  x  t  + Vi 

Ut = Variabel residual  
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Vi = Variabel kesalahan  

4. Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas  persamaan regresi  bertingkat diartikan  korelasi  

antara variabel  bebas  yang satu dengan variabel bebas yang lain untuk 

mengetahui apakah ada korelasi antara variabel-variabel bebas yang ada, 

maka perlu dilihat nilai  korelasi  parsial  antar variabel  ini  tidak  orthogonal.  

Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antarsesama 

variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2006:95). Variabel yang 

menyebabkan multikolinieritas ditunjukkan dengan nilai toleransi yang lebih 

kecil dari 0,1 (nilai tolerance< 0,1) atau nilai VIF ( Variance Inflation Factor ) 

yang lebih besar daripada 10 (VIF > 10) (Hair et  al, 1992). Jika  tolerance 

value>0,10 dan VIF <  10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

3.5.3. Analisis Multiple Regression 

Teknik analisis yang digunakan dalam menjawab permasalahan 

penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi bertingkat dengan satu 

variabel dependen dan lima variabel independen serta satu variabel moderasi. 

Selain itu dalam penelitian ini juga berusaha melihat tentang gambaran umum 

mengenai obyek penelitian terutama berkaitan dengan informasi yang lebih 

mendalam tentang kondisi dari setiap variabel. Model penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Sampel1 : 

Pit  =  0 + 1LAKi,t + 2NBS + 3AKO + 4AKI + 5AKP + ei,t....………………..(1) 
 
Sampel 2: 

Pit =  α0 + 1 LAKi,t + 2NBS + 3CSRD + 4 LAKi,t*CSRD 
  + 5NBS*CSRD + ei,t………………………………………………………..(2) 
 
Keterangan : 
Pit  =  Rata-rata harga saham i pada periode pengamatan t 
LAKi,t =  Laba akuntansi perusahaan i pada periode t 
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NBS = Nilai buku per lembar saham 
CSRD =  Pengungkapan CSR  
AKO = Arus kas dari aktivitas operasi 
AKI = Arus kas dari aktivitas investasi 
AKP = Arus kas dari aktivitas pendanaan 
0 =  Koefisien konstanta 
0 - 5 =  Koefisien regresi, atau bisa juga dijelaskan sebagai berikut, 
1 =  Earning Response Coefficient, ERC. Koefisien yang  menunjukkan 
  kepekaan total laba akuntansi didalam menjelaskan harga saham 
2 =  Book Value Response Coefficient, BVRC. Koefisien yang  

menunjukkankepekaan nilai buku didalam menjelaskan harga saham 
3 =  Cash Flow Response Coefficient, CFRC. Koefisein yang  

menunjukkankepekaan arus kas dari aktivitas operas di dalam 
menjelaskan harga saham 

4 =  Cash Flow Response Coefficient, CFRC. Koefisein yang  
menunjukkankepekaan rus kas dari aktivitas investasi di dalam 
menjelaskan harga saham 

5 =  Cash Flow Response Coefficient, CFRC. Koefisein yang  
menunjukkankepekaan arus kas dari aktivitas pendanaan didalam 
menjelaskan harga saham 

ei,t =  Informasi  relevan lainnya pada perusahaan i pada periode t (variabel 
  error)  
 

3.5.4. Pengujian Hipotesis  

Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi bertingkat. 

Dalam melakukan analisis regresi bertingkat, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

asumsi klasik (asumsi heteroskedasitas dan autokorelasi, multikolinearitas antar 

variabel independen) agar memenuhi sifat estimasi regresi bersifat BLUES (Best 

Linear Unbiased Estimator). Analisis terhadap hasil regresi dilakukan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Uji F digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika signifikansi F lebih 

kecildari taraf signifikansi 5% maka  variabel  independen  berpengaruh  

signifikan  secara bersama-sama.  Sebaliknya  jika  nilai  signifikansi  F  

lebih  besar  dari  taraf signifikansi 5% maka variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan.  

b. Uji  t  adalah  untuk  menguji  tingkat  signifikasi  pengaruh  variabel-
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variabel independen terhadap variabel dependen. Jika signifikansi t 

(probability value) lebih kecil dari taraf signifikansi 5% maka variabel bebas 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Jika 

signifikansi t lebih besar dari taraf signifikansi 5% maka variabel  bebas  tidak  

memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel terikatnya.  

c. Uji R square (adjusted R2) untuk mengetahui sampai seberapa besar 

prosentase variasi  variabel  bebas  pada  model  dapat  diterangkan  oleh  

variabel  terikat (Ghozali, 2006:87). Nilai koefisien determinasi (R2) adalah 

di antara nol dan satu. Nilai  R2  yang kecil  atau  di  bawah 0,5  berarti  

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Sebaliknya nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh relevansi informasi 

akuntansi yang terdiri dari laba, nilai buku, dan komponen arus kas (arus kas dari 

aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas 

pendanaan) terhadap harga saham serta bagaimana peranan luas 

pengungkapan CSR sebagai pemoderasi laba dan nilai buku. Objek perusahaan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode yang diambil adalah 

2007-2011. Seperti sudah disinggung dalam bab sebelumnya, di dalam 

penelitian ini akan ada dua buah sampel yang pada nantinya akan diuji lebih 

lanjut. Sampel pertama akan dipilih berdasarkan kriteria 1, 2, dan 3, sedangkan 

sampel kedua akan dipilih berdasarkan keseluruhan kriteria. 

Berdasarkan proses purposive sampling yang telah dilakukan, dari 186 

perusahaan hanya terdapat 105 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk 

dijadikan sampel pertama dan 47 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk 

dijadikan sampel kedua, sehingga diperoleh 505 pengamatan untuk sampel 

pertama dan 235 pengamatan untuk sampel kedua. 

 

Tabel 4.1 
Sampel Penelitian 

Sampel Jumlah 
Perusahaan 

Periode 
Pengamatan Total Pengamatan 

1 105 5 tahun 505 

2 47 5 tahun 235 
Sumber : data sekunder yang telah diolah  
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4.2 Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik, maka berikut di dalam 

Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan di 

dalam penelitian ini meliputi: jumlah sampel (N), rata-rata sampel (mean), nilai 

maksimum, nilai minimum serta standar deviasi (akar dari jumlah kuadrat dari 

selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data) untuk masing-

masing variabel (Sekaran, 2006:158). 

Tabel 4.2 
Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian pada Sampel 1 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviasi 

Laba Akuntansi 505 -7 Triliyun 16 Triliyun 625,850 Miliar 2 

Nilai Buku 505 -1,225,25 11.506,24 854 1.598,94 

Arus Kas Aktivitas 

Operasi 
505 -2,21 Triliyun 30,6 Trliyun 891, 77 Miliar 3,23 

Arus Kas Aktivitas 

Investasi 
505 -21 Triliyun 3,91 Triliun -660, 46 Miliar 2,21 

Arus Kas Aktivitas 

Pendanaan 
505 -15,5 Triliyun 7,82 Triliyun -115,85 Miliar 1,70 

Harga Saham 505 40 33.110 9.668 5.346,79 

  
    

Sumber : data sekunder yang telah diolah  
 

Dari tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa laba akuntansi yang 

terendah adalah bernilai -7 triliyun rupiah dan yang paling tinggi adalah bernilai 

16 triliun rupiah, serta rata-rata laba akuntansi sebesar 625,850 miliar rupiah. 

Nilai buku yang terendah adalah bernilai -1225,25 rupiah dan yang tertinggi 

adalah bernilai 11506,24 rupiah, serta rata-rata nilai buku sebesar Rp.854.  

Arus kas dari aktivitas operasi yang terendah adalah bernilai -2,21 triliun 

rupiah dan yang paling tinggi adalah bernilai 30,6 triliun rupiah, serta rata-rata 

arus kas dari aktivitas operasi sebesar 891,770 miliar rupiah, sedangkan, arus 

kas dari aktivitas investasi yang terendah adalah bernilai -21 triliun rupiah dan 
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yang paling tinggi adalah bernilai 3,91 triliun rupiah serta rata-rata arus kas dari 

aktivitas investasi sebesar -660,460 miliar rupiah. Untuk arus kas dari aktivitas 

investasi  pada tahun 2007-2011 hampir seluruhnya bernilai negatif. Arus kas 

dari aktivitas pendanaan yang terendah adalah bernilai -15,5 triliun rupiah dan 

yang paling tinggi adalah bernilai 7,82 triliun rupiah, serta rata-rata arus kas dari 

aktivitas pendanaan sebesar -115,850 miliar rupiah. Untuk arus kas dari aktivitas 

pendanaan pada tahun 2007-2011 hampir seluruhnya bernilai negatif, 

sedangkan, harga saham selama periode 2007-2011 pada Tabel 4.2 yang 

terendah adalah bernilai 40rupiah dan yang paling tinggi adalah bernilai 33110 

rupiah serta rata-rata harga saham adalah sebesar 9668 rupiah. 

 
Tabel 4.3 

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian pada Sampel 2 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviasi 

Laba Akuntansi 235 -7 Triliyun 1,6 Triliyun 959,88 Miliar 2,71 

Nilai Buku 235 -941,84 10.503,73 906,91 1.733,67 

CSRD 235 0,04 0,58 0,19 0,12 

Laba Akuntansi*CSRD 235 -4,82 11,11 0,34 1,57 

Nilai Buku*CSRD 235 -0,91 11,41 0,36 1,52 

Harga Saham 235 850 31.760, 9.657 4.829,73 

Valid N (listwise) 235 
    

Sumber : data sekunder yang telah diolah  
 

Dari tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa laba akuntansi yang 

terendah adalah bernilai -7 triliun rupiah dan yang paling tinggi adalah bernilai 16 

triliun rupiah, serta rata-rata laba akuntansi sebesar 959,88 miliar rupiah. Nilai 

buku yang terendah adalah bernilai -941,84 rupiah dan yang tertinggi adalah 

10503,73 rupiah, serta rata-rata nilai buku sebesar 906,91 rupiah, sedangkan, 

harga saham selama periode 2007-2011 yang terendah adalah bernilai 850 
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rupiah dan yang paling tinggi adalah bernilai 31760 rupiah, serta rata-rata harga 

saham sebesar 9657 rupiah.  

Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan rata-rata sebesar 

18,57% dengan pengungkapan terendah 4% dan yang tertinggi adalah 58%. 

Rata-rata pengungkapan CSR yang memoderasi laba akuntansi adalah sebesar 

33,60% dengan nilai yang tertinggi sebesar 1111% dan nilai yang terendah 

adalah -482%. Pengungkapan CSR yang memoderasi nilai buku yang terendah 

bernilai -91% dan yang tertinggi 1141%. 

 

4.3 Pengujian Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik 

yang bertujuan untuk mendapatkan model regresi yang baik, yang harus 

terbebas dari Multikolinieritas, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas serta data 

yang dihasilkan harus berdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk menguji 

penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut : 

4.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan dengan uji statistik non-parametik 

Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan dengan melihat apakah distribusi data 

mempunyai perbedaan yang signifikan atau tidak dengan nilai standar baku. Jika 

terdapat perbedaan yang signifikan (taraf signifikansi < 0,05) maka distribusi data 

berbeda dengan standar baku atau dinyatakan tidak normal, sedangkan jika tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan (taraf signifikansi > 0,05) maka distribusi data 

tidak berbeda dengan standar baku atau terdistribusi secara normal (Ghozali, 

2006:147). Metode Kolmogorov-Smirnov diharapkan dapat menentukan metode 

pengambilan keputusan selanjutnya.Berikut adalah hasil pengujian normalitas 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 
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Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas pada Sampel 1 dan 2 

  
Sampel 1 Sampel  2 

N 505 235 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,744 0,984 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,637 0,288 

Sumber : data sekunder yang telah diolah 
 

Hasil pengujian sampel pertama menunjukkan nilai Z hitung sebesar 

0,744 dengan taraf signifikansi sebesar 0,637. Nilai taraf signifikansi diatas 0,05 

menunjukkan bahwa nilai residual tidak mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan nilai standar baku. Dengan demikian, diinterpretasikan bahwa data 

terdistribusi secara normal atau asumsi normalitas terpenuhi. 

Hasil pengujian sampel kedua menunjukkan nilai Z hitung sebesar 

0,984 dengan taraf signifikansi sebesar 0,288. Nilai taraf signifikansi diatas 0,05 

menunjukkan bahwa nilai residual tidak mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan nilai standar baku. Dengan demikian, diinterpretasikan bahwa data 

terdistribusi secara normal atau asumsi normalitas terpenuhi. 

 

4.3.2. Uji Multikolonieritas 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen.Jika terjadi korelasi, maka terdapat multikolonieritas.Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas adalah dengan menganalisis 

matriks korelasi variabel-variabel dependen. Jika antara variabel independen ada 

korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan 

indikasi adanya Multikolonieritas (Ghozali, 2006:95). Selain itu untuk mendeteksi 

ada tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF 

(Variance Inflation Factor). Jika nilai tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah nilai 
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10 maka dinyatakan bebas multikolonieritas. Dari hasil pengujian model regresi 

diperoleh hasil untuk masing-masing variabel sebagai berikut : 

 
Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Penelitian pada Sampel 1 dan 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Sumber:  Data sekunder yang diolah 
 

Hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.5, untuk sampel pertama terlihat 

bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan hasil 

perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan bahwa tidak ada 

satu variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan 

bahwa persamaan model regresi untuk sampel pertama yang diajukan bebas 

dari multikolonieritas. Demikian pula untuk sampelkedua, terlihat bahwa tidak ada 

variabel yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan 

Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel 

yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan 

model regresi untuk sampel kedua yang diajukan bebas dari multikolonieritas. 

 
 
 
 
 

Sampel 1 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
Laba Akuntansi 0,276 3,618 
Nilai Buku 0,903 1,108 
Arus Kas Aktivitas Operasi 0,134 2,047 
Arus Kas Aktivitas Investasi 0,178 1,875 
Arus Kas Aktivitas Pendanaan 0,154 6,486 

Sampel 2 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
Laba Akuntansi 0,197 1,353 
Nilai Buku 0,136 7,342 
CSRD 0,615 1,626 
Laba Akuntansi * CSRD 0,161 6,305 
Nilai Buku * CSRD 0,172 3,852 
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4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat penyebaran data. Uji ini 

dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(Zpred) dengan residualnya (Sresid). Jika dalam model regresi tidak terdapat 

Heteroskedastisitas, maka harus memenuhi syarat data berpencar disekitar titik 

nol Jika tidak ada pola yang ada, serta titik-titik menyebar diatas dengan dibawah 

angka 0 pada suatu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali,  

2006:125-126). Hasil grafik scatterplot sebagai berikut : 

 
Gambar 4.1 

Grafik Plot Variabel Peneletian pada Sampel 1  

 
Sumber:  Data sekunder yang diolah 

 
Berdasarkan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan 

residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.2 
Grafik Plot Variabel Peneletian pada Sampel 2 

 
Sumber:  Data sekunder yang diolah 

 

Berdasarkan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan 

residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

4.3.4. Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi bebas 

autokorelasi dengan menggunakan uji statistik dari Durbin Watson. Langkah awal 

pendeteksian ini adalah mencari nilai du dari analisis regresi dan selanjutnya 

mencari nilai dl dan du pada tabel dengan kriteria. Untuk menguji apakah 

terhadap autokorelasi digunakan Durbin Watson Test, yang hasilnya dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Autokorelasi pada Sampel 1 dan 2 

Model Adjusted  
R Square Durbin-Watson 

Sampel 1 0,327 1,917 
Sampel 2 0,513 1,918 

Sumber:  Data sekunder yang diolah 
 

Hasil uji Durbin Watson untuk sampel pertama menunjukkan nilai 

sebesar 1,917. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 505, Variabel bebas (k) = 

5, Nilai Tabel Durbin Watson  dl = 1,843 dan du = 1,879. Nilai DW terletak 

diantara batas atas du dan (4-du), 1,879<1,917<2,121, maka hasilnya tidak ada 

Autokorelasi.Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut 

layak untuk diuji lebih lanjut, sedangkan untuk sampel kedua, hasil uji Durbin 

Watson menunjukkan nilai sebesar 1,918. Nilai tersebut jika dibandingkan 

dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah 

sampel 235, Variabel bebas (k) = 3, Nilai Tabel Durbin Watson  dl = 1,773 dan du 

= 1,806. Nilai DW terletak diantara batas atas du dan (4-du), 1,806<1,918<2,194 

maka hasilnya tidak ada Autokorelasi. Dengan demikian, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa data tersebut layak untuk diuji lebih lanjut. 

 

4.4. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi bertingkat untuk menguji 

pengaruh laba akuntansi (earning after tax), nilai buku, dan komponen arus kas 

(arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan) terhadap variabel harga 

saham, serta menguji pengaruh variabel corporate social responbility (CSR) 

terhadap hubungan antara laba akuntansi (earning after tax) dan nilai buku 

dengan harga saham tersebut. Analisis terhadap hasil regresi bertingkat akan 

diuraikan melalui hasil uji signifikansi simultan (Uji statistik F), koefisien 
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determinasi (R2), uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t) untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan diantara variabel-variabel dalam penelitian 

ini. 

4.4.1. Analisis Regresi Linear Bertingkat 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis regresi untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, 

serta ada tidaknya pengaruh variabel moderasi dalam memperkuat atau 

memperlemah hubungan diantara variabel independen dan variabel dependen. 

Ada dua persamaan regresi yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu : 

Sampel 1: 

Pit  =  0 + 1LAKi,t + 2NBS + 3AKO + 4AKI + 5AKP + ei,t………………..(1) 

Sampel 2: 

Pit =  α0 + 1 LAKi,t + 2NBS + 3PCSR + 4 LAKi,t*CSRD 

  + 5NBS*CSRD + ei,t ……………………………………………………...(2) 

 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan komputer dengan 

program SPSS diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.7 
 Hasil Perhitungan  pada Sampel 1 

Model 
Unstandardized  

Coefficients 
Konstanta (B) Std. Error 

1 (Constant) 8.047,95 227,38 
Laba Akuntansi 6,45 0,00 
Nilai Buku 1,69 0,13 
Arus Kas Aktivitas 
Operasi -6,43 0,00 

Arus Kas Investasi -4,43 0,00 
Arus Kas Pendanaan -6,25 0,00 

Sumber:  Data sekunder yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.7di atas maka didapat persamaan regresi untuk 

sampel pertama adalah sebagai berikut: 

Pit =  8.047,95 + 6,45 LAK + 1,69 NB – 6,43 AKO – 4,43 AKI – 6,25 AKP  

  + e ………………………………………………………………………………(1) 

 
Dari persamaan regresi tersebut, dengan menggunakan nilai koefisien 

regresi, akan dianalisis pengaruh dari masing-masing variabel dependen 

terhadap harga saham. Konstanta sebesar 8.048,97 berarti bahwa tanpa adanya 

Laba, Nilai Buku, Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan, 

maka Harga Saham adalah sebesar 8.048,97. 

Nilai koefisien regresi 6,45 pada variabel laba akuntansi menunjukkan 

bahwa laba akuntansi memiliki relevansi terhadap harga saham. Atau dengan 

kata lain, setiap kenaikan 1 persen dari laba akuntansiakan menyebabkan 

kenaikan harga saham yang diterima sebesar nilai koefisiennya.  

Nilai koefisien regresi 1,69 pada variabel nilai buku menunjukkan bahwa 

nilai buku memiliki relevansi terhadap harga saham. Atau dengan kata lain, 

setiap kenaikan 1 persen dari nilai buku akan menyebabkan kenaikan harga 

saham yang diterima sebesar nilai koefisiennya.  

Nilai koefisien regresi -6,43 pada arus kas dari aktivitas operasi 

menunjukkan bahwa arus kas dari aktivitas operasi tidak memiliki relevansi 

terhadap harga saham.  Atau dengan kata lain, menunjukkan setiap kenaikan 1 

persen dari arus kas dari aktivitas operasi akan menyebabkan penurunan harga 

saham yang diterima sebesar nilai koefisiennya. 

Nilai koefisien regresi -4,43 pada arus kas dari aktivitas investasi 

menunjukkan bahwa arus kas dari aktivitas investasi tidak memiliki relevansi 

terhadap harga saham. Atau dengan kata lain, menunjukkan setiap kenaikan 1 

persen dari arus kas dari aktivitas investasi akan menyebabkan penurunan harga 

saham yang diterima sebesar nilai koefisiennya. 
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Nilai koefisien regresi -6,25 pada arus kas dari aktivitas pendanaan 

menunjukkan bahwa arus kas dari pendanaan tidak memiliki relevansi terhadap 

harga saham. Atau dengan kata lain, menunjukkan setiap kenaikan 1 persen dari 

arus kas dari aktivitas pendanaan akan menyebabkan penurunan harga saham 

yang diterima sebesar nilai koefisiennya. 

Tabel 4.8 
 Hasil Perhitungan pada Sampel 2 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

B Std. Error 
1 (Constant) 8.243,78 475,08 

Laba Akuntansi 7,50 0,00 
Nilai Buku 0,40 0,35 
CSRD -1.738,86 2.370,25 
Laba 
Akuntansi*CSRD -1,47 0,00 

Nilai Buku*CSRD 4,82 1,34 
Sumber:  Data sekunder yang diolah 

 
Berdasarkan tabel 4.8di atas maka didapat persamaan regresi untuk 

persamaan sampel kedua adalah sebagai berikut: 

 
Pit =  8.243,78+ 7,50LAK + 0,40NB – 1.738,86CSRD – 1,47LAK*CSRD + 

  4,82NB*CSRD + e………………………………………………………(2) 

 

Dari persamaan regresi tersebut,dengan menggunakan nilai koefisien 

regresi, akan dianalisis pengaruh dari masing-masing variabel terhadap harga 

saham. Nilai koefisien regresi 7,50pada variabel laba akuntansi menunjukkan 

bahwa laba akuntansi memiliki relevansi terhadap harga saham. Atau dengan 

kata lain, setiap kenaikan 1 persen dari laba akuntansi akan menyebabkan 

penurunan harga saham yang diterima sebesar nilai koefisiennya.  

Nilai koefisien regresi 0,40pada variabel nilai buku menunjukkan bahwa 

nilai buku memiliki relevansi terhadap harga saham. Atau dengan kata lain, 
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setiap kenaikan 1 persen dari buku akan diikuti olehpenurunan harga saham 

yang diterima sebesar nilai koefisiennya.  

Nilai koefisien regresi – 1.738,86 pada variabel CSR menunjukkan 

bahwa CSR tidak memiliki relevansi terhadap harga saham. Atau dengan kata 

lain, setiap terjadi kenaikan pengungkapan CSR sebesar 1 persen akan 

menyebabkan  turunnya harga saham yang diterima sebesar nilai koefisiennya.  

Nilai koefisien regresi – 1,47 pada variabel interaksi laba akuntansi 

dengan CSR menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi antara laba akuntansi 

dengan CSR tidak memiliki relevansi terhadap harga saham. Atau dengan kata 

lain, setiap terjadi kenaikan laba akuntansi yang diikuti dengan pengungkapan 

CSR sebesar 1 persen akan menyebabkan turunnya harga saham yang diterima 

sebesar nilai koefisiennya.  

Nilai koefisien regresi 4,82 pada variabel interaksi nilai buku dengan 

CSR menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi antara nilai buku dengan CSR 

akan memiliki relevansi terhadap harga saham. Atau dengan kata lain, setiap 

terjadi kenaikan nilai buku yang diikuti dengan pengungkapan CSR sebesar 1 

persen akan menyebabkan  naiknya harga saham yang diterima sebesar nilai 

koefisiennya. 

 

4.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen dan interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen. Hasil perhitungan Uji F ini dapat dilihat pada Tabel 4.9 

berikut: 
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Tabel 4.9 
Hasil Perhitungan Uji F pada Sampel 1 dan 2 

 Model df F Sig. 

Sampel 
1 

1Regression 5 49,994 0,000a 

 Residual 499   

 Total 504   
Sampel 

2 
1Regression 5 50,364 0,000a 

  Residual 229   
  Total 234   

Sumber:  Data sekunder yang diolah 
 

Dari hasil analisis sampel yang pertama dapat diketahui bahwa secara 

bersama-sama variabel independen memilik relevansi nilai atau pengaruh yang 

positif terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung 

sebesar 49,994 dengan probabilitas 0,000, karena nilai F hitung lebih besar dari 

nilai F tabel (df1 = k-1 = 5 dan df2 = n-k = 499 dengan tingkat keyakinan 95% 

adalah 2,2321) dan nilai probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5%, 

maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi harga saham atau 

dapat dikatakan bahwa variabel meliputi laba akuntansi, nilai buku, dan 

komponen arus kas (arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan) 

secara bersama-sama memiliki relevansi nilai atau berpengaruh terhadap harga 

saham. 

Dari hasil analisis sampel yang kedua dapat diketahui bahwa secara 

bersama-sama variabel independen, variabel moderasi, dan interaksi antara 

variabel independen dengan variabel moderasi memiliki relevansi nilai atau 

pengaruh yang positif terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari 

nilai F hitung sebesar 50,364dengan probabilitas 0,000. Karena nilai F hitung 

lebih besar dari F tabel (df1 = 5 dan df2 = 229 dengan tingkat keyakinan 95% 

adalah 2,2442) dan nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi harga saham atau dapat 
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dikatakan bahwa variabel independen meliputi laba akuntansi dan nilai buku, dan 

CSR sebagai variabel pemoderasi serta interaksi antara variabel independen 

dengan variabel moderasi secara bersama-sama memiliki relevansi nilai atau 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Dari uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ada 

pengaruh positif antara laba akuntansi, nilai buku, komponen arus kas (arus kas 

dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan), serta pengungkapan CSR 

secara bersama-sama terhadap harga saham. Hasil ini mengindikasikan bahwa 

seluruh variabel independen mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi 

harga saham secara bersama-sama, hali ini mungkin disebabkan karena investor 

beranggapan bahwa informasi dalam laporan  keuangan mempunyai peranan 

penting dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Mereka telah turut 

mempertimbangkan informasi dalam laporan keuangan ini sebagai dasar 

berinvestasi. Hal ini sejalan dengan tujuan penyusunan laporan keuangan yang 

berguna untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

 

4.4.3. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai R2 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2006:87). 

Berdasarkan tabel 4.6 pada kolom Adjusted R Square, untuk sampel 

pertama diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,327 yang berarti 32,7% 
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perubahan variabel harga saham dapat dipengaruhi oleh perubahan variabel 

perubahan laba akuntansi, nilai buku, dan komponen arus kas (arus kas dari 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan), sedangkan sisanya 67,3% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Untuk sampel kedua, 

diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,513 yang berarti 51,3% 

perubahan variabel harga saham dapat dipengaruhi oleh perubahan variabel 

perubahan laba akuntansi, nilai buku, dan CSR, sedangkan sisanya 48,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

 

4.4.4. Uji Signifikansi Parameter Individual  (Uji Stastistik t) 

Uji t-statistik dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut mana diantara 

enam variabel independen dan satu variabel moderasi yang berpengaruh positif 

terhadap harga saham.Uji t-statistik dilakukan dengan membandingkan nilai t-

hitung dan t-tabel, serta melihat nilai signifikansi yang diperoleh masing-masing 

variabel. Nilai t-tabel untuk sampel pertama dengan derajat kebebasan (df) n-k = 

499 dan tingkat keyakinan 95% adalah 1,9647, sedangkan, nilai t-tabel untuk 

sampel kedua dengan df (n-k) = 229 dan tingkat keyakinan 95% adalah 1,9704. 

Hasil perhitungan analisis regresi (pertama dan kedua) guna menguji hipotesis-

hipotesis yang diajukan dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji tPersamaan Sampel 1 dan 2 

Hipotesis 
Model t Sig. Keterangan 

1 Laba Akuntansi 3,654 0,000 Diterima 
2 Nilai Buku 12,936 0,000 Diterima 
3 Arus Kas Aktivitas 

Operasi -1,980 0,048 Diterima 

4 Arus Kas Aktivitas 
Investasi -1,401 0,162 Ditolak 

5 Arus Kas Aktivitas 
Pendanaan -2,138 0,033 Diterima 

6 
 

7 

Laba Akuntansi*CSRD 
 
Nilai Buku*CSRD 

-2,072 
 

3,585 

0,039 
 

0,000 

Diterima 
 

Diterima 
Sumber:  Data sekunder yang diolah 

 
Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat diuraikan mengenai uji hipotesis 

dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis pertama (H1) yang diajukan menyatakan bahwa laba akuntansi 

memiliki relevansi nilai, atau dengan kata lain laba akuntansi berpengaruh 

positif terhadap harga saham. Pada output regresi menunjukkan nilai t-hitung 

sebesar 3,654 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai t-hitung 

tersebut (3,654) lebih besar dari nilai t-tabel (1,9647) dan nilai signifikansi 

(0,000) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa laba akuntansi berpengaruh poistif terhadap harga saham atau laba 

akuntansi memiliki relevansi nilai, dan dapat disimpulkan hipotesis pertama 

(H1) diterima karena didukung data dan sesuai dengan ekspektasi penelitian.  

2. Hipotesis kedua (H2) yang diajukan menyatakan bahwa nilai buku memiliki 

relevansi nilai atau dengan kata lain nilai buku berpengaruh positif terhadap 

harga saham. Pada output regresi menunjukkan nilai t-hitung sebesar 12,936 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai t-hitung tersebut (12,936) 

lebih besar dari nilai t-tabel (1,9647) dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil 
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dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai buku 

berpengaruh positif terhadap harga saham atau nilai buku memiliki relevansi 

nilai, dan dapat disimpulkan hipotesis kedua (H2) diterima karena didukung 

data dan sesuai dengan ekspektasi penelitian.  

3. Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan menyatakan bahwa arus kas dari 

aktivitas operasi memiliki relevansi nilai atau dengan kata lain arus kas dari 

aktivitas operasi berpengaruh positif terhadap harga saham. Pada output 

regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,980 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,048. Nilai t hitung tersebut (-1,980) lebih besar dari nilai t tabel 

(1,9647) dan nilai signifikansi (0,048) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa arus kas dari aktivitas operasi 

berpengaruh positif terhadap harga saham atau arus kas dari aktivitas 

operasi memiliki relevansi nilai, dan dapat disimpulkan hipotesis ketiga (H3) 

diterima karena didukung data dan sesuai dengan ekspektasi penelitian.  

4. Hipotesis keempat (H4) yang diajukan menyatakan bahwa arus kas dari 

aktivitas investasi memiliki relevansi nilai atau dengan kata lain arus kas dari 

aktivitas investasi berpengaruh positif terhadap harga saham. Pada output 

regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,401 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,162. Nilai t hitung tersebut (-1,401) lebih kecil dari nilai t tabel 

(1,9647) dan nilai signifikansi (0,162) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa arus kas dari aktivitas investasi tidak 

berpengaruh positif terhadap harga saham atau arus kas dari aktivitas 

investasi tidak memiliki relevansi nilai dan dapat disimpulkan hipotesis 

keempat (H4) ditolak karena tidak didukung data dan tidak sesuai dengan 

ekspektasi penelitian.  

5. Hipotesis kelima (H5) yang diajukan menyatakan bahwa arus kas dari 

aktivitas pendanaan memiliki relevansi nilai atau dengan kata lain arus kas 
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dari aktivitas pendanaan berpengaruh positif terhadap harga saham. Pada 

output regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar -2,138 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,033. Nilai t hitung tersebut (-2,138) lebih besar dari nilai 

t tabel (1,9647) dan nilai signifikansi (0,033) lebih kecil dari tingkat signifikansi 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa arus kas dari aktivitas pendanaan 

berpengaruh positif terhadap harga saham atau arus kas dari aktivitas 

pendanaan memiliki relevansi nilai dan dapat disimpulkan hipotesis kelima 

(H5) diterima karena didukung data dan sesuai dengan ekspektasi penelitian.  

6. Hipotesis keenam (H6) yang diajukan menyatakan bahwa relevansi nilai laba 

dimoderasi oleh pengungkapan CSR atau dengan kata lain laba akuntansi 

berpengaruh positif terhadap harga saham ketika dimoderasi oleh 

pengungkapan CSR. Pada output regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar-

2,072 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,039. Nilai t hitung tersebut (-

3,008) lebih besar dari nilai t tabel (-2,072) dan nilai signifikansi (0,039) lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

interaksi laba akuntansi dengan pengungkapan CSR berpengaruh positif 

terhadap harga saham atau laba akuntansi memiliki relevansi nilai ketika 

dimoderasi oleh pengungkapan CSR dan dapat disimpulkan hipotesis 

keenam (H6) diterima karena didukung data dan sesuai dengan ekspektasi 

penelitian.  

7. Hipotesis ketujuh (H7) yang diajukan menyatakan bahwa relevansi nilai buku 

dimoderasi oleh pengungkapan CSR atau dengan kata lain nilai buku 

berpengaruh positif terhadap harga saham ketika dimoderasi oleh 

pengungkapan CSR. Pada output regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar      

3,585 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung tersebut 

(4,242) lebih besar dari nilai t tabel (3,585) dan nilai signifikansi (0,000)  lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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interaksi nilai buku dengan pengungkapa CSR berpengaruh positif terhadap 

harga saham atau nilai buku memiliki relevansi nilai ketika dimoderasi oleh 

pengungkapan CSR dan dapat disimpulkan hipotesis kedelapan (H8) 

diterima karena didukung data dan sesuai dengan ekspektasi penelitian.  

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1), 

hipotesis kedua (H2), hipotesis ketiga (H3), hipotesis kelima (H5), hipotesis 

keenam (H6) dan hipotesis ketujuh (H7) diterima, karena memiliki nilai t-hitung > 

t-tabel dan tingkat signifikansi kurang dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. 

Untuk hipotesis keempat (H4) ditolak, karena memiliki nilai signifikansi yang lebih 

besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. 

 

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Relevansi Nilai Laba Akuntansi 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa laba akuntansi memiliki 

relevansi nilai atau dengan kata lain laba akuntansi berpengaruh positif terhadap 

harga saham. Hal ini berarti bahwa dalam menilai kinerja suatu prospek masa 

depan, investor menggunakan informasi laba akuntansi. Kandungan informasi 

yang ada dalam laba akuntansi menjadi sinyal mengenai kinerja perusahaan bagi 

investor. Semakin besar laba akuntansi yang diperoleh maka akan meningkatkan 

harga saham perusahaan, karena laba perusahaan yang semakin meningkat 

akan meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dalam 

bentuk naiknya harga saham. Jika laba akuntansi perusahaan menunjukkan 

peningkatan dari waktu ke waktu maka investor akan tertarik untuk 

menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan dengan demikian harga 

saham akan semakin meningkat pula.  Begitu sebaliknya, laba yang buruk akan 

menurunkan harga saham. 
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Investor seharusnya mengabaikan perusahaan dengan catatan laba 

yang burukkarena berisiko kerugian terhadap investasi yang ditanamkan atau 

sulit mendapat pembagian dividen, sehingga laba memberikan informasi yang 

relevan bagi investor sebagai dasar pertimbangan keputusan. Dengan demikian, 

hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Triyono dan Hartono (2000), Artawijaya dan Hartadi (2000), serta Agusti dan 

Rahman (2011) yang menyatakan bahwa laba akuntansi memiliki relevansi nilai.  

 

4.5.2. Relevansi Nilai Buku 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa nilai buku memiliki relevansi 

nilai atau dengan kata lain nilai buku berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam menilai kinerja suatu prospek masa 

depan, investor menggunakan informasi nilai buku karena nilai buku 

mencerminkan nilai perusahaan, dan nilai perusahaan tercermin pada nilai 

kekayaan bersih ekonomis yang dimilikinya.  

Investor menggunakan nilai buku untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba per lembar saham di masa mendatang. 

Sebagai informasi akuntansi yang digunakan untuk keputusan investasi, pokok 

informasi nilai buku akan direfleksi dalam harga pasar saham. Oleh karena itu, 

pokok informasi nilai buku yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan 

untuk pembuatan keputusan investasi, akan mempengaruhi harga saham 

perusahaan dipasar modal. Atau dengan kata lain, nilai buku saham sangat 

menentukan harga pasar saham yang bersangkutan, sehingga mempengaruhi 

investor dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Indra dan Syam (2004), Rahman dan Oktaviana (2010), 
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serta Agusti dan Rahman (2011) yang menemukan bahwa nilai buku memiliki 

relevansi nilai.  

 

4.5.3. Relevansi NilaiArus Kas Dari Aktivitas Operasi 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa arus kas dari aktivitas operasi 

memiliki relevansi nilai atau dengan kata lain arus kas dari aktivitas operasi 

berpengaruh positif terhadap harga saham. Hal ini berarti bahwa variabel arus 

kas dari aktivitas operasi dapat dijadikan indikator dalam memprediksi harga 

saham. 

Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi berisi informasi yang 

menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang 

cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar deviden, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada 

sumber pendanaan dari luar. Arus kas operasi  menunjukkan pengaruh yang 

signifikan dengan harga saham. Hasil ini sejalan dengan teori bahwa arus kas 

operasi merupakan sinyal untukmengalirkan dividen yang diharapkan investor 

(Brigham et al,1997:110) dan investor melihat  pelaporan arus kas dari aktivitas 

operasi tersebut sebagai informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan investasinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triyono dan Hartono (2000), 

Naimah (2000), dan Oktavia (2008) yang menyatakan bahwa arus kas dari 

aktivitas operasi memiliki relevansi nilai. 

 

4.5.4. Relevansi Nilai Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa arus kas dari aktivitas investasi 

tidak memiliki relevansi nilai atau dengan kata lain arus kas dari aktivitas 

investasi tidak berpengaruh positif terhadap harga saham. Hal ini berarti bahwa 
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variabel arus kas dari aktivitas investasi tidak dapat dijadikan indikator dalam 

memprediksi harga saham. 

Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi berisi informasi yang 

menyangkut perolehan atau pelepasan aktiva jangka panjang (aktiva tidak 

lancar) serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas 

investasi diartikan oleh para investor sebagai sinyal positif bagi mereka, yakni 

bahwa perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi. Karena itulah, 

perusahaan mampu untuk berinvestasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. Sinyal ini ditunjukkan dengan naiknya harga sekuritas (Brigham 

et al,1997:439). Para investor dalam hal ini tidak melihat pelaporan arus kas dari 

aktivitas investasi tersebut sebagai informasi yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan investasinya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa 

bentuk investasi akan jadi bias dan mempunyai implikasi yang berbeda terhadap 

kepemilikan pemegang saham. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Livnat dan Zarowin(1990) 

serta Cahyani (1999) yang menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas investasi 

tidak memiliki relevansi nilai. 

 

4.5.5. Relevansi NilaiArus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa arus kas dari aktivitas 

pendanaan memiliki relevansi nilai atau dengan kata lain arus kas dari aktivitas 

pendanaan berpengaruh positif terhadap harga saham. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa dalam menilai kinerja suatu prospek masa depan, 

investor menggunakan informasi arus kas dari aktivitas pendanaan. Pelaporan 

arus kas dari aktivitas pendanaan berisi informasi aktivitas-aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman 

perusahaan. Investor dalam hal ini melihat pelaporan arus kas dari aktivitas 
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pendanaan tersebut sebagai informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan investasinya. 

Signalling theory menjelaskan hubungan antara arus kas pendanaan 

dengan harga saham. Berdasarkan asumsi informasi asimetris yang dimiliki 

antara manjemen dan investor atau pihak luar perusahaan, penerbitan utang 

merupakan sinyal yang baik untuk menaksir arus kas karena pemilik dapat 

mempertahankan proporsi kepemilikannya dari pada menerbitkan saham. 

Berdasar teori ini, pasar akan bereaksi positif terhadap pengumuman 

penerbitaan utang (Brigham et al,1997:111), karena itulah nvestor melihat 

pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut sebagai informasi yang 

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasinya.  Dengan demikian, 

hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Triyono dan Hartono (2000), Naimah (2000), dan Oktavia (2008) yang 

menyatakan bahwa arus dari aktivitas pendanaan berpengaruh positif terhadap 

harga saham atau dengan kata lain arus dari aktivitas pendanaan memiliki 

relevansi nilai. 

 

4.5.6. Moderasi Pengungkapan CSR Terhadap Relevansi Laba 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa interaksi laba akuntansi dengan 

CSR berpengaruh positif terhadap harga saham atau pengungkapan CSR 

memiliki efek meningkatkan relevansi nilai laba. Artinya, jika investor 

memperhatikan pengungkapan CSR dalam pengambilan keputusan investasi 

maka perhatian investor terhadap laba secara tidak langsung akan meningkat 

sehingga value relevance laba menjadi lebih besar. 

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 
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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 

berdampak pada profit perusahaan yang dihasilkan dimasa mendatang akan 

berkurang, yang nantinya berdampak pada return yang akan diterima oleh 

investor. Tetapi secara teori, pengungkapan CSR dapat menjadi pertimbangan 

investor sebelum berinvestasi, karena didalamnya mengandung informasi sosial 

yangtelah dilakukan perusahaan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan untuk berinvestasi oleh para investor (Basamalah et al, 2005) dan 

penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa investor merespon atas 

pengungkapan CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

Ada beberapa penjelasan yang mungkin dari kondisi tersebut, yang 

pertama, investor beranggapan bahwa aktivitas CSR perusahaan dalam jangka 

panjang akan memberikan nilai bagi perusahaan, sehingga akan menghasilkan 

manfaat di masa depan bagi investor, dan kedua, pengungkapan CSR dalam 

laporan keuangan tahunan perusahaan memperkuat citra perusahaan dan 

menjadi sebagai salah satu pertimbangan yang diperhatikan investor maupun 

calon investor dalam memilih tempat investasi karena menganggap bahwa 

perusahaan tersebut memiliki tatakelola perusahaan atau good corporate 

governance (pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

bagian dari good corporate governance) yang baik (Sembiring, 2005). 

Apabila informasi CSR berdiri sendiri, tanpa adanya informasi earnings, 

maka investor cenderung tidak menggunakan informasi ini dalam pengambilan 

keputusan investasi. Tetapi, apabila informasi CSR diungkapkan bersamaan 
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dengan informasi laba, investor akan bereaksi dan reaksi investor terhadap 

informasi CSR ini akan memperbesar relevansi nilai laba. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Sayekti dan Wondabio (2007) serta Agusti dan Rahman (2011), karena penelitian 

ini berhasil membuktikan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif 

terhadap relevansi nilai laba. 

 

4.5.7. Moderasi Pengungkapan CSR Terhadap Relevansi Nilai Buku 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa interaksi nilai buku dengan 

CSR  berpengaruh positif terhadap harga saham atau pengungkapan CSR 

memiliki efek meningkatkan relevansi nilai buku. Artinya, jika investor 

memperhatikan pengungkapan CSR dalam pengambilan keputusan investasi 

maka perhatian investor terhadap nilai buku secara tidak langsung akan naik 

sehingga value relevance nilai buku menjadi lebih besar. 

Menurut Francis dan Schipper (1999) relevansi nilai adalah salah satu 

atribut dasar akuntansi yang berkualitas.Informasi akuntansi berkualitas tinggi 

adalah pre-conditional untuk fungsi pasar modal dan perekonomian secara 

keseluruhan sehingga menjadi penting bagi investor, perusahaan dan pembuat 

standar akuntansi. Semakin besar pengungkapan informasi yang dilakukan oleh 

perusahaan, dalam hal ini berupa pengungkapan CSR dan nilai buku, maka akan 

meningkatkan minat para investor unruk menanamkan modalnya di dalam 

perusahaan tersebut.  

Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan memiliki kandungan 

informasi, sehingga investor akan bereaksi pada pengumuman itu. 

Pengungkapan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan CSR dapat 

mengirimkan sinyal positif kepada stakeholders dan pasar mengenai prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang bahwa perusahaan memberikan jaminan 
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atas keberlangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang. Hal ini 

menunjukan bahwa pasar modal Indonesia sedang mengarah atau mengikuti 

trend global, dimana tema-tema CSR sudah menjadi salah satu sumber 

pengambilan keputusan investasi bagi investor, sedangkan nilai buku digunakan 

oleh investor untuk dibandingkan dengan nilai pasar ekuitas perusahaan, agar 

para investor tersebut dapat menilai apakah harga saham yang beredar terlalu 

tinggiatau terlalu rendah. Apabila nilai buku ekuitas lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai pasar perusahaan, maka nilai perusahaan tersebut akan naik, dan 

volume perdagangan saham akan meningkat sehingga menaikkan harga saham, 

dan begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi rasio nilai buku ekuitas semakin baik 

hasil yang diperoleh perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai buku per 

lembar saham yang lebih besar akan lebih memberikan jaminan kepada investor 

apabila emiten dilikuidasi, sehingga semakin besar nilai buku perlembar saham, 

maka semakin besar penyangga resiko investasi yang kemudian dapat menjadi 

daya tarik bagi para investor. 

Hasil penelitian ini telah membuktikan, apabila informasi CSR 

diungkapkan bersamaan dengan informasi nilai buku, maka investor akan 

bereaksi dan reaksi investor terhadapinformasi CSR ini akan memperbesar 

relevansi nilai buku. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sayekti dan Wondabio (2007) serta 

Agusti dan Rahman (2011) yang menemukan bahwa pengungkapan CSR 

berpengaruh positif terhadap relevansi nilai buku atau nilai buku memiliki 

relevansi nilai ketika dimoderasi oleh pengungkapan CSR. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh relevansi informasi 

akuntansi yang terdiri dari laba, nilai buku, dan komponen arus kas (arus kas dari 

aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas 

pendanaan) terhadap harga saham serta bagaimana peranan luas 

pengungkapan CSR sebagai pemoderasi laba dan nilai buku. Dari tujuh hipotesis 

yang diajukan, ada enam hipotesis yang diterima, sedangkan satu hipotesis 

ditolak. Berikut adalah simpulan yang diperoleh dari penelitian ini: 

1. Laba akuntansi terbukti memiliki relevansi nilai, atau dengan kata lain laba 

akuntansi berpengaruh positif terhadap harga saham ditunjukkan dengan 

besarnya nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Hal ini berarti 

bahwa informasi dari laba akuntansi bisa digunakan untuk memprediksi 

harga saham. 

2. Nilai buku terbukti memiliki relevansi nilai, atau dengan kata lain nilai buku 

berpengaruh positif terhadap harga saham ditunjukkan dengan besarnya nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Hal ini berarti bahwa 

informasi dari nilai buku bisa digunakan untuk memprediksi harga saham. 

3. Arus kas dari aktivitas operasi terbukti memiliki relevansi nilai, atau dengan 

kata lain arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh positif terhadap harga 

sahamditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi yang lebih kecil dari 

0,05 yaitu 0,048. Hal ini berarti bahwa informasi arus kas dari aktivitas 

operasi bisa digunakan untuk memprediksi harga saham. 
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4. Arus kas dari aktivitas investasi terbukti tidak memiliki relevansi nilai, atau 

dengan kata lain arus kas dari aktivitas investasi tidak berpengaruh positif 

terhadap harga saham ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi yang 

lebih besar dari 0,05 yaitu 0,162.  Hal ini berarti bahwa informasi arus kas 

dari aktivitas investasi tidak bisa digunakan untuk memprediksi harga saham. 

5. Arus kas dari aktivitas pendanaan terbukti memiliki relevansi nilai, atau 

dengan kata lain arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh positif 

terhadap harga saham ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi yang 

lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,033. Hal ini berarti bahwa informasi arus kas dari 

aktivitas pendanaan bisa digunakan untuk memprediksi harga saham. 

6. Laba akuntansi terbukti memiliki relevansi nilai ketika dimoderasi oleh 

pengungkapan CSR atauInteraksi laba akuntansi dengan pengungkapan 

CSR berpengaruh positif terhadap harga saham ditunjukkan dengan 

besarnya nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,039. Hal ini 

berarti, apabila informasi CSR diungkapkan bersamaan dengan informasi 

laba, investor akan bereaksi dan reaksi investor terhadap informasi CSR ini 

akan memperbesar relevansi nilai laba. 

7. Nilai buku terbukti memiliki relevansi nilai ketika dimoderasi oleh 

pengungkapan CSR atau Interaksi nilai buku dengan pengungkapan CSR 

berpengaruh positif terhadap harga saham ditunjukkan dengan besarnya nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Hal ini berarti, apabila 

informasi CSR diungkapkan bersamaan dengan informasi nilai buku, maka 

investor akan bereaksi dan reaksi investor terhadap informasi CSR ini akan 

memperbesar relevansi nilai buku. 
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5.2. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi, baik untuk 

pengembangan teori, kepentingan praktisi, maupun kebijakan. 

1. Secara teori, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran akan 

pentingnya informasi yang berasal dari laporan laba rugi, laporan arus kas, 

neraca, dan laporan pengungkapan CSR dalam menilai kinerja suatu 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, laba akuntansi, nilai buku, 

dan arus kas dari aktivitas pendanaan berpengaruh positif terhadap harga 

saham. Atau dengan kata lain, informasi akuntansi yang meliputi laba 

akuntansi, nilai buku, dan arus kas dari aktivitas pendanaan memiliki 

relevansi nilai. Dari penelitian ini juga diperoleh data yang menunjukkan 

adanya pengaruh positif antara interaksi laba akuntansi dan nilai buku 

dengan pengungkapan CSR terhadap harga saham. Atau dengan kata lain, 

apabila informasi CSR diungkapkan bersamaan dengan informasi laba 

akuntansi atau nilai buku, maka akan memperbesar relevansinya. 

2. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bahwa 

para investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, 

harus memperhatikan informasi yang berasal dari laporan keuangan yang 

meliputi laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, dan laporan 

pengungkapan CSR untuk menilai kinerja perusahaan tersebut. Karena, 

dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa laba akuntansi, nilai buku, arus kas 

dari aktivitas operasiserta interaksi laba akuntansi dan nilai buku dengan 

pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap harga saham, sedangkan 

bagi emiten, sebaiknya laporan keuangan dipublikasikan secara transparan 

dan akurat sehingga dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi 

dengan adanya kemudahan mengakses laporan keuangan perusahaan. 
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3. Bagi regulator, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bahwa 

interaksi laba akuntansi dengan pengungkapan CSR dan nilai buku dengan 

pengungkapan CSR mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham. 

Oleh karena itu, mungkin sudah waktunya bagi para penyusun standar 

akuntansi untuk mempertimbangkan pengaturan lanjutan tentang 

pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Karena 

pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang enggan untuk 

mengungkapkan informasi CSR di dalam pelaporan keuangannya. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin mempengaruhi 

hasil penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Masih terdapat banyak kekurangan dalam mendukung teori ataupun 

justifikasi hipotesis yang diajukan. Hal ini disebabkan referensi yang dimiliki 

peneliti belum begitu lengkap untuk menunjang proses penulisan tesis ini. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, sedangkan 

masih banyak variabel lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap harga 

saham. 

3. Pada penelitian ini, peneliti tidak memasukkan sejumlah faktor-faktor 

eksternal, seperti lingkungan ekonomi dan industri, selama proses analisis 

data. Ini menjadi keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. 

Peneliti hanya memperhitungkan aspek fundamental perusahaan sebagai 

bahan pertimbangan investasi melalui sekuritas.  

4. Pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel moderasi saja, yaitu 

pengungkapan CSR dan tidak mempertimbangkan variabel-variabel 

moderasi lain yang diharapkan dapat mempengaruhi hubungan antara 

informasi akuntansi dengan harga saham. 
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5.4. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka 

terdapat beberapa saran-saran yang mungkin bisa dijadikan rekomendasi untuk 

pengembangan penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

1. Mengeksplorasi lebih dalam mengenai hubungan masing-masing variabel, 

baik faktor eksternal maupun internal perusahaan, karena masih terdapat 

ketidakkonsistenan antar hasil penelitian.   

2. Pada penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel-variabel lain yang 

sekiranya bisa mempengaruhi harga saham. Variabel yang dapat 

ditambahkan dalam penelitian mendatang adalah size, debt to total asset 

(DTA), return on equity (ROE) dan lain-lain.   

3. Pada penelitian selanjutnya, variabel kontrol seperti inflasi, tingkat suku 

bunga, dan faktor politik dapat dimasukkan sebagai variabel untuk diteliti, 

sehingga mampu menambah informasi yang berguna untuk keputusan 

investasi di pasar modal saham. 

4. Peneliti selanjutnya perlu mempertimbangkan variabel moderasi lainnya, 

seperti free cash flow, devident payot ratio (DPR), good corporate 

governance (GCG), debt to equity ratio (DER) atau variabel moderasi lain 

yang sekiranya dapat mempengaruhi  hubungan antara informasi akuntansi 

dan harga saham. 
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Lampiran 1 : Ringkasan Penelitian Terdahulu 
 

Peneliti Variabel yang digunakan Hasil 
Ball and Brown (1968) Dependen : Return Saham 

Independen : Laba 
Akuntansi 

Terdapat hubungan yang 
signifikan antara laba 
akuntansi dengan return 
saham. 

Wilson GP (1986) Dependen : Return Saham 
Independen : Arus Kas 
Operasi, Investasi, 
Pendanaan dan Laba 

Arus kas operasi, investasi, 
pendanaan, dan laba 
berpengaruh terhadap 
harga saham namun tidak 
pada return 

Ashiq (1994) Dependen : Return Saham 
Independen : Laba, Modal 
Kerja dari Operasi dan Arus 
Kas 

Dengan model linear arus 
kas relatif tidak 
berpengaruh terhadap 
return saham bila 
dibandingkan dengan 
variabel laba dan modal 
kerja dari Operasi. Namun 
dengan model non-linear 
terdapat hubungan yang 
positif antara laba, modal 
kerja dari operasi dan arus 
kas dengan return saham. 

Cahyani 
(1999) 

Dependen : Return saham 
Independen : Laba, Arus 
Kas Operasi, Investasi dan 
Pendanaan 

Tidak ditemukan adanya 
pengaruh yang signifikan 
antara laba dan arus kas 
dari aktivitas operasi, 
investasi dan pendanaan 
terhadap return saham. 

Artawijaya 
dan Hartadi 
(2000) 

Dependen : Return Saham 
Independen : Laba 
Akuntansi 

Terdapat pengaruh yang 
signifikan antara perubahan 
laba akuntansi dengan 
return saham. 

Naimah (2000) Dependen : Harga Saham 
Independen : Laba 
Akuntansi, Total Arus Kas 
dan Komponen 
Arus Kas  

Laba akuntansi tidak 
berpengaruh secara 
signifikan dengan harga 
saham. Arus kas dan ketiga 
komponen arus kas 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap harga 
saham. 

Triyono dan Hartono (2000) Dependen : Harga dan 
Return Saham 
Independen : Laba 
Akuntansi, Total Arus Kas, 
Perubahan Arus Kas Dari 
Aktivitas Operasi, Investasi 
dan Pendanaan serta 
Perubahan Laba  

Laba akuntansi 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap harga 
saham. Perubahan laba, 
perubahan arus kas dari 
aktivitas operasi, investasi 
dan pendanaan 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap return 
saham 

Wahyuni (2002) Dependen : Return Saham 
Independen : Perubahan 
Total Arus Kas dan Total 
Laba 

Untuk kategori good news, 
tidak ada hubungan yang 
signifikan antara return 
saham dengan perubahan 
total arus kas dan laba. 
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Untuk kategori bad news, 
informasi arus kas dan laba 
secara signifikan tidak 
berhubungan dengan 
penurunan return saham di 
seputar tanggal publikasi 
laporan keuangan. 

Siagian (2004) Dependen : Harga Saham 
Independen : Nilai buku dan 
Laba 

Nilai buku dan laba per 
lembar saham 
menunjukkan pengaruh 
terhadap harga saham di 
pasar modal. 

Mayangsari (2004) Dependen : Return Saham 
Independen : Laba, Arus 
Kas, dan Nilai Buku Ekuitas 

Laba mengalami penurunan 
relevansi nilai pada periode 
krisis keuangan. Sebagai 
gantinya maka yang 
berperan adalah arus kas 
operasi. Adanya penurunan 
nilai buku ekuitas pada saat 
terjadi krisis keuangan.  

Indra dan Syam (2004) Dependen : Harga dan 
Return Saham 
Independen : Laba 
Akuntansi, Nilai Buku, dan 
Total Arus Kas 

Laba dan nilai buku 
memiliki relevansi nilai. 
Relevansi nilai laba dari 
tahun ke tahun relatif stabil 
walaupun dengan koefisien 
yang rendah, sebaliknya, 
relevansi nilai nilai buku 
mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. 
 

Sayekti dan Wondabio 
(2007) 

Dependen : Cummulative 
Abnormal Return (CAR) 
Independen : UE 
(Unexpected Earnings) dan 
Pengungkapan Informasi 
CSR 

Pengungkapan informasi 
CSR dalam laporan 
tahunan perusahaan 
berpengaruh negatif 
terhadap ERC (Earnings 
Response 
Coefficient). 

Oktavia (2008) Dependen : Harga Saham 
Independen : Total Arus 
Kas, Komponen Arus Kas, 
dan Laba Akuntansi 

Komponen arus kas, dan 
laba akuntansi memiliki 
pengaruh yang positif dan 
signifikan  
terhadap harga saham. 
 

Agusti dan Rahman (2011) Dependen : Harga saham 
Independen : Laba dan Nilai 
Buku 
Moderasi : CSR 

Laba dan nilai buku 
memiliki relevansi nilai. 
Pengungkapan CSR 
menurunkan relevansi nilai 
laba namun meningkatkan 
relevansi nilai nilai buku 
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Lampiran 2 : Hasil Analisis Sampel 1 
 
Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EAT 505 2.30E13 -7.00E12 1.60E13 6.2585E11 2.00434E12 

NB 505 1.27E4 -1225.25 11506.24 8.5431E2 1598.94440 

AKO 505 3.28E13 -2.21E12 3.06E13 8.9177E11 3.23992E12 

AKI 505 2.57E13 -2.18E13 3.91E12 -6.6046E11 2.21791E12 

AKP 505 2.34E13 -1.55E13 7.82E12 -1.1585E11 1.70207E12 

Harga Saham 505 3.31E4 40.00 33110.00 9.6681E3 5346.79235 

Valid N (listwise) 505      
 
Uji Normalitas 

Charts 
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NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 505 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 4.36426848E3 
Most Extreme Differences Absolute .033 

Positive .030 
Negative -.033 

Kolmogorov-Smirnov Z .744 
Asymp. Sig. (2-tailed) .637 
a. Test distribution is Normal. 

 
Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .578a .334 .327 4386.07905 1.917 
a. Predictors: (Constant), Arus Kas Pendanaan, Nilai Buku, Arus Kas Investasi, Laba, Arus Kas Aktivitas 
Operasi 
b. Dependent Variable: Harga Saham 
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Uji Multikolinieritas 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 8047.952 227.375  35.395 .000   

Laba 6.447E-10 .000 .254 3.654 .000 .276 3.618 

Nilai Buku 1.678 .130 .498 12.936 .000 .903 1.108 

Arus Kas Aktivitas 
Operasi -6.434E-10 .000 -.390 -1.980 .048 .134 2.047 

Arus Kas Investasi -4.430E-10 .000 -.184 -1.401 .162 .178 1.875 

Arus Kas 
Pendanaan -6.250E-10 .000 -.199 -2.138 .033 .154 6.486 

a. Dependent Variable: Harga Saham       

 
Uji Heteroskedastisitas 
 

 
 
 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
 
Regression 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Arus Kas 
Pendanaan, Nilai 
Buku, Arus Kas 
Investasi, Laba, Arus 
Kas Aktivitas 
Operasia 

. Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Harga Saham 
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Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .578a .334 .327 4386.07905 1.917 
a. Predictors: (Constant), Arus Kas Pendanaan, Nilai Buku, Arus Kas Investasi, Laba, Arus Kas Aktivitas 
Operasi 
b. Dependent Variable: Harga Saham   

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.809E9 5 9.618E8 49.994 .000a 

Residual 9.600E9 499 1.924E7   

Total 1.441E10 504    
a. Predictors: (Constant), Arus Kas Pendanaan, Nilai Buku, Arus Kas Investasi, Laba, Arus Kas Aktivitas Operasi 
b. Dependent Variable: Harga Saham    

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8047.952 227.375  35.395 .000 

Laba 6.447E-10 .000 .254 3.654 .000 

Nilai Buku 1.678 .130 .498 12.936 .000 

Arus Kas Aktivitas Operasi -6.434E-10 .000 -.390 -1.980 .048 

Arus Kas Investasi -4.430E-10 .000 -.184 -1.401 .162 

Arus Kas Pendanaan -6.250E-10 .000 -.199 -2.138 .033 
a. Dependent Variable: Harga Saham       
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Lampiran 3 : Hasil Analisis Sampel 2 
 
Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EAT 235 -7.00E12 1.60E13 9.5988E11 2.70709E12 

NB 235 -941.84 10503.73 9.0691E2 1733.66508 

CSR 235 .04 .58 .1857 .11851 

EAT*CSR 235 -4.82 11.11 .3360 1.57135 

NB*CSR 235 -.91 11.41 .3595 1.51977 

Harga Saham 235 850.00 31760.00 9.6570E3 4829.72522 

Valid N (listwise) 235     

 
Uji Normalitas 

Charts 
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NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 235 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 3.33310204E3 
Most Extreme Differences Absolute .064 

Positive .064 
Negative -.043 

Kolmogorov-Smirnov Z .984 
Asymp. Sig. (2-tailed) .288 
a. Test distribution is Normal.  

 
Uji Autokorelasi 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .724a .524 .513 3369.29314 1.918 
a. Predictors: (Constant), Nilai Buku*CSR, CSR, Laba , Nilai Buku, Laba*CSR 
b. Dependent Variable: Harga Saham    
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Uji Multikolinieritas 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 8243.767 475.083  17.352 .000   

Laba  7.504E-10 .000 .447 3.050 .003 .197 1.353 

Nilai Buku .400 .346 .143 1.155 .249 .136 7.342 

CSR -1738.815 2370.251 -.043 -.734 .464 .615 1.626 

Laba*CSR -1.466E-9 .000 -.381 -2.072 .039 .161 6.305 

Nilai 
Buku*CSR 4.819 1.344 .609 3.585 .000 .172 3.852 

a. Dependent Variable: Harga Saham       

 
 
Uji Heteroskedastisitas 
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Analisis Regresi Moderator 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Nilai Buku*CSR, 
CSR, Laba , Nilai 
Buku, Laba*CSRa 

. Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Harga Saham  

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .724a .524 .513 3369.29314 1.918 
a. Predictors: (Constant), Nilai Buku*CSR, CSR, Laba , Nilai Buku, Laba*CSR 
b. Dependent Variable: Harga Saham    

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.859E9 5 5.717E8 50.364 .000a 

Residual 2.600E9 229 1.135E7   

Total 5.458E9 234    
a. Predictors: (Constant), Nilai Buku*CSR, CSR, Laba , Nilai Buku, Laba*CSR 
b. Dependent Variable: Harga Saham     

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8243.767 475.083  17.352 .000 

Laba  7.504E-10 .000 .447 3.050 .003 

Nilai Buku .400 .346 .143 1.155 .249 

CSR -1738.815 2370.251 -.043 -.734 .464 

Laba*CSR -1.466E-9 .000 -.381 -2.072 .039 

Nilai Buku*CSR 4.819 1.344 .609 3.585 .000 
a. Dependent Variable: Harga Saham       
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LAMPIRAN 4 : Daftar Perusahaan Sampel 1 

TAHUN NAMA PERUSAHAAN KODE EAT  NB  Δ AKO Δ AKI Δ AKP HargaSaham 

2007 Astra Internasional Tbk ASII 
      

6,519,000,000,000  
                 

6,660  
   

11,243,999,999,999  
     

(2,739,000,000,001) 
     

(7,108,000,000,001) 
                         

18,975  

2008   ASII 
      

9,191,000,000,000  
                 

6,171  
   

10,584,999,999,999  
     

(7,195,000,000,001) 
     

(1,238,000,000,001) 
                         

25,500  

2009   ASII 
   

10,040,000,000,000  
                 

6,854  
   

11,334,999,999,999  
     

(4,771,000,000,001) 
     

(5,994,000,000,001) 
                         

27,380  

2010   ASII 
   

14,366,000,000,000  
                 

6,180  
      

2,906,999,999,999  
     

(6,894,000,000,001) 
       

2,333,999,999,999  
                         

24,000  

2011   ASII 
   

21,077,000,000,000  
                 

6,733  
      

9,329,999,999,999  
     

(8,677,000,000,001) 
       

5,381,999,999,999  
                         

28,000  

2007 Bakrieland Development Tbk ELTY 
         

134,185,008,882  
        

211  
       

(887,450,533,633) 
     

(1,147,667,200,631) 
       

3,045,356,869,337  
                           

5,320  

2008   ELTY 
         

272,099,571,370  
                    

226  
   

(1,057,406,702,137) 
           

(74,798,997,124) 
           

829,639,493,442  
                           

8,740  

2009   ELTY 
         

132,255,912,805  
                    

233  
       

(365,677,947,541) 
     

(1,494,071,966,320) 
       

1,879,855,432,143  
                           

8,600  

2010   ELTY 
         

178,704,601,860  
                    

201  
   

(2,208,637,400,759) 
     

(2,054,001,618,981) 
       

4,362,781,439,681  
                           

8,370  

2011   ELTY 
            

74,749,903,688  
                    

273  
   

(1,268,893,315,705) 
           

610,644,005,218  
           

394,548,249,731  
                           

8,800  

2007 Bayu BuanaTbk BAYU 
                  

461,255,870  
                    

241  
              

8,241,401,409  
             

18,300,191,428  
             

(2,507,025,960) 
                           

4,330  

2008   BAYU 
              

6,083,724,540  
                    

258  
            

15,777,836,747  
           

(24,104,912,832) 
             

(4,530,166,497) 
                           

7,460  

2009   BAYU 
                  

411,891,929  
                    

253  
              

7,609,177,057  
                

4,701,637,039  
                

8,472,811,803  
                           

7,740  

2010   BAYU 
              

7,462,207,697  
                    

276  
            

(1,021,633,082) 
             

(9,142,870,466) 
             

(4,512,331,251) 
                           

7,890  

2011   BAYU 
            

12,175,841,022  
                    

331  
            

59,616,988,342  
             

(7,111,417,450) 
             

(5,994,023,851) 
                           

7,375  

2007 Ciputra Property Tbk CTRP 
            

99,647,704,959  
                    

496  
         

103,039,239,634  
         

(720,960,429,876) 
       

2,151,750,819,210  
                           

4,380  

2008   CTRP 
         

204,755,402,107  
                    

526  
            

62,728,293,550  
           

(10,544,897,960) 
           

(80,567,746,855) 
                           

7,445  

2009   CTRP 
            

87,838,421,629  
                    

539  
         

138,746,096,892  
         

(419,659,465,564) 
           

(58,000,000,001) 
                           

7,725  

2010   CTRP 
      

169,195,996,586  
                    

561  
         

157,294,272,375  
           

(78,775,059,638) 
           

(24,600,000,001) 
                           

7,900  
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2011   CTRP 
         

168,558,779,854  
                    

587  
              

5,056,488,161  
         

(551,248,984,076) 
           

114,976,467,299  
                           

8,450  

2007 Excelcomindo PratamaTbk  EXCL 
         

250,781,000,000  
                    

630  
      

3,986,072,999,999  
     

(7,153,988,000,001) 
       

3,382,879,999,999  
                         

13,180  

2008   EXCL 
         

(15,109,000,000) 
                    

608  
      

4,709,500,999,999  
   

(11,514,031,000,001) 
       

7,263,276,999,999  
                           

8,475  

2009   EXCL 
      

1,709,468,000,000  
                 

1,035  
      

7,718,288,999,999  
     

(5,123,428,000,001) 
     

(3,010,888,000,001) 
                         

10,180  

2010   EXCL 
      

2,891,261,000,000  
                 

1,377  
      

8,794,890,999,999  
     

(5,057,077,000,001) 
     

(4,118,644,000,001) 
                         

10,625  

2011   EXCL 
      

2,830,101,000,000  
                 

1,607  
      

8,432,996,999,999  
     

(6,683,125,000,001) 
     

(1,117,555,000,001) 
                           

9,250  

2007 Global Mediacom Tbk BMTR 
      

1,467,610,000,000  
                    

509  
         

237,781,999,999  
     

(2,451,451,000,001) 
       

3,851,012,999,999  
                         

14,380  

2008   BMTR 
         

425,749,000,000  
                    

512  
            

30,757,999,999  
     

(1,769,961,000,001) 
           

(43,605,000,001) 
                           

9,310  

2009   BMTR 
         

157,208,000,000  
                    

512  
         

158,237,999,999  
           

(74,507,000,001) 
         

(198,095,000,001) 
                           

7,680  

2010   BMTR 
         

578,865,000,000  
                    

536  
         

453,228,999,999  
     

(1,288,200,000,001) 
           

700,266,999,999  
                           

8,380  

2011   BMTR 
      

1,190,493,000,000  
                    

942  
      

1,091,995,999,999  
         

(294,648,000,001) 
     

(1,042,548,000,001) 
                           

9,140  

2007 Indosat Tbk ISAT 
      

2,042,043,000,000  
                 

3,045  
      

8,273,928,999,999  
     

(7,290,386,000,001) 
       

4,236,949,999,999  
                         

15,740  

2008   ISAT 
      

1,878,522,000,000  
                 

3,204  
      

6,513,264,999,999  
   

(10,286,855,000,001) 
       

1,458,449,999,999  
                         

13,375  

2009   ISAT 
      

1,498,245,000,000  
                 

3,305  
      

4,051,208,999,999  
   

(10,670,707,000,001) 
       

3,724,650,999,999  
                         

14,060  

2010   ISAT 
         

647,174,000,000  
                 

3,285  
      

6,838,883,999,999  
     

(5,970,713,000,001) 
     

(1,629,655,000,001) 
                         

12,160  

2011   ISAT 
         

932,503,000,000  
                 

3,463  
      

7,320,080,999,999  
     

(6,037,912,000,001) 
     

(1,135,446,000,001) 
                         

10,590  

2007 Intraco Penta Tbk INTA 
              

9,513,887,731  
                    

708  
            

33,587,077,079  
                   

915,550,178  
           

(29,929,861,596) 
                           

4,150  

2008   INTA 
            

22,943,741,774  
           

761  
            

17,236,305,171  
           

(10,497,415,590) 
             

52,225,764,787  
                           

7,575  

2009   INTA 
            

37,473,252,355  
                    

841  
         

227,408,945,776  
           

(71,031,031,766) 
         

(191,463,203,746) 
                           

7,460  

2010   INTA 
            

83,081,383,677  
                    

954  
            

70,181,186,763  
         

(244,646,543,133) 
           

171,620,614,471  
                         

11,550  

2011   INTA 
         

120,214,000,000  
                    

249  
         

925,430,999,999  
         

(809,248,000,001) 
           

149,722,999,999  
                           

8,860  

2007 Jakarta Int Hotel & Dev. Tbk JIHD (219,032,906,000)              632  610,249,079,999  (389,795,527,001) (181,619,492,001) 3,700  

2008   JIHD 
         

(43,857,697,000) 
                    

609  
         

672,328,536,999  
         

(389,000,182,001) 
         

(166,882,947,001) 
                           

7,190  
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2009   JIHD 
         

315,166,027,000  
                    

773  
         

357,654,771,999  
           

(87,990,864,001) 
         

(296,969,254,001) 
                           

6,410  

2010   JIHD 
            

61,417,164,000  
                    

804  
            

91,578,407,999  
           

(25,969,501,001) 
           

(61,010,660,001) 
                           

7,140  

2011   JIHD 
            

69,907,320,000  
                 

7,373  
         

284,702,648,999  
           

(90,831,501,001) 
         

(118,636,841,001) 
                         

31,760  

2007 
Kawasan Industri Jababeka 
Tbk KIJA 

            
30,827,857,427  

                         
7  

            
47,872,613,251  

         
(450,331,765,773) 

           
407,757,344,418  

                         
14,540  

2008   KIJA 
         

(62,424,128,605) 
                    

115  
         

133,444,082,821  
         

(479,790,247,376) 
           

315,522,444,869  
                           

7,790  

2009   KIJA 
            

16,368,559,880  
                    

117  
         

(33,309,747,197) 
         

(241,966,042,035) 
           

260,634,207,037  
                           

7,775  

2010   KIJA 
            

62,123,552,046  
                   

121  
         

101,391,989,296  
           

(86,143,444,932) 
             

21,522,674,676  
                           

7,780  

2011   KIJA 
         

326,131,166,919  
                    

177  
         

461,715,269,276  
         

(645,647,360,122) 
           

241,681,225,475  
                           

7,875  

2007 Lamicitra Nusantara Tbk LAMI 
              

2,955,467,000  
                    

144  
         

143,422,338,999  
           

(20,996,220,001) 
           

(59,352,078,001) 
                           

3,590  

2008   LAMI 
              

9,295,384,000  
                    

623  
            

81,256,850,999  
           

(24,099,543,001) 
           

(65,855,335,001) 
                         

17,120  

2009   LAMI 
            

12,602,248,000  
                    

162  
            

26,757,943,999  
             

(5,825,483,001) 
           

(32,055,932,001) 
                           

7,760  

2010   LAMI 
            

19,052,278,000  
                    

179  
            

33,930,963,999  
                

2,965,680,999  
           

(29,104,657,001) 
                           

6,830  

2011   LAMI 
            

54,817,865,000  
                    

247  
            

49,935,270,999  
             

(5,239,373,001) 
           

(55,076,925,001) 
                           

6,830  

2007 Lippo Cikarang Tbk LPCK 
            

11,061,416,984  
                    

659  
              

3,424,370,987  
                

2,035,755,950  
             

(2,656,914,625) 
                           

3,560  

2008   LPCK 
            

14,173,441,150  679 
            

70,591,142,838  
             

(3,085,733,866) 
           

(64,335,266,602) 
                         

10,030  

2009   LPCK 
            

25,681,106,177  
                    

716  
            

67,554,133,295  
                   

391,870,260  
           

(52,458,030,358) 
                           

7,460  

2010   LPCK 
            

65,307,482,748  
                    

810  
         

248,446,261,966  
           

(32,248,093,031) 
         

(210,125,000,001) 
                           

7,850  

2011   LPCK 
         

257,680,751,130  
                 

1,180  
         

478,557,047,119  
           

(22,619,041,478) 
         

(454,078,056,423) 
                           

9,990  

2007 Lippo Karawaci Tbk LPKR 
         

353,027,466,695  
                    

243  
       

(129,717,631,863) 
         

(494,830,961,729) 
       

1,225,879,350,591  
                           

3,800  

2008   LPKR 
         

370,872,333,757  
                    

260  
       

(239,041,705,493) 
         

(273,799,625,603) 
           

(67,692,372,467) 
                           

8,740  

2009   LPKR 
         

388,053,495,627  
                    

282  
         

115,733,565,254  
         

(118,138,581,450) 
             

60,176,167,383  
                           

8,410  

2010   LPKR       525,345,786,018               356      (689,995,773,787)        (93,733,631,490)     2,953,056,766,426  5,860  

2011   LPKR 
         

814,094,348,926  
                    

408  
         

374,527,460,105  
     

(2,905,342,041,623) 
       

1,037,745,192,842  
                           

9,775  
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2007 Metrodata Electronics Tbk MTDL 
            

28,480,083,561  
                    

139  
         

(93,361,429,663) 
           

(28,819,243,623) 
           

175,712,619,705  
                         

13,510  

2008   MTDL 
            

29,956,430,437  
                    

155  
         

(68,551,018,052) 
         

(117,335,099,050) 
           

244,549,850,534  
                           

7,150  

2009   MTDL 
            

10,064,638,280  
                    

157  
         

279,800,857,150  
           

(39,510,967,321) 
         

(299,602,609,120) 
                           

7,070  

2010   MTDL 
         

101,797,761,004  
                    

168  
         

157,853,136,039  
         

(243,759,102,829) 
             

23,682,152,495  
                           

7,310  

2011   MTDL 
            

69,620,723,899  
                    

259  
            

99,430,584,540  
         

(130,354,262,196) 
           

141,655,967,995  
                           

7,340  

2007 Millenium Pharmacon Tbk SDPC 
              

9,608,714,506  
                       

96  
              

4,572,600,780  
             

(2,969,493,904) 
             

13,137,409,397  
                  

850  

2008   SDPC 
              

9,519,437,753  
                    

110  
         

(23,586,630,713) 
             

(9,833,009,296) 
             

41,825,236,048  
                           

8,350  

2009   SDPC 
              

9,512,140,595  
                    

123  
         

(11,349,739,582) 
             

(6,222,164,533) 
             

(2,817,358,502) 
                           

8,330  

2010   SDPC 
              

1,507,409,366  
                    

125  
         

(15,017,850,693) 
             

(1,872,550,496) 
             

18,556,827,770  
                           

6,610  

2011   SDPC 
              

4,001,514,905  
              

130  
         

(10,698,952,164) 
             

(1,058,097,246) 
             

11,400,585,643  
                           

6,640  

2007 Mitra Adiperkasa Tbk MAPI 
         

115,429,279,000  
                    

738  
         

344,625,476,999  
         

(313,334,543,001) 
           

146,189,182,999  
                           

3,600  

2008   MAPI 
         

(69,790,974,000) 
                    

679  
         

197,691,287,999  
         

(399,608,522,001) 
           

145,983,044,999  
                           

6,380  

2009   MAPI 
         

163,986,260,000  
                    

776  
         

270,273,510,999  
         

(247,443,612,001) 
         

(111,304,524,001) 
                           

6,360  

2010   MAPI 
         

201,071,363,000  
                    

885  
         

770,430,389,999  
         

(521,766,425,001) 
         

(214,066,389,001) 
                           

8,790  

2011   MAPI 
         

360,424,992,000  
                 

1,081  
         

471,073,906,999  
         

(492,595,582,001) 
             

85,822,692,999  
                         

11,900  

2007 Modern Internasional Tbk MDRN 
              

1,799,209,953  
                    

493  
         

(55,710,740,672) 
             

(7,539,642,622) 
             

54,058,765,487  
                           

3,670  

2008   MDRN 
              

2,059,099,439  
                    

496  
            

64,835,813,521  
             

(6,597,300,425) 
           

(69,614,714,891) 
                           

6,940  

2009   MDRN 
            

12,023,983,368  
                    

515  
         

(72,008,896,573) 
             

35,022,698,185  
             

32,617,899,945  
                           

8,470  

2010   MDRN 
            

41,976,947,256  
                    

576  
            

41,984,565,400  
           

(35,099,051,673) 
                   

909,257,871  
                           

9,200  

2011   MDRN 
            

56,715,758,740  
            

662  
         

(50,452,241,258) 
           

(54,739,320,090) 
           

162,577,109,522  
                           

9,320  

2007 
 
Multipolar Tbk 

 
MLPL 

            
61,317,000,000  

                    
258  

      
1,363,550,999,999  

         
(585,903,000,001) 

           
601,797,999,999  

                           
3,170  

2008   MLPL (196,509,000,000)              228  767,202,999,999    (2,062,952,000,001)        379,127,999,999                8,800  

2009   MLPL 
         

110,691,000,000  
                    

234  
      

1,246,880,999,999  
     

(1,429,792,000,001) 
           

714,748,999,999  
                           

6,500  
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2010   MLPL 
      

5,741,641,000,000  
                 

1,100  
         

604,889,999,999  
       

3,913,562,999,999  
     

(3,552,551,000,001) 
                         

16,475  

2011   MLPL 
            

96,038,000,000  
                 

1,055  
         

323,321,999,999  
         

(866,464,000,001) 
         

(472,879,000,001) 
                           

6,020  

2007 Pakuwon Jati Tbk PWON 
            

83,669,601,000  
                    

131  
            

47,303,231,999  
           

244,622,811,999  
         

(368,418,787,001) 
                           

3,280  

2008   PWON 
            

(9,469,397,000) 
                    

100  
         

134,272,182,999  
             

10,890,646,999  
           

(35,658,736,001) 
                           

6,600  

2009   PWON 
         

146,622,125,000  
       

115  
            

82,835,044,999  
             

(7,987,200,001) 
         

(124,381,398,001) 
                           

8,500  

2010   PWON 
         

316,526,884,000  
                    

202  
         

512,898,901,999  
         

(490,113,745,001) 
             

55,576,962,999  
                           

6,620  

2011   PWON 
         

378,531,447,000  
                    

197  
         

346,238,988,999  
     

(1,476,006,065,001) 
       

1,431,449,905,999  
                           

6,710  

2007 
Pelayaran Tempuran Emas 
Tbk TMAS 

            
28,085,225,887  

                    
304  

            
95,427,140,498  

         
(142,829,506,242) 

             
53,951,026,285  

                               
980  

2008   TMAS 
         

155,190,663,887  
                    

433  
         

295,673,013,721  
         

(219,727,737,488) 
           

(32,399,557,182) 
                           

6,300  

2009   TMAS 
       

(178,950,102,688) 
                    

288  
         

144,682,582,402  
         

(461,640,420,369) 
           

272,742,331,324  
                           

8,140  

2010   TMAS 
       

(104,292,747,913) 
                    

192  
         

(17,780,714,940) 
           

195,883,653,699  
         

(171,966,913,212) 
                           

8,380  

2011   TMAS 
            

33,984,905,295  
                    

213  
         

146,068,176,754  
           

115,308,374,110  
         

(239,237,953,424) 
                           

6,280  

2007 Pembangunan Jaya Ancol Tbk PJAA 
         

140,867,118,325  
                    

509  
         

186,086,398,276  
         

(113,077,616,075) 
             

98,544,034,107  
                         

13,750  

2008   PJAA 
         

132,233,084,587  
                    

552  
         

286,376,556,868  
         

(194,301,035,253) 
           

(55,542,789,437) 
                           

6,900  

2009   PJAA 
         

137,389,481,212  
                    

605  
         

285,753,636,790  
         

(100,398,472,746) 
           

(60,537,210,479) 
                           

7,630  

2010   PJAA 
         

141,855,147,275  
                    

674  
         

355,968,036,607  
         

(316,639,506,919) 
         

(143,999,999,919) 
                           

9,580  

2011   PJAA 
         

161,939,225,933  
                    

737  
         

401,721,714,319  
         

(313,433,457,031) 
           

(16,399,999,918) 
                           

9,790  

2007 Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI 
              

1,476,089,884  
                    

828  
            

13,635,495,691  
                 

(145,114,946) 
             

(4,412,500,001) 
                           

1,490  

2008   KONI 
            

(2,808,330,745) 
                    

219  
              

3,444,769,718  
                   

399,411,135  
             

(9,155,670,001) 
                           

8,040  

2009   KONI 
              

5,483,009,456  
                    

291  
         

(34,161,659,104) 
                   

505,122,706  
             

37,316,249,999  
                           

8,180  

2010   KONI 
              

1,378,322,048  
                    

309  
            

14,640,917,087  
                 

(428,231,691) 
             

(7,050,000,001) 
                           

8,030  

2011   KONI           3,076,170,318               349            9,268,968,950  (104,510,671) (13,162,500,001) 8,670  

2007 Perdana Gapuraprima Tbk GPRA 
            

36,055,531,873  
                    

163  
       

(104,792,385,396) 
      

(51,103,810,465) 
           

290,893,348,362  
                         

13,330  
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2008   GPRA 
            

11,370,175,212  
                    

165  
              

8,475,993,707  
         

(181,364,268,343) 
           

121,296,496,190  
                         

10,710  

2009   GPRA 
            

31,296,373,054  
                    

175  
         

(10,623,700,938) 
             

(7,610,297,541) 
           

(63,616,723,160) 
                  

10,760  

2010   GPRA 
            

32,894,691,160  
                    

190  
         

118,612,720,765  
             

38,615,502,668  
         

(156,513,800,026) 
                         

10,900  

2011   GPRA 
            

44,854,664,733  
                    

203  
              

9,319,357,492  
             

(5,939,193,103) 
             

22,126,405,284  
                         

10,960  

2007 Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS 
      

1,572,564,940,647  
                 

1,389  
      

2,926,542,619,714  
     

(2,525,454,997,814) 
           

123,029,022,056  
                         

16,480  

2008   PGAS 
         

633,859,683,713  
                    

292  
      

3,778,938,944,244  
     

(1,231,966,356,498) 
         

(525,056,707,502) 
                           

7,230  

2009   PGAS 
      

6,229,043,496,319  
                    

484  
      

6,952,934,696,173  
     

(1,824,353,065,583) 
     

(1,297,276,698,414) 
                         

18,000  

2010   PGAS 
      

6,463,399,734,308  
                    

152  
      

9,536,047,627,606  
     

(1,370,539,372,261) 
     

(3,436,498,040,708) 
       

7,350  

2011   PGAS 
      

6,118,209,661,023  
                    

709  
      

8,314,370,418,395  
     

(1,159,183,303,632) 
     

(7,844,291,943,166) 
                         

14,070  

2007 Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN 
         

101,453,484,000  
                    

463  
         

129,977,601,999  
         

(514,072,065,001) 
           

520,460,673,999  
                           

1,930  

2008   PLIN 
       

(233,163,618,000) 
                    

392  
         

359,722,979,999  
         

(907,949,678,001) 
           

568,327,673,999  
                         

10,100  

2009   PLIN 
         

292,526,423,000  
                    

475  
         

293,814,625,999  
         

(376,118,216,001) 
           

(77,547,330,001) 
                           

9,600  

2010   PLIN 
         

503,065,708,000  
                    

626  
         

256,154,161,999  
           

503,805,285,999  
         

(480,544,907,001) 
                           

9,020  

2011   PLIN 
            

82,969,374,000  
                    

647  
         

347,189,723,999  
           

(92,614,692,001) 
         

(337,422,291,001) 
                           

8,730  

2007 Roda Panggon Harapan Tbk RODA 
               

(252,318,798) 
                    

119  
              

2,688,236,134  
                      

85,447,149  
                   

(18,327,102) 
                         

13,760  

2008   RODA 
         

(10,508,262,250) 
                    

596  
       

(107,012,208,382) 
         

(988,572,836,492) 
       

1,235,306,358,709  
                         

10,120  

2009   RODA 
                  

395,374,950  
                    

696  
         

(57,739,409,526) 
             

(4,621,988,303) 
           

(77,662,965,852) 
                           

8,460  

2010   RODA 
            

(9,419,771,972) 
                    

597  
            

13,474,800,580  
             

(8,511,623,201) 
                

1,859,923,449  
                           

8,570  

2011   RODA 
            

12,502,452,430  
                    

605  
         

162,352,192,443  
           

(12,210,928,573) 
         

(116,623,034,244) 
                           

8,590  
 

2007 
 
Samudera Indonesia Tbk 

 
SDMR 

         
135,663,053,000  

              
10,284  

         
412,348,396,999  

         
(123,757,988,001) 

         
(112,585,664,001) 

                         
19,040  

2008   SDMR 
         

169,123,444,000  
                 

7,793  
         

645,775,021,999  
     

(1,168,003,673,001) 
           

546,684,247,999  
                         

19,250  

2009   SDMR       (15,630,064,000)           7,604        227,582,125,999       (959,435,556,001)        368,323,743,999  18,500  

2010   SDMR 
            

98,510,019,000  
                 

9,920  
         

295,622,572,999  
         

(338,451,469,001) 
           

(33,431,248,001) 
                         

21,900  
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2011   SDMR 
        

141,944,826,000  
              

10,504  
         

183,555,950,999  
         

(911,316,768,001) 
           

569,057,636,999  
                         

22,780  

2007 Steady Safe Tbk SAFE 
         

(14,952,343,903) 201 
              

7,158,614,495  
                

4,467,766,257  
             

(5,937,981,049) 
                         

13,990  

2008   SAFE 
              

8,905,440,232  123 
              

8,614,273,724  
             

34,542,135,574  
           

(48,691,250,897) 
                           

9,100  

2009   SAFE 
         

(24,305,240,980) 186 
            

14,378,466,789  
                 

(204,773,852) 
           

(15,036,545,851) 
                           

9,150  

2010   SAFE 
              

2,448,061,046  177 
            

12,076,362,049  
             

20,181,105,311  
           

(32,020,019,591) 
                           

9,110  

2011   SAFE 
            

(8,391,755,084) 120 
            

15,307,188,250  
                

1,846,899,999  
           

(17,350,132,092) 
                           

9,180  

2007 Surya Citra Media Tbk SCMA 
         

127,001,037,000  
                    

654  
         

142,122,366,999  
         

(136,464,824,001) 
           

518,550,205,999  
                           

4,010  

2008   SCMA 
         

207,960,589,000  
                    

713  
         

343,727,953,999  
         

(148,875,890,001) 
         

(515,274,357,001) 
                         

10,000  

2009   SCMA 
         

285,453,430,000  
                    

730  
         

383,001,432,999  
           

(59,569,510,001) 
         

(245,749,484,001) 
                         

10,790  

2010   SCMA 
         

530,127,428,000  
                    

774  
      

1,934,409,663,999  
           

(18,560,584,001) 
         

(441,039,563,001) 
                         

10,050  

2011   SCMA 
         

912,587,591,000  
                    

778  
         

927,817,943,999  
           

(27,518,544,001) 
         

(895,794,417,001) 
                         

14,750  

2007 Suryamas Dutamakmur Tbk SMDM 
       

(121,289,904,944) 
                       

89  
            

48,786,737,257  
             

24,502,858,231  
             

(4,427,976,457) 
                         

14,610  

2008   SMDM 
         

(16,992,005,746) 
                    

255  
              

8,798,382,524  
             

(1,009,125,440) 
           

(17,828,876,851) 
                           

9,160  

2009   SMDM 
              

2,357,598,955  
                    

256  
            

33,649,126,477  
             

26,251,083,030  
           

(23,276,591,164) 
                           

9,060  

2010   SMDM 
            

(2,685,048,000) 
                    

440  
            

37,603,875,999  
                 

(809,577,001) 
           

(28,342,654,001) 
                           

9,225  

2011   SMDM 
            

24,837,391,000  
                    

513  
              

6,767,445,999  
             

(4,002,250,001) 
             

18,135,460,999  
                           

9,090  

2007 Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 
   

12,857,018,000,000  
                 

1,674  
   

27,727,271,999,999  
   

(15,138,863,000,001) 
   

(10,957,038,000,001) 
                         

10,630  

2008   TLKM 
   

10,619,470,000,000  
                 

1,702  
   

24,316,296,999,999  
   

(16,545,727,000,001) 
   

(11,348,436,000,001) 
                           

9,860  

2009   TLKM 
   

11,332,140,000,000  
                 

1,934  
   

29,715,573,999,999  
   

(21,828,879,000,001) 
     

(6,652,664,000,001) 
                         

14,460  

2010   TLKM 
   

15,870,000,000,000  
                    

705  
   

27,758,999,999,999  
   

(16,518,000,000,001) 
     

(9,820,000,000,001) 
                         

17,800  

2011   TLKM 
   

15,470,000,000,000  
                    

762  
   

30,552,999,999,999  
   

(14,505,000,000,001) 
   

(15,539,000,000,001) 
                         

16,450  

2007 Tempo Inti Media Tbk TMPO 2,553,431,000            1,192          14,294,128,999              (912,873,001)        (12,852,051,001) 9,130  

2008   TMPO 
              

3,208,756,000  
                 

1,196  
              

9,275,732,999  
           

(11,990,199,001) 
                

5,069,364,999  
                 

9,500  
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2009   TMPO 
              

1,444,208,000  
                 

1,198  
            

(4,311,935,001) 
             

(4,299,425,001) 
                

9,041,678,999  
                           

9,510  

2010   TMPO 
              

5,352,205,000  
                 

1,206  
            

20,936,265,999  
             

(2,136,897,001) 
                

2,307,839,999  
                           

9,590  

2011   TMPO 
            

10,379,454,000  
                 

1,220  
            

11,379,002,999  
           

(23,321,608,001) 
                   

197,708,999  
                           

9,210  

2007 Tira Austenite Tbk TIRA 
              

2,523,470,365  
                 

1,277  
            

18,758,671,057  
             

(8,365,735,251) 
           

(21,916,308,447) 
                         

14,040  

2008   TIRA 
              

1,330,613,013  
                 

1,299  
            

26,971,654,594  
                   

213,371,913  
           

(24,715,232,487) 
                           

9,200  

2009   TIRA 
              

2,202,660,865  
                 

1,337  
            

27,348,050,720  
            

(4,755,318,204) 
           

(20,527,198,745) 
                           

9,180  

2010   TIRA 
              

5,085,462,361  
                 

1,629  
              

1,376,528,839  
             

(5,338,454,074) 
             

12,095,375,723  
                           

8,875  

2011   TIRA 
              

7,462,361,826  
                 

1,745  
            

11,779,972,467  
             

(1,213,155,604) 
           

(10,229,228,130) 
                           

8,430  

2007 Toko Gunung Agung Tbk TKGA 
              

1,992,175,868  
                       

58  
            

12,243,670,275  
             

(1,852,996,041) 
             

(8,190,884,732) 
                         

14,330  

2008   TKGA 
                  

846,103,865  
                       

74  
            

13,063,478,313  
             

(1,591,312,416) 
                 

(813,562,059) 
                         

10,025  

2009   TKGA 
                  

256,367,897  
                       

79  
              

4,538,501,963  
             

(1,915,208,238) 
             

(1,406,534,657) 
                         

10,025  

2010   TKGA 
            

(6,837,241,711) 
                    

52 
              

2,591,882,462  
             

(4,448,230,326) 
                

4,047,793,566  
                         

10,180  

2011   TKGA 
            

(5,810,175,476) 
                  

163 
              

4,866,497,575  
             

(4,373,779,179) 
                   

558,508,792  
                         

10,260  

2007 Toko Bangun Persada Tbk TOTL 
            

53,612,559,086  
                    

164  
            

22,923,760,895  
           

(68,015,678,058) 
           

(41,250,000,001) 
                         

14,240  

2008   TOTL 
            

17,383,322,541  
                    

162  
         

156,236,405,264  
             

25,797,877,035  
           

(23,859,385,977) 
                         

10,580  

2009   TOTL 
     

52,030,426,029  
                    

179  
         

195,612,509,746  
           

(45,811,167,877) 
             

(5,376,887,876) 
                         

12,930  

2010   TOTL 
            

80,628,852,801  
                    

218  
         

115,697,631,540  
           

(89,208,750,855) 
             

27,615,970,923  
                         

12,625  

2011   TOTL 
     

123,514,549,897  
                    

198  
         

274,964,595,300  
           

(47,444,986,937) 
           

(54,852,381,198) 
                         

15,740  
 

2007 
 
Tunas Ridean Tbk 

 
TURI 

         
189,816,000,000  

                    
614  

         
(86,553,000,001) 

         
(222,641,000,001) 

             
31,882,999,999  

                           
3,110  

2008   TURI 
         

245,079,000,000  
                    

735  
         

691,230,999,999  
           

(19,212,000,001) 
             

(2,546,000,001) 
                           

5,690  

2009   TURI 
         

310,387,000,000  
                    

717  
         

150,978,999,999  
         

(207,942,000,001) 
         

(268,243,000,001) 
                         

10,780  

2010   TURI 269,004,000,00               217  118,077,999,999       (100,599,000,001) (30,186,000,001)             10,960  

2011   TURI 
         

322,289,000,000  
                    

263  
         

251,488,999,999  
         

(121,263,000,001) 
                 

(255,000,001) 
                         

11,050  
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2007 United Tractors Tbk UNTR 
      

1,493,037,000,000  
                 

2,011  
      

2,657,777,999,999  
     

(1,016,525,000,001) 
     

(1,453,973,000,001) 
                           

8,475  

2008   UNTR 
      

2,660,742,000,000  
                 

3,346  
      

4,253,894,999,999  
     

(4,951,114,000,001) 
       

2,852,522,999,999  
                         

12,475  

2009   UNTR 
      

3,817,541,000,000  
                 

4,161  
      

5,101,021,999,999  
     

(3,060,468,000,001) 
     

(2,208,471,000,001) 
                         

20,940  

2010   UNTR 
      

3,874,515,000,000  
                 

4,859  
      

2,423,880,999,999  
     

(3,629,170,000,001) 
                 

(901,000,001) 
                         

26,675  

2011   UNTR 
      

5,899,506,000,000  
                 

1,422  
   

10,440,273,999,999  
     

(7,664,971,000,001) 
       

2,832,467,999,999  
                           

6,620  

2007 Wicaksana Overseas Int Tbk WICO 
            

26,654,365,113  
                    

120  
            

(7,072,991,580) 
                

7,007,717,711  
                 

(789,167,669) 
                           

4,210  

2008   WICO 
         

(24,895,058,903) 
                         

5  
            

(167,707,636) 
                

3,057,183,839  
             

(2,171,249,503) 
                         

10,875  

2009   WICO 
              

8,256,658,247  
                         

6  
            

13,503,596,199  
                

6,088,900,226  
           

(18,612,270,564) 
                         

10,880  

2010   WICO 
               

(658,394,467) 
                         

7  
              

9,133,930,970  
                 

(513,100,920) 
      

(10,818,977,959) 
                         

11,040  

2011   WICO 
              

1,252,108,974  
                         

7  
         

(11,769,228,576) 
             

30,415,225,840  
             

(8,320,181,005) 
                         

11,050  

2007 
Arpeni Pratama Ocean Line 
Tbk APOL 

         
223,264,300,468  

                    
149  

         
446,193,693,332  

     
(1,128,049,186,663) 

           
796,347,484,609  

                         
2,330  

2008   APOL 
              

9,915,582,088  
                    

536  
         

435,006,232,582  
     

(1,300,898,717,268) 
           

912,088,798,763  
                         

11,060  

2009   APOL 
       

(670,605,382,761) 
                    

258  
         

289,791,485,309  
         

(569,937,215,990) 
           

199,913,221,379  
                         

10,525  

2010   APOL 
   

(1,634,468,743,387) 
                    

679  
            

64,823,708,908  
           

(74,541,153,387) 
           

(83,676,669,904) 
                           

7,480  

2011   APOL 
   

(2,065,884,091,526) 281 
            

96,046,814,110  
         

(518,235,501,434) 
           

368,656,109,718  
                         

10,910  

2007 Astra Graphia Tbk ASGR 
            

72,074,000,366  
                    

233  
         

121,785,351,892  
           

(71,193,711,059) 
           

(53,415,554,455) 
                           

3,580  

2008   ASGR 
            

62,486,606,234  
                    

247  
         

205,273,742,545  
           

126,026,289,991  
         

(171,623,542,684) 
                         

11,825  

2009   ASGR 
            

66,947,426,012  
                 

2,818  
         

322,441,498,060  
             

23,006,527,934  
           

(67,184,250,398) 
                           

6,675  

2010   ASGR 
     

118,415,000,000  
                    

346  
         

227,465,999,999  
           

(17,231,000,001) 
         

(128,365,000,001) 
                         

12,190  

2011   ASGR 
         

139,473,000,000  
                    

413  
            

99,387,999,999  
           

(21,978,000,001) 
           

(49,483,000,001) 
                         

12,300  

2007 
Bhuwanatala Indah Permai 
Tbk BIPP 

            
(5,315,841,332) 

                    
101  

            
(4,874,998,925) 

             
(5,193,255,454) 

             
24,190,626,374  

                           
2,675  

2008   BIPP (43,490,639,885)                        73  6,107,137,533               (477,262,129)                 (18,248,172,115)           11,080  

2009   BIPP 
         

(21,807,772,883) 
                       

61  
               

(355,008,630) 
                 

(551,545,427) 
                 

(558,954,198) 
                         

11,100  
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2010   BIPP 
            

(5,017,051,960) 
                       

58  
              

1,775,404,333  
                 

(972,825,082) 
                         

(550,205) 
                         

11,710  

2011   BIPP 
         

(20,191,933,879) 
                    

454  
         

(57,998,151,269) 
                

6,035,143,448  
             

53,240,186,289  
                           

5,075  

2007 Bakrie & Brothers Tbk BNBR 
         

223,357,976,000  
                    

182  
         

648,925,962,999  
     

(3,920,440,817,001) 
       

3,598,768,692,999  
                           

3,490  

2008   BNBR 
         

(16,464,967,856) 
        

0,224 
              

1,317,768,926  
           

(43,789,218,735) 
             

42,636,991,330  
                         

12,150  

2009   BNBR 
            

(1,627,126,687) 
                    

145  
              

2,993,006,116  
             

(3,130,394,266) 
                   

438,092,755  
                           

4,710  

2010   BNBR 
   

(6,998,143,813,000) 
                       

87  
      

1,403,702,341,999  
     

(9,924,541,881,001) 
       

7,816,636,137,999  
                           

7,675  

2011   BNBR 
         

131,875,515,000  
                    

146  
         

620,879,409,999  
     

(2,932,591,662,001) 
       

2,040,602,401,999  
                         

12,940  

2007 Bakrie Telecom Tbk BTEL 
         

144,268,988,873  
                       

99  
         

556,902,919,861  
     

(2,023,535,311,390) 
       

1,522,871,187,462  
                           

2,775  

2008   BTEL 
         

136,812,627,065  
                    

178  
         

600,056,349,917  
     

(3,408,163,649,240) 
       

3,014,084,162,842  
                           

5,490  

2009   BTEL 
            

98,442,112,191  
                    

177  
      

1,143,057,476,880  
         

(531,272,863,836) 
         

(397,751,629,239) 
                           

5,460  

2010   BTEL 
              

9,975,729,110  
                    

182  
         

771,293,436,679  
     

(1,605,596,534,136) 
           

397,261,967,949  
                         

12,625  

2011   BTEL 
       

(782,699,191,424) 
                    

153  
         

792,414,978,632  
     

(1,167,124,691,134) 
           

184,781,100,568  
                         

12,060  

2007 Centrin Online Tbk CENT 
            

15,795,827,288  
                    

163  
            

15,979,464,261  
           

(11,751,595,261) 
                 

(690,062,623) 
                           

2,180  

2008   CENT 
         

(16,299,261,741) 
                    

123  
               

(171,025,063) 
           

(12,572,188,415) 
              

10,532,865  
                           

4,750  

2009   CENT 
            

11,629,385,441  
                         

0,769 
            

14,290,210,385  
             

(6,207,412,140) 
                      

(3,138,273) 
                         

12,600  

2010   CENT 
              

3,633,610,704  
                    

159  
              

3,148,874,165  
             

14,470,070,702  
             

(1,920,864,192) 
                           

4,825  

2011   CENT 
                  

(11,733,975) 
                    

157  
                  

551,475,263  
             

(5,561,820,150) 
                 

(647,048,978) 
                           

5,080  

2007 
 
Citra Marga Nusaphala P. Tbk 

 
CMNP 

            
26,211,500,518  

                    
655  

            
40,712,000,666  

         
(202,946,387,796) 

           
112,301,967,476  

                         
15,440  

2008   CMNP 
            

72,442,271,342  
                    

708  
         

188,001,404,714  
         

(195,037,864,043) 
           

(66,283,984,068) 
                           

5,440  

2009   CMNP 
      

69,097,861,525  
                    

742  
         

276,077,557,906  
         

(108,144,050,295) 
         

(149,470,583,390) 
                           

5,200  

2010   CMNP 
         

294,161,351,782  
                    

906  
         

419,752,102,530  
             

75,748,604,150  
         

(186,694,344,490) 
                           

6,040  

2011   CMNP 352,941,084,574          1,080  429,700,453,008          (80,374,106,211)           (32,522,549,310)                         6,240  

2007 Duta Graha Indah Tbk DGIK 
            

76,276,744,800  
                    

499  
         

(54,865,553,351) 
           

(27,710,897,397) 
           

408,170,463,497  
                         

14,930  
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2008   DGIK 
            

60,835,789,741  
                    

156  
       

(171,376,275,475) 
           

(15,426,490,399) 
             

56,248,144,937  
                           

4,490  

2009   DGIK 
            

66,743,636,441  
                    

165  
            

51,033,740,763  
           

(16,230,601,070) 
             

19,070,672,944  
                           

4,590  

2010   DGIK 
            

70,542,159,376  
                    

175  
         

354,838,827,832  
           

(70,825,895,963) 
             

26,024,080,538  
                           

4,630  

2011   DGIK 
              

7,993,812,710  
                    

173  
       

(197,219,826,957) 
           

(20,017,958,478) 
         

(152,996,354,820) 
                           

4,660  

2007 Zebra Nusantara Tbk ZBRA 
            

(8,275,571,759) 
                       

79  
               

(389,813,993) 
             

(2,504,116,453) 
                

3,027,281,020  
                           

2,250  

2008   ZBRA 
            

(7,060,160,800) 
                       

69  
              

4,950,376,705  
                

2,610,860,664  
             

(7,588,158,163) 
                         

12,380  

2009   ZBRA 
            

(7,658,948,331) 
                       

57  
                  

626,984,642  
       

(872,336,146) 
                   

205,933,724  
                         

12,550  

2010   ZBRA 
            

(9,424,290,479) 
                       

42  
                  

756,323,400  
                 

(522,816,961) 
                 

(297,434,707) 
                         

12,750  

2011   ZBRA 
            

(9,334,154,533) 
                       

28  
            

(5,372,123,301) 
                      

84,229,799  
                

5,266,707,633  
   

12,760  

2007 Ace Hardware Indonesia TBk ACES 
            

60,068,440,352  
                    

342  
         

(11,562,928,194) 
         

(179,173,851,804) 
           

282,358,395,997  
                           

7,940  

2008   ACES 
         

130,642,749,872  
                    

395  
         

129,455,421,794  
           

(92,485,968,975) 
           

(38,091,025,433) 
                           

5,910  

2009   ACES 
         

154,442,645,114  
                    

174  
         

185,995,702,758  
             

72,293,742,804  
             

42,397,353,263  
                         

10,430  

2010   ACES 
         

177,851,336,490  
                    

173  
         

187,148,761,152  
         

(198,669,462,151) 
           

(15,721,650,001) 
                         

10,340  

2011   ACES 
         

279,504,732,018  
                    

718  
            

81,793,084,944  
         

(171,518,737,506) 
           

(71,212,388,804) 
                           

6,300  

2007 AKR Corporindo Tbk AKRA 
         

191,208,244,000  
     

409  
         

220,433,194,999  
         

(472,851,823,001) 
           

343,432,352,999  
                           

8,650  

2008   AKRA 
         

210,032,685,000  
                    

121  
         

443,527,059,999  
         

(918,435,528,001) 
           

536,749,583,999  
                         

13,710  

2009   AKRA 
         

274,718,650,000  
                    

104  
         

671,152,316,999  
     

(1,036,457,783,001) 
           

415,128,863,999  
                         

18,135  

2010   AKRA 
         

310,916,115,000  
                    

629  
         

427,918,660,999  
         

(498,891,285,001) 
           

451,573,670,999  
                           

6,460  

2011   AKRA 
      

2,284,079,885,000  
                    

942  
         

932,416,941,999  
       

1,676,265,645,999  
     

(1,879,048,835,001) 
                           

9,600  

2007 Alam Sutera Realty Tbk ASRI 
            

20,289,303,614  
                       

99  
            

20,289,303,613  
         

(214,501,752,127) 
           

483,739,680,336  
                           

7,590  

2008   ASRI 
            

58,814,908,537  
      

102  
            

56,686,359,443  
           

(86,208,830,810) 
             

(9,332,352,715) 
                           

9,810  

2009   ASRI 94,020,549,049             108  126,231,731,325          (156,840,256,744)         145,212,799,430            9,930  

2010   ASRI 
         

290,483,812,132  
                    

124  
         

796,865,491,374  
         

(356,565,680,880) 
         

(138,536,233,563) 
                         

5,770  
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2011   ASRI 
         

602,736,609,457  
                    

156  
      

1,419,007,133,263  
     

(1,111,444,632,731) 
         

(195,012,924,034) 
                           

6,130  

2007 Bekasai Asri Pemula Tbk BAPA 
                  

915,648,455  
                    

182  
            

(6,369,112,141) 
                 

(310,910,961) 
                

6,121,739,718  
                           

9,700  

2008   BAPA 
                  

446,623,887  
                       

89  
              

8,388,345,060  
                 

(836,307,755) 
             

(7,289,468,913) 
                         

10,250  

2009   BAPA 
              

8,982,142,892  
                    

103  
            

24,824,672,441  
                   

(36,168,201) 
           

(21,187,548,364) 
                         

10,260  

2010   BAPA 
            

12,680,878,136  
                    

115  
            

15,498,483,792  
                   

(11,949,001) 
           

(17,368,071,978) 
                           

9,825  

2011   BAPA 
              

5,901,252,085  
          

124  
              

4,399,876,745  
                 

(722,777,501) 
                   

910,527,666  
                           

9,830  

2007 Bukit Darmo Property Tbk BKDP 
              

2,836,631,013  
                    

106  
            

34,882,864,132  
         

(313,751,762,697) 
           

357,013,425,902  
                           

8,160  

2008   BKDP 
                  

828,204,097  
                    

106  
         

(65,925,167,600) 
         

(101,386,614,803) 
           

114,237,211,275  
                           

9,775  

2009   BKDP 
            

(7,163,405,361) 
                    

105  
         

(55,864,837,040) 
             

(1,173,573,193) 
             

34,232,606,204  
                         

11,480  

2010   BKDP 
         

(14,663,361,902) 
                    

515  
         

(26,951,014,878) 
             

20,658,678,083  
           

143,094,038,689  
                   

5,830  

2011   BKDP 
         

(20,783,965,972) 
                    

555  
            

(6,724,186,234) 
           

(35,026,390,028) 
             

(8,699,746,169) 
                           

5,980  

2007 
Bintang Mitra Semestaraya 
Tbk BMSR 

              
4,340,285,466  

                    
517  

            
68,325,242,329  

           
(11,020,500,001) 

           
(19,581,565,067) 

                           
8,130  

2008   BMSR 
         

(29,663,028,801) 
                    

449  
               

(796,065,703) 
         

(339,350,000,097) 
           

400,461,236,535  
                         

10,210  

2009   BMSR 
         

(19,729,085,798) 
                    

421  
         

(10,596,914,237) 
           

(39,861,149,200) 
                

1,329,820,616  
                         

10,140  

2010   BMSR 
         

(56,911,068,346) 
                    

337  
            

45,653,190,637  
             

(6,928,969,137) 
           

(13,200,032,979) 
                         

10,050  

2011   BMSR 
            

(7,162,986,506) 
                  

320  
            

59,993,643,270  
             

62,521,247,478  
           

(19,970,378,903) 
                         

10,130  

2007 
 
Ciptojaya Kontrindoreksa Tbk 

 
CKRA 

                  
488,151,919  

                    
271  

              
2,639,500,729  

                 
(411,196,651) 

                   
103,507,999  

                         
10,250  

2008   CKRA 
            

14,583,776,505  
                    

242  
         

(25,895,045,967) 
         

(907,276,854,302) 
           

928,047,542,555  
                         

10,975  

2009   CKRA 
            

(1,425,723,768) 
                    

242  
            

28,586,910,040  
                 

(810,049,501) 
           

(27,752,747,781) 
                         

10,290  

2010   CKRA 
         

(41,001,854,246) 
                    

225  
            

(2,355,523,979) 
                 

(649,700,058) 
                

2,985,587,699  
                         

10,110  

2011   CKRA 
            

48,484,456,622  
                    

232  
            

(7,637,696,860) 
           

381,608,947,789  
           

205,336,466,753  
                         

10,375  

2007 Centris Multi Persada P. Tbk CMPP 21,275,818,421                          849  6,656,887,186               3,814,293,499                 (11,288,242,347)           7,725  

2008   CMPP 
              

9,406,462,771  
                    

674  
              

4,074,931,636  
                

6,062,725,499  
           

(10,326,846,375) 
                         

10,710  
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2009   CMPP 
            

10,516,540,371  
                    

480  
               

(590,641,158) 
                

2,797,049,499  
             

(2,134,098,858) 
            

10,555  

2010   CMPP 
                  

228,010,534  
                    

568  
            

(1,296,225,768) 
                   

169,999,999  
                 

(910,414,951) 
                         

10,600  

2011   CMPP 
                  

161,483,849  
                    

571  
            

(6,620,401,154) 
             

25,718,738,784  
           

(18,265,694,023) 
                         

10,690  

2007 Cowell Development Tbk COWL 
              

7,361,061,600  
                    

151  
              

6,648,523,881  
                

1,477,070,160  
             

26,602,944,488  
                           

7,950  

2008   COWL 
          

6,617,794,740  
                    

158  
              

8,352,879,519  
           

(24,844,202,534) 
             

(5,841,510,706) 
                         

10,400  

2009   COWL 
            

13,691,009,424  
                    

506  
              

8,957,435,447  
                 

(143,232,315) 
           

(15,561,361,026) 
                           

6,220  

2010   COWL 
              

8,400,254,550  
                    

601  
            

26,455,150,021  
          

(16,744,301,213) 
             

(8,053,686,463) 
                           

6,120  

2011   COWL 
            

33,321,522,166  
                    

217  
         

107,047,598,358  
             

17,138,009,303  
                   

899,672,967  
                         

10,475  

2007 Catur Sentosa Adiprana Tbk CSAP 
            

33,494,663,000  
                    

132  
            

(6,063,813,001) 
           

(15,060,599,001) 
           

132,970,721,999  
                           

7,630  

2008   CSAP 
            

56,226,853,000  
                    

151  
            

14,635,500,999  
         

(142,008,700,001) 
             

23,782,696,999  
                         

10,475  

2009   CSAP 
            

11,253,751,000  
                    

151  
              

6,071,004,999  
           

(58,496,721,001) 
             

48,731,969,999  
                         

10,440  

2010   CSAP 
            

37,418,104,000  
                    

181  
         

(57,930,212,001) 
         

(108,173,925,001) 
           

161,039,010,999  
                         

10,610  

2011   CSAP 
            

75,303,824,000  
                    

205  
            

11,494,242,999  
         

(108,173,925,001) 
           

100,880,417,999  
                         

10,700  

2007 Ciputra Surya Tbk CTRS 
         

171,505,948,436  
                    

635  
            

33,325,730,348  
           

(65,858,064,128) 
             

21,416,248,750  
                           

8,090  

2008   CTRS 
         

144,326,673,486  
   

749  
            

96,906,683,993  
         

(161,885,029,216) 
             

99,584,909,250  
                         

11,450  

2009   CTRS 
            

57,118,544,152  
                    

737  
            

22,950,808,159  
             

(9,360,187,942) 
                

5,935,070,057  
                         

11,250  

2010   CTRS 
            

96,182,194,730  
                 

1,210  
            

67,600,014,171  
         

(152,762,403,476) 
           

137,131,186,225  
                           

7,830  

2011   CTRS 
         

199,327,063,606  
                 

1,029  
         

269,366,414,496  
         

(318,172,837,135) 
           

252,244,827,662  
                           

4,750  

2007 Duta Kirana Finance Tbk DKFT 
               

(388,159,959) 
                       

64  
              

9,411,087,326  
                      

23,196,174  
             

(9,631,566,347) 
           

8,050  

2008   DKFT 
            

(7,461,468,040) 
                       

74  
              

9,914,741,614  
             

(5,380,024,920) 
             

(2,977,805,515) 
                         

10,600  

2009   DKFT 
            

(3,898,316,038) 
                       

38  
            

(5,029,881,553) 
             

(1,071,226,931) 
                 

(796,944,654) 
                         

10,625  

2010   DKFT (4,069,548,689)            12 (3,902,460,073) (6,250,240,907)             14,413,792,849             10,580  

2011   DKFT 
         

177,475,279,701  
                 

1,060  
            

89,830,710,798  
           

(49,470,982,675) 
           

955,527,087,896  
                           

6,400  
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2007 Duta Pertiwi Tbk DUTI 
            

58,938,358,183  
                 

1,234  
         

227,761,742,419  
             

41,046,673,743  
           

(72,551,260,693) 
                           

8,450  

2008   DUTI 
            

40,087,592,994  
                 

1,225  
         

293,093,057,002  
                

3,779,910,297  
         

(192,194,192,892) 
                         

11,925  

2009   DUTI 
         

211,986,451,546  
                 

1,340  
         

309,646,127,131  
             

55,430,270,153  
         

(340,007,759,559) 
                           

5,850  

2010   DUTI 
         

330,328,676,189  
                 

1,733  
         

279,191,566,361  
           

(41,181,847,364) 
           

(95,258,938,698) 
                         

12,840  

2011   DUTI 
         

422,405,402,492  
                 

1,926  
         

373,657,602,614  
             

81,201,218,269  
         

(153,906,470,959) 
                           

7,040  

2007 Elnusa Tbk ELSA 
         

102,790,000,000  
                    

163  
       

(142,145,000,001) 
         

(126,713,000,001) 
           

218,747,999,999  
                           

7,875  

2008   ELSA 
         

133,772,000,000  
                    

221  
            

35,971,999,999  
         

(549,049,000,001) 
           

807,248,999,999  
                         

11,410  

2009   ELSA 
         

466,233,000,000  
                    

262  
         

288,388,999,999  
           

320,029,999,999  
           

114,662,999,999  
                           

6,010  

2010   ELSA 
            

63,795,000,000  
                    

268  
            

58,043,999,999  
         

(100,502,000,001) 
         

(346,292,000,001) 
                         

10,760  

2011   ELSA 
         

(30,115,000,000) 
                    

261  
         

340,445,999,999  
         

(553,891,000,001) 
           

161,986,999,999  
                         

10,910  

2007 Fast Food Indonesia Tbk FAST 
         

102,537,329,000  
                    

846  
         

239,304,030,999  
         

(146,824,847,001) 
           

(15,996,885,001) 
                         

10,000  

2008   FAST 
         

125,267,988,000  
                    

199  
         

225,582,843,999  
         

(170,284,688,001) 
           

(17,851,315,001) 
                           

4,670  

2009   FAST 
         

181,996,584,000  
                    

209  
         

367,684,650,999  
         

(174,735,094,001) 
           

(28,180,499,001) 
                           

4,690  

2010   FAST 
         

199,597,177,000  
                 

1,796  
         

293,572,631,999  
         

(251,808,727,001) 
           

(41,574,774,001) 
                         

17,490  

2011   FAST 
         

229,054,524,000  
                 

1,804  
         

481,023,421,999  
         

(287,560,130,001) 
             

(9,018,131,001) 
                         

19,940  

2007 
 
Fortune Indonesia Tbk 

 
FORU 

              
7,282,334,767  

                    
182  

                  
418,652,743  

                 
(970,811,095) 

                 
(788,199,123) 

                           
7,560  

2008   FORU 
              

9,102,037,790  
                 

1,081  
            

14,134,784,642  
                 

(667,988,624) 
             

(1,330,247,662) 
                         

12,060  

2009   FORU 
              

5,579,909,457  
                 

1,432  
            

(6,684,838,923) 
             

(1,310,316,965) 
             

(1,949,242,255) 
                         

13,950  

2010   FORU 
              

9,643,996,834  
                    

226  
            

11,006,719,021  
             

(1,041,746,712) 
             

(1,524,830,982) 
                           

4,710  

2011   FORU 
            

12,953,959,994  
                    

250  
         

(11,962,829,410) 
             

(5,146,820,291) 
                

3,548,549,186  
                           

4,810  

2007 Dayaindo Resources Tbk KARK 
              

2,651,204,352  
                    

110  
            

(4,064,956,826) 
           

(35,306,603,871) 
             

41,040,787,919  
                           

7,760  

2008   KARK 4,901,322,385                            196  (217,110,882,906)       (143,843,859,222)         367,134,036,519          11,410  

2009   KARK 
            

11,154,555,725  
                    

192  
         

107,395,524,903  
         

(191,252,024,851) 
             

80,767,702,350  
                         

11,380  
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2010   KARK 
            

93,023,440,184  
                    

127  
                    

42,753,699  
     

(2,020,898,371,968) 
       

1,963,942,626,768  
                           

4,925  

2011   KARK 
            

59,788,659,042  
                    

126  
            

92,715,510,390  
           

(18,058,392,410) 
           

(48,088,600,741) 
                           

5,550  

2007 First Media Tbk KBLV 
              

2,514,171,479  
                    

419  
         

(66,478,199,064) 
         

(313,418,492,582) 
           

339,981,850,318  
                           

8,440  

2008   KBLV 
       

(101,722,598,483) 
                    

296  
         

(13,873,776,991) 
         

(163,415,682,643) 
           

141,642,628,668  
                         

11,000  

2009   KBLV 
            

32,791,604,456  
                    

335  
            

17,344,501,319  
         

(342,259,105,425) 
           

306,295,744,925  
                         

11,190  

2010   KBLV 
            

41,923,000,000  
                    

444  
         

165,780,999,999  
         

(178,013,000,001) 
             

48,791,999,999  
                         

11,350  

2011   KBLV 
              

3,596,000,000  
                 

1,381  
            

(6,461,000,001) 
         

(715,444,000,001) 
       

1,467,697,999,999  
                           

6,390  

2007 Kridaperdana Indahgraha Tbk KPIG 
            

16,899,610,929  
                    

852  
                  

172,501,954  
         

(546,438,084,718) 
           

479,878,626,219  
                         

11,380  

2008   KPIG 
       

(107,571,005,800) 
                    

985  
         

137,729,438,365  
     

(1,357,739,965,939) 
       

1,225,300,100,897  
                         

11,960  

2009   KPIG 
         

127,874,560,767  
                 

1,263  
            

12,038,249,587  
             

(3,081,861,663) 
             

(2,536,531,046) 
                           

5,200  

2010   KPIG 
         

162,928,191,295  
                    

554  
            

20,950,763,394  
             

56,049,372,539  
           

(33,188,108,132) 
                         

11,800  

2011   KPIG 
            

45,594,571,563  
                    

514  
            

17,365,391,243  
           

(57,586,793,950) 
             

(7,254,112,824) 
                         

11,575  

2007 AGIS Tbk TMPI 
                  

300,597,240  
      

193  
         

(43,144,238,527) 
           

(37,041,230,763) 
             

85,220,022,656  
                           

7,690  

2008   TMPI 
              

2,247,159,444  
                    

440  
            

22,840,969,066  
         

(718,754,463,387) 
           

693,442,085,471  
                         

12,810  

2009   TMPI 
            

(3,144,459,573) 
                    

106  
         

(59,115,462,381) 
             

62,421,166,079  
             

(9,038,423,913) 
                           

3,310  

2010   TMPI 
              

4,429,012,140  
                    

174  
            

(2,820,419,666) 
           

(12,247,579,761) 
             

13,115,818,533  
                         

11,380  

2011   TMPI 
              

6,680,107,860  
                    

175  
            

11,932,989,488  
             

22,454,375,423  
           

(34,118,048,207) 
                         

11,320  

2007 
Gowa Makassar Tourism Dev. 
Tbk GMTD 

              
7,856,944,679  

                    
853  

         
(11,779,341,340) 

                   
(36,261,701) 

             
12,259,244,599  

                           
7,790  

2008   GMTD 
              

8,022,795,695  
                    

914  
              

2,785,585,724  
                 

(268,543,954) 
             

(2,124,811,401) 
                           

4,600  

2009   GMTD 
            

13,485,473,435  
                    

474  
            

16,234,019,150  
                 

(335,125,601) 
             

(8,475,233,501) 
                         

11,530  

2010   GMTD 
            

27,572,486,921  
        

518  
            

48,588,859,249  
                 

(209,975,001) 
           

(16,621,738,501) 
                         

11,740  

2011   GMTD 49,084,685,373             1,708  87,320,230,590             (24,864,025,866)           (15,059,830,901)           5,780  

2007 Hotel Sahid Jaya Tbk SHID 
              

5,445,086,174  
                    

240  
            

26,457,406,315  
           

(32,339,506,038) 
             

18,794,794,203  
                           

7,760  
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2008   SHID 
            

15,616,314,155  
                    

254  
            

15,933,809,511  
           

(18,048,217,035) 
                   

591,134,717  
                         

11,610  

2009   SHID 
              

9,166,014,075  
                    

262  
            

13,271,083,137  
           

(33,170,242,436) 
             

11,967,946,161  
                         

11,610  

2010   SHID 
            

17,788,792,967  
                    

278  
       

(106,803,998,867) 
           

118,739,589,619  
           

(11,850,953,143) 
                         

11,760  

2011   SHID 
            

10,000,933,626  
                    

813  
            

34,061,112,555  
           

(14,919,373,456) 
           

(11,051,842,487) 
                         

11,990  

2007 
Humpuss Intermoda Trans. 
Tbk HITS 

         
240,008,274,000  

                    
302  

         
120,060,810,999  

           
312,930,151,999  

         
(272,100,153,001) 

                           
8,050  

2008   HITS 
         

(66,679,574,000) 
                 

1,138  
         

360,295,020,999  
           

(98,988,610,001) 
         

(276,607,641,001) 
                           

6,975  

2009   HITS 
              

1,311,336,000  
                 

1,229  
            

62,205,501,999  
             

68,246,040,999  
         

(311,012,891,001) 
                         

15,260  

2010   HITS 
       

(662,275,081,000) 
                    

126  
         

(74,287,870,001) 
                

6,595,472,999  
           

415,505,260,999  
                         

10,975  

2011   HITS 
       

(218,328,947,000) 
                       

87  
         

(53,728,636,001) 
         

(158,655,058,001) 
             

41,445,890,999  
                         

11,250  

2007 Indosiar Karya Media Tbk IDKM 
       

(129,284,550,810) 
                    

129  
            

26,837,391,201  
             

34,628,267,203  
             

49,410,073,618  
                           

7,900  

2008   IDKM 
            

19,564,753,721  
                    

345  
            

51,908,423,170  
             

27,706,096,456  
           

707,039,758,367  
                           

4,460  

2009   IDKM 
              

8,513,147,708  
                    

366  
            

90,905,977,567  
           

(31,397,494,282) 
           

(78,804,074,514) 
                           

4,175  

2010   IDKM 
              

8,295,292,590  
                    

147  
         

156,492,635,499  
           

(39,606,668,540) 
         

(119,059,878,919) 
                         

11,940  

2011   IDKM 
         

(96,858,105,933) 
                     

67  
         

227,657,134,047  
           

(27,573,436,738) 
           

(72,883,165,540) 
                         

11,810  

2007 
 
Inter Delta Tbk 

 
INTD 

                  
406,159,315  179 

               
(737,954,232) 

                   
(29,173,934) 

                 
(490,360,393) 

                           
8,100  

2008   INTD 
            

(2,704,322,644) 
                    

252  
              

8,024,410,371  
                   

(38,059,755) 
                 

(414,526,902) 
                           

7,450  

2009   INTD 
               

(738,676,319) 
                    

254  
            

(4,787,057,679) 
                 

(163,148,757) 
                 

(668,149,437) 
                           

7,525  

2010   INTD 
              

1,996,277,548  
                       

77  
              

3,246,392,668  
                 

(130,999,124) 
                      

(9,662,001) 
                         

12,040  

2011   INTD 
              

6,277,435,364  
                    

130  
         

(14,091,494,303) 
                 

(534,824,496) 
             

12,665,533,998  
                         

12,040  

2007 Dhramala Intiland Tbk DILD 
            

20,429,374,533  
                    

358  
            

17,366,736,031  
                

7,228,228,211  
           

(14,406,835,514) 
                           

8,190  

2008   DILD 
            

14,165,322,151  
                    

363  
            

10,106,500,730  
           

(69,188,003,315) 
             

81,926,355,865  
                           

4,000  

2009   DILD 25,612,283,715                         371  21,252,628,322             (32,993,395,374)           (11,786,459,747)           12,490  

2010   DILD 
         

350,491,922,129  
                    

139  
       

(281,183,722,897) 
         

(120,674,350,909) 
           

451,312,874,477  
                         

12,490  
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2011   DILD 
         

147,404,782,398  
                    

143  
       

(226,548,671,030) 
         

(191,977,448,296) 
           

435,796,002,740  
                         

11,925  

2007 Jasa Marga (Persero) Tbk JSMR 
         

277,981,735,000  
                    

879  
         

489,734,990,999  
             

50,527,454,999  
       

3,199,376,136,999  
                           

8,900  

2008   JSMR 
         

707,797,979,000  
                    

966  
      

1,022,399,671,999  
     

(1,178,480,879,001) 
         

(466,698,782,001) 
                           

5,010  

2009   JSMR 
         

992,693,559,000  
                 

1,056  
      

1,074,805,700,999  
     

(1,080,847,659,001) 
           

(57,203,613,001) 
                           

5,940  

2010   JSMR 
      

1,193,486,669,000  
                    

345  
      

1,533,256,108,999  
     

(1,780,790,180,001) 
           

945,121,802,999  
                         

11,730  

2011   JSMR 
      

1,179,281,837,000  
                    

278  
      

1,785,731,478,999  
     

(2,239,514,260,001) 
           

206,200,906,999  
                         

11,730  

2007 Jasuindo Tiga Perkasa Tbk JTPE 
              

3,639,982,626  
                    

171  
            

12,938,409,381  
             

(7,708,683,378) 
             

(4,828,520,934) 
                           

7,640  

2008   JTPE 
              

8,025,544,247  
                    

186  
            

20,816,173,697  
           

(16,452,464,832) 
                

4,999,269,858  
                           

3,440  

2009   JTPE 
            

25,388,078,148  
                    

252  
            

30,753,952,338  
           

(11,501,536,074) 
             

(5,876,861,178) 
                           

3,380  

2010   JTPE 
            

75,583,420,902  
                    

211  
            

93,532,056,357  
           

(45,190,373,041) 
           

(13,046,246,788) 
                           

5,010  

2011   JTPE 
            

79,699,271,940  
                    

217  
         

109,639,848,653  
           

(50,914,090,963) 
           

(55,072,882,373) 
                           

5,025  

2007 Kokoh Inti Arebama Tbk KOIN 
              

4,965,791,488  
                    

110  
         

(30,043,387,910) 
             

(1,863,334,983) 
             

33,725,959,257  
                           

7,660  

2008   KOIN 
              

6,935,960,401  
                    

133  
         

(18,702,796,611) 
           

(13,728,408,783) 
             

45,177,116,530  
                           

3,110  

2009   KOIN 
              

5,918,854,209  
                    

140  
         

(34,141,422,930) 
             

(7,701,249,424) 
             

35,788,648,518  
                           

3,160  

2010   KOIN 
              

6,255,610,415  
                       

39  
            

13,194,035,349  
           

(16,661,574,421) 
                

4,152,220,221  
                         

11,100  

2011   KOIN 
       

(108,027,740,399) 18 
            

11,582,287,422  
             

25,268,844,450  
           

(23,798,088,594) 
                           

9,830  

2007 Lautan Luas Tbk LTLS 
            

71,670,000,000  
                    

764  
            

51,187,999,999  
         

(279,986,000,001) 
           

229,234,999,999  
                           

7,900  

2008   LTLS 
         

145,846,000,000  
                 

1,025  
       

(446,824,000,001) 
         

(370,560,000,001) 
           

838,286,999,999  
                           

3,600  

2009   LTLS 
         

85,925,000,000  
                    

979  
         

970,832,999,999  
         

(234,887,000,001) 
         

(574,486,000,001) 
                           

3,560  

2010   LTLS 
            

86,982,000,000  
                    

426  
         

147,944,999,999  
         

(241,954,000,001) 
         

(346,779,000,001) 
                         

13,660  

2011   LTLS 90,831,000,000             
                    

499  137,901,999,999          (149,884,000,001)         159,653,999,999            
                         

13,960  

2007 Integrasi Teknologi Tbk ITTG         (2,349,737,392)                  8          10,436,391,130           (2,651,792,141)          (4,889,366,332) 8,030  

2008   ITTG 
            

(6,470,385,985) 14 
                  

514,163,237  
             

(5,364,296,376) 
                

1,400,675,950  
                           

2,510  
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2009   ITTG 
         

(10,941,811,115) 17 
            

12,057,382,495  
             

13,159,469,046  
             

(1,065,717,802) 
                           

2,500  

2010   ITTG 
              

8,770,939,576  
                    

555  
               

(706,705,069) 
             

(4,066,138,721) 
                   

173,705,199  
                         

14,650  

2011   ITTG 
            

(1,176,289,625) 
                    

629  
            

(1,545,466,190) 
             

(1,062,750,001) 
                

5,709,089,078  
                         

14,975  

2007 Mas Murni Indonesia Tbk MAMI 
         

(49,149,530,783) 
                    

470  
              

4,764,390,754  
             

(4,646,517,047) 
                 

(249,530,126) 
                           

7,575  

2008   MAMI 
              

3,437,139,317  
                    

329  
            

14,190,755,571  
           

(11,846,928,447) 
             

(1,471,240,112) 
                           

7,310  

2009   MAMI 
              

3,012,893,629  
                    

331  
              

6,256,702,703  
             

(9,628,272,162) 
                

3,495,846,839  
                           

7,375  

2010   MAMI 
              

1,093,221,621  252 
              

9,554,124,992  
           

(34,486,762,291) 
             

26,724,123,309  
                         

10,900  

2011   MAMI 
              

1,564,470,850  254 
              

3,003,167,908  
           

(20,610,697,766) 
             

17,532,375,789  
                         

10,880  

2007 Media Nusantara Citra Tbk MNCN 
         

427,460,000,000  
                    

283  
            

74,161,999,999  
         

(897,302,000,001) 
       

1,949,949,999,999  
                           

8,130  

2008   MNCN 
         

166,955,000,000  
                    

310  
         

366,123,999,999  
         

(701,360,000,001) 
           

(58,817,000,001) 
                           

2,260  

2009   MNCN 
         

385,617,000,000  
                       

92  
         

153,192,999,999  
         

(207,046,000,001) 
           

(68,609,000,001) 
                         

12,800  

2010   MNCN 
       

730,218,000,000  
                       

98  
         

383,653,999,999  
         

(289,827,000,001) 
         

(131,895,000,001) 
                         

12,990  

2011   MNCN 
      

1,125,171,000,000  
                    

497  
         

868,223,999,999  
         

(546,677,000,001) 
         

(564,726,000,001) 
                           

4,275  

2007 Mobile-8 Telecom Tbk FREN 
            

50,345,297,209  
                       

89  
         

155,623,821,189  
         

(688,993,675,780) 
           

525,977,627,998  
                           

7,650  

2008   FREN 
   

(1,068,868,003,999) 
                       

36  
       

(443,997,593,856) 
         

(343,389,107,098) 
           

(42,105,549,372) 
                           

9,950  

2009   FREN 
       

(724,396,366,372) 
                    

128  
         

(69,291,326,905) 
             

11,859,141,481  
             

57,625,851,049  
                           

3,150  

2010   FREN 
   

(1,401,813,486,084) 
                       

18  
       

(974,532,718,736) 
             

48,902,456,592  
           

922,527,322,454  
                           

2,890  

2011   FREN 
   

(2,400,247,590,614) 
                    

162  
       

(759,729,620,042) 
     

(1,670,166,171,456) 
       

2,636,126,079,120  
                           

8,340  

2007 Multipolar Tbk MLPL 
            

61,317,000,000  
                    

258  
      

1,364,661,999,999  
         

(587,014,000,001) 
           

601,797,999,999  
                           

7,575  

2008   MLPL 
       

(196,509,000,000) 
                    

222  
         

755,243,999,999  
     

(2,057,736,000,001) 
           

385,754,999,999  
                               

860  

2009   MLPL 110,691,000,000          
                 

3,440  1,246,880,999,999       (1,429,792,000,001)     714,748,999,999            
                         

18,025  

2010   MLPL    2,830,626,000,000            4,161  592,350,999,999  3,913,562,999,999  (3,552,551,000,001) 19,130  

2011   MLPL 
            

96,038,000,000  
                 

1,055  
         

323,321,999,999  
         

(866,464,000,001) 
         

(472,879,000,001) 
                           

2,090  
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2007 
Ramayana Lestari Sentosa 
Tbk RALS 

         
366,809,000,000  

                    
305  

         
537,618,999,999  

         
(246,123,000,001) 

         
(155,408,000,001) 

                           
8,310  

2008   RALS 
         

429,747,000,000  
                    

329  
         

598,912,999,999  
         

(251,086,000,001) 
         

(218,984,000,001) 
                           

2,420  

2009   RALS 
         

334,763,000,000  
                    

124  
         

484,493,999,999  
         

(423,587,000,001) 
         

(218,984,000,001) 
                       

13,990  

2010   RALS 
         

354,752,000,000  
                    

191  
         

560,401,999,999  
         

(263,729,000,001) 
         

(152,440,000,001) 
                         

14,220  

2011   RALS 
         

337,588,000,000  
                    

400  
         

792,290,999,999  
         

(448,565,000,001) 
         

(212,880,000,001) 
                           

2,380  

2007 Rimo Catur Lestari Tbk RIMO 
              

1,134,682,485  
                       

40  
               

(941,308,247) 
                      

38,415,266  
                   

616,746,643  
                           

7,680  

2008   RIMO 
            

1,408,935,301  
                       

44  
              

7,833,396,101  
                

6,281,600,886  
                 

(693,901,061) 
                           

1,090  

2009   RIMO 
         

(28,474,578,035) 40 
            

(1,465,245,697) 
             

(1,393,992,701) 
             

(2,549,510,593) 
                         

15,525  

2010   RIMO 
         

(11,046,531,212) 72 
              

1,021,251,872  
                 

(893,321,338) 
                 

(112,122,481) 
                         

15,710  

2011   RIMO 
         

(12,755,941,002) 88 
                  

(32,592,672) 
                      

97,958,999  
                   

(55,216,479) 
                         

980  

2007 Rukun Raharja Tbk RAJA 
                  

188,332,878  
                 

1,023  
            

13,114,103,024  
                   

(67,878,401) 
           

(17,369,487,492) 
                           

7,650  

2008   RAJA 
                    

93,743,355  
                 

1,026  
              

7,442,787,002  
                 

(220,408,701) 
             

(7,832,175,001) 
                           

1,730  

2009   RAJA              132,013,967  
                 

2,387            4,201,856,396                (20,440,001)               (70,000,001) 
                         

26,560  

2010   RAJA 
                  

925,192,743  
                 

2,330  
            

11,413,990,299  
             

(6,285,491,285) 
                

6,213,843,270  
                         

32,725  

2011   RAJA 
              

2,773,020,000  
                 

3,094  
            

11,046,193,999  
                

1,488,532,999  
           

(10,090,315,001) 
                           

3,580  

2007 
Sona Topas Tourism Inds. 
Tbk SONA 

            
15,820,628,862  

                    
439  

         
101,640,443,120  

           
(46,973,275,029) 

           
(22,744,401,502) 

                           
9,390  

2008   SONA 
            

22,175,404,106  
                    

485  
         

132,895,767,097  
           

(81,128,389,158) 
           

(30,054,399,297) 
                         

13,075  

2009   SONA 
            

26,676,456,805  
                    

566  
            

75,046,137,096  
           

(43,878,395,363) 
           

(80,253,518,414) 
                         

13,090  

2010   SONA 
    

64,564,064,081  
                    

761  
            

80,691,889,914  
           

(22,348,869,468) 
           

(35,904,812,178) 
                         

13,340  

2011   SONA 
            

72,626,504,436  
                 

1,315  
         

(24,532,844,429) 
           

336,482,005,742  
           

(63,796,144,140) 
                         

13,960  

2007 Sugi Samapersada Tbk SUGI 
              

3,689,898,512  
                    

104  
     

2,939,474,887  
             

(3,467,722,050) 
                 

(610,387,575) 
                           

7,650  

2008   SUGI 1,783,225,437                 98  7,164,799,555  16,755,239,999  (670,893,023) 12,775  

2009   SUGI 
            

(2,321,331,174) 
                    

312  
            

16,818,422,758  
           

(33,723,765,329) 
             

11,453,454,385  
                           

2,760  
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2010   SUGI 
              

2,266,092,168  
                    

347  
            

(6,435,974,626) 
                

8,466,592,594  
             

(1,832,112,375) 
                           

3,400  

2011   SUGI 
            

(7,760,370,000) 
           

89  
            

(3,670,870,001) 
                

8,120,769,999  
             

(4,636,980,001) 
                         

12,910  

2007 Tigaraksa Satria Tbk TGKA 
            

47,190,705,624  
                    

320  
         

(93,591,599,962) 
           

(10,442,942,307) 
           

105,773,877,639  
                           

7,800  

2008   TGKA 
         

110,721,934,404  
                    

412  
         

(41,667,634,101) 
             

46,470,056,813  
             

(8,412,677,664) 
                         

13,510  

2009   TGKA 
            

49,592,555,990  
                 

1,049  
         

153,590,189,653  
           

(14,118,006,514) 
         

(123,692,180,682) 
                           

3,320  

2010   TGKA 
         

102,503,218,904  
                 

1,223  
            

21,193,998,790  
             

15,456,569,264  
             

10,708,782,890  
                           

3,790  

2011   TGKA 
         

108,495,128,708  
                    

570  
         

(63,534,040,442) 
           

(37,234,572,832) 
           

116,713,992,385  
                         

14,090  

2007 AKR Corporindo Tbk AKRA 
         

191,208,244,000  
                    

409  
         

220,433,194,999  
         

(472,851,823,001) 
           

343,432,352,999  
                           

8,875  

2008   AKRA 
         

210,032,685,000  
                    

515  
         

443,527,059,999  
         

(918,435,528,001) 
           

536,749,583,999  
                         

14,290  

2009   AKRA 
         

274,718,650,000  555 
         

671,152,316,999  
     

(1,036,457,783,001) 
           

415,128,863,999  
                           

2,570  

2010   AKRA 
         

310,916,115,000  629 
         

427,918,660,999  
         

(498,891,285,001) 
           

451,573,670,999  
                           

2,650  

2011   AKRA 
      

2,299,580,219,000  
    

968  
         

932,416,941,999  
       

1,676,265,645,999  
     

(1,879,048,835,001) 
                         

19,100  

2007 Asahimas Flat Glass Tbk AMFG       155,010,000,000  
                 

3,021  343,133,999,999       (149,588,000,001)      (123,169,000,001) 
                         

10,800  

2008   AMFG 
         

228,268,000,000  
                 

5,075  
         

476,810,999,999  
         

(116,250,000,001) 
         

(143,039,000,001) 
                         

20,575  

2009   AMFG 
            

67,293,000,000  
                 

3,524  
         

341,731,999,999  
         

(432,004,000,001) 
           

(17,360,000,001) 
                           

3,975  

2010   AMFG 
       

330,973,000,000  
                 

4,246  
         

481,894,999,999  
           

(72,998,000,001) 
           

(17,360,000,001) 
                         

18,430  

2011   AMFG 
         

336,995,000,000  
                 

4,943  
         

335,386,999,999  
         

(255,909,000,001) 
           

(34,720,000,001) 
                         

18,840  

2007 Astra OtopartsTbk AUTO 
         

454,907,000,000  
                 

2,932  
         

262,779,999,999  
           

(32,986,000,001) 
           

(96,212,000,001) 
                         

10,900  

2008   AUTO 
         

566,025,000,000  
                    

234  
         

517,078,999,999  
           

(32,402,000,001) 
         

(303,701,000,001) 
                           

2,280  

2009   AUTO 
        

768,265,000,000  
                    

627  
         

595,744,999,999  
           

(34,323,000,001) 
         

(300,776,000,001) 
                           

7,600  

2010   AUTO 
      

1,225,305,000,000  
                 

5,321  
         

399,126,999,999  
         

(204,408,000,001) 
         

(477,007,000,001) 
                         

21,310  

2011   AUTO 1,101,583,000,000  1,225        258,575,999,999       (450,800,000,001)          73,118,999,999              16,760  

2007 Ekadharma Internasional TBk EKAD 
              

4,233,068,343  
                    

109  
              

3,922,589,787  
             

(4,062,725,663) 
                   

(46,967,509) 
                           

7,645  
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2008   EKAD 
              

4,606,369,363  
                    

106  
         

(57,107,269,027) 
                   

315,358,370  
             

53,226,570,007  
                         

14,050  

2009   EKAD 
            

16,443,338,453  
                    

350  
            

(5,568,259,219) 
             

(3,302,680,712) 
                

5,987,787,524  
                           

2,140  

2010   EKAD 
            

24,485,164,898  
                    

378  
            

13,961,224,281  
           

(11,998,665,626) 
             

(1,007,190,253) 
                           

2,390  

2011   EKAD 
            

26,148,879,995  
                    

211  
            

14,468,283,956  
             

(5,069,867,855) 
             

(5,067,812,495) 
                         

14,430  

2007 Fajar Surya Wisesa Tbk FASW 
         

121,970,185,307  
                    

523  
         

721,657,147,019  
           

(96,800,114,929) 
         

(484,578,708,368) 
                           

9,240  

2008   FASW 
            

36,553,869,861  
                    

528  
      

1,107,948,970,951  
           

(36,004,551,680) 
     

(1,073,331,505,343) 
                         

14,930  

2009   FASW 
         

276,728,714,277  639 
         

868,140,069,723  
         

(125,258,849,658) 
         

(742,706,512,692) 
                               

900  

2010   FASW 
         

283,001,824,437  731 
      

1,164,934,536,804  
         

(810,592,209,867) 
         

(353,291,053,391) 
                           

1,010  

2011   FASW 
         

132,338,923,785  
                    

727  
      

1,911,187,311,871  
         

(648,856,170,674) 
     

(1,389,989,566,247) 
                         

15,410  

2007 Goodyear Indonesia Tbk GDYR 
                  

602,000,000  
                       

70  
                  

104,999,999  
                   

828,999,999  
             

(1,435,000,001) 
                         

26,300  

2008   GDYR 
                  

(77,000,000) 
                       

25  
               

(745,000,001) 
             

(1,136,000,001) 
                   

347,999,999  
                         

15,125  

2009   GDYR 
         

116,451,000,000  
                 

9,706  
         

374,487,239,999  
         

(342,306,700,001) 
           

(99,128,490,001) 
                         

23,900  

2010   GDYR 
          

74,158,680,000  
              

11,274  
         

195,238,449,999  
           

(91,100,180,001) 
           

(76,376,990,001) 
                         

25,090  

2011   GDYR 
            

21,584,840,000  
              

11,506  
         

162,947,119,999  
           

(63,750,740,001) 
             

(9,657,170,001) 
                         

25,330  

2007 H M Sampoerna Tbk HMSP 
      

3,624,018,000,000  
                 

1,840  
      

1,786,379,999,999  
     

(1,455,950,000,001) 
         

(934,615,000,001) 
                         

20,500  

2008   HMSP 
      

3,895,280,000,000  
                 

1,836  
      

4,745,112,999,999  
         

(991,683,000,001) 
     

(4,642,101,000,001) 
                         

23,225  

2009   HMSP 
      

5,087,339,000,000  
                 

1,027  
      

4,305,595,999,999  
         

(493,671,000,001) 
     

(3,449,997,000,001) 
                           

1,830  

2010   HMSP 
      

6,421,429,000,000  
                 

1,145  
      

7,059,974,999,999  
         

(291,072,000,001) 
     

(3,433,861,000,001) 
                           

2,100  

2011   HMSP 
      

8,064,426,000,000  
                 

2,328  
   

11,088,269,999,999  
           

(96,576,000,001) 
   

(12,131,130,000,001) 
                         

33,110  

2007 
Indocement Tunggal Prakasa 
Tbk INTP 

         
980,103,086,314  

                 
1,873  

      
1,407,614,937,573  

           
(23,175,779,636) 

         
(934,521,057,696) 

                         
14,555  

2008   INTP 1,745,500,938,215       
                 

2,309  1,619,202,132,219       (232,837,442,185)         (893,021,913,492)         
                           

6,210  

2009   INTP 2,746,654,071,082  2,901  3,184,421,623,014       (274,369,437,445) (1,079,450,550,718)             24,050  

2010   INTP 
      

3,224,941,884,793  
                    

224  
      

3,376,092,402,559  
         

(435,832,645,145) 
         

(883,854,421,929) 
                               

780  
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2011   INTP 
      

3,601,516,000,000  
                    

241  
      

3,883,710,999,999  
         

(504,789,000,001) 
     

(1,190,000,000,001) 
                               

125  

2007 Kabelindo Murni Tbk KBLM 
              

5,314,388,899  
       

215  
              

8,173,644,295  
           

(14,099,805,340) 
                

6,745,065,723  
                           

7,610  

2008   KBLM 
              

3,987,761,239  
                    

219  
         

(37,093,051,466) 
           

(16,842,154,547) 
             

59,265,590,161  
                               

850  

2009   KBLM 
              

1,695,130,121  
                    

221  
              

8,175,310,053  
             

(7,697,846,968) 
             

(7,956,335,346) 
                               

810  

2010   KBLM 
              

3,921,611,855  
                 

3,552  
              

5,654,912,325  
             

(8,498,912,310) 
             

15,003,762,745  
                         

25,675  

2011   KBLM 
            

19,002,962,627  
                 

4,274  
            

47,220,266,786  
           

(58,642,260,067) 
                

9,996,162,843  
              

27,090  

2007 Kalbe Farma Tbk KLBF 
         

705,694,196,679  
                    

333  
         

362,898,238,845  
           

(42,271,083,213) 
         

(473,789,467,692) 
                           

8,480  

2008   KLBF 
         

706,822,146,190  
                    

357  
         

807,700,535,343  
         

(186,224,944,191) 
         

(439,699,784,339) 
                           

1,100  

2009   KLBF 
         

929,003,740,338  
                    

424  
      

1,363,583,440,600  
         

(645,440,196,893) 
         

(390,741,702,760) 
                           

1,750  

2010   KLBF 
      

1,343,798,968,422  
                 

4,717  
      

1,253,907,863,695  
         

(232,133,807,947) 
         

(574,668,046,896) 
                         

20,210  

2011   KLBF 
      

1,522,956,820,292  
                 

3,450  
      

1,473,495,223,305  
         

(630,953,593,119) 
         

(406,975,292,943) 
                           

4,375  

2007 Holcim Indonesia Tbk SMCB 
         

169,410,000,000  
                    

295  
         

864,467,999,999  
         

(142,138,000,001) 
         

(327,820,000,001) 
    

8,700  

2008   SMCB 
         

282,220,000,000  
                    

366  
      

1,178,380,999,999  
         

(587,294,000,001) 
         

(461,823,000,001) 
                                 

40  

2009   SMCB 
         

895,751,000,000  
                    

433  
      

1,542,864,999,999  
         

(470,119,000,001) 
     

(1,586,305,000,001) 
                               

890  

2010   SMCB 
         

830,382,000,000  
                    

485  
      

1,061,233,999,999  
         

(254,873,000,001) 
         

(116,674,000,001) 
                         

16,025  

2011   SMCB 
      

1,063,560,000,000  
                    

531  
      

2,086,235,999,999  
         

(946,310,000,001) 
     

(1,082,375,000,001) 
                         

15,245  

2007 Mandom Indonesia Tbk TCID 
         

111,232,287,817  
                 

3,723  
         

178,542,842,752  
           

(62,716,332,402) 
           

(45,207,104,451) 
                         

15,300  

2008   TCID 
         

114,854,035,121  
                 

4,059  
         

101,359,599,475  
         

(135,157,378,807) 
             

27,671,544,061  
                           

2,410  

2009   TCID 
         

124,611,778,666  
                 

4,381  
         

188,221,655,812  
           

(76,040,765,801) 
           

(60,284,525,156) 
                         

19,820  

2010   TCID 
         

131,445,098,783  
                    

568  
         

157,211,148,764  
         

(110,897,670,198) 
           

(64,300,728,693) 
                           

3,010  

2011   TCID 140,038,819,641          
                    

642  73,140,815,234             (44,709,856,049)           (68,308,842,928)           
                           

3,410  

2007 Unilever  Indonesia Tbk UNVR    1,964,652,000,000               353  2,250,012,999,999    (1,191,576,000,001)   (1,637,785,000,001)             14,400  

2008   UNVR 
      

2,407,231,000,000  
                    

406  
      

2,785,784,999,999  
         

(509,114,000,001) 
     

(1,994,516,000,001) 
                         

14,775  
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2009   UNVR 
      

3,044,107,000,000  
                    

891  
      

3,280,709,999,999  
         

(700,047,000,001) 
     

(2,436,028,000,001) 
                           

1,610  

2010   UNVR 
      

3,384,648,000,000  
                    

982  
      

3,619,188,999,999  
     

(1,310,024,000,001) 
     

(2,847,461,000,001) 
                           

2,160  

2011   UNVR 
      

4,164,304,000,000  
                    

482  
      

5,461,875,999,999  
     

(1,433,138,000,001) 
     

(4,010,747,000,001) 
                         

17,000  
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Lampiran 5 : Persentase Pengungkapan CSR 
 
 

no Nama Perusahaan Kode Tahun CSRD Total % Tahun CSRD Total % Tahun CSRD Total % 

1 Astra Internasional Tbk ASII 2007 35 78 
                    
0.45  2008 36 78 

      
0.46  2009 45 78    0.58  

2 Bakrieland Development Tbk ELTY 2007 35 78 
                    
0.45 2008 35 78 

      
0.45 2009 35 78    0.45 

3 Bayu BuanaTbk BAYU 2007 9 78 
                    
0.12  2008 12 78 

      
0.15  2009 14 78    0.18  

4 Ciputra Property Tbk CTRP 2007 12 78 
                    
0.15  2008 13 78 

      
0.17  2009 10 78    0.13  

5 Excelcomindo Pratama Tbk EXCL 2007 15 78 
                    
0.19  2008 21 78 

      
0.27  2009 21 78    0.27  

6 Global Mediacom Tbk BMTR 2007 14 78 
                    
0.18  2008 16 78 

      
0.21  2009 11 78    0.14  

7 Indosat Tbk ISAT 2007 17 78 
                    
0.22  2008 25 78 

      
0.32  2009 22 78    0.28  

8 Intraco Penta Tbk INTA 2007 11 78 
                    
0.14  2008 13 78 

      
0.17  2009 9 78    0.12  

9 Jakarta Int Hotel & Dev. Tbk JIHD 2007 7 78 
                    
0.09  2008 8 78 

      
0.10  2009 6 78    0.08  

10 Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA 2007 21 78 
                    
0.27  2008 19 78 

      
0.24  2009 16 78    0.21  

11 Lamicitra Nusantara Tbk LAMI 2007 3 78 
                    
0.04  2008 4 78 

      
0.05  2009 4 78    0.05  

12 Lippo Cikarang Tbk LPCK 2007 10 78 
                    
0.13  2008 17 78 

      
0.22  2009 18 78    0.23  

13 Lippo Karawaci Tbk LPKR 2007 11 78 
                    
0.14  2008 18 78 

      
0.23  2009 18 78    0.23  

14 Metrodata Electronics Tbk MTDL 2007 17 78 
                    
0.22  2008 22 78 

      
0.28  2009 19 78    0.24  

15 Millenium Pharmacon Tbk SDPC 2007 5 78 
                    
0.06  2008 9 78 

      
0.12  2009 11 78    0.14  

16 Mitra Adiperkasa Tbk MAPI 2007 14 78 
                    
0.18  2008 8 78 

      
0.10  2009 7 78    0.09  

17 Modern Internasional Tbk MDRN 2007 17 78 
                    
0.22  2008 18 78 

      
0.23  2009 14 78    0.18  
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18 Multipolar Tbk MLPL 2007 6 78 
                    
0.08  2008 11 78 

      
0.14  2009 9 78    0.12  

19 Pakuwon Jati Tbk PWON 2007 9 78 
                    
0.12  2008 14 78 

      
0.18  2009 9 78    0.12  

20 PelayaranTempuran Emas Tbk TMAS 2007 6 78 
                    
0.08  2008 8 78 

      
0.10  2009 6 78    0.08  

21 Pembangunan Jaya Ancol Tbk PJAA 2007 16 78 
                    
0.21  2008 22 78 

      
0.28  2009 32 78    0.41  

22 Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI 2007 11 78 
                    
0.14  2008 7 78 

      
0.09  2009 10 78    0.13  

23 Perdana Gapuraprima Tbk GPRA 2007 6 78 
                    
0.08  2008 7 78 

      
0.09  2009 8 78    0.10  

24 Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS 2007 23 78 
                    
0.29  2008 33 78 

      
0.42  2009 29 78    0.37  

25 Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN 2007 12 78 
                    
0.15  2008 12 78 

      
0.15  2009 4 78    0.05  

26 Roda Panggon Harapan Tbk RODA 2007 7 78 
                    
0.09  2008 5 78 

      
0.06  2009 3 78    0.04  

27 Sentul City Tbk BKSL 2007 15 78 
                    
0.19  2008 20 78 

      
0.26  2009 13 78    0.17  

28 Steady Safe Tbk SAFE 2007 7 78 
                    
0.09  2008 6 78 

      
0.08  2009 9 78    0.12  

29 Surya Citra Media Tbk SCMA 2007 25 78 
                    
0.32  2008 22 78 

      
0.28  2009 31 78    0.40  

30 Suryamas Dutamakmur Tbk SMDM 2007 4 78 
                    
0.05  2008 3 78 

      
0.04  2009 3 78    0.04  

31 Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 2007 30 78 
                    
0.38  2008 28 78 

      
0.36  2009 25 78    0.32  

32 Tempo Inti Media Tbk TMPO 2007 11 78 
                    
0.14  2008 9 78 

      
0.12  2009 10 78    0.13  

33 Tira Austenite Tbk TIRA 2007 12 78 
                    
0.15  2008 6 78 

      
0.08  2009 6 78    0.08  

34 Toko Gunung Agung Tbk TKGA 2007 7 78 
                    
0.09  2008 6 78 

      
0.08  2009 6 78    0.08  

35 Toko Bangun Persada Tbk TOTL 2007 4 78 
                    
0.05  2008 7 78 

      
0.09  2009 18 78    0.23  

36 Tunas Ridean Tbk TURI 2007 11 78 
                    
0.14  2008 13 78 

      
0.17  2009 9 78    0.12  

37 United Tractors Tbk UNTR 2007 42 78 
                    
0.54  2008 30 78 

      
0.38  2009 19 78    0.24  

38 Wicaksana Overseas Int Tbk WICO 2007 8 78 
                    
0.10  2008 6 78 

      
0.08  2009 3 78    0.04  
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39 Arpeni Pratama Ocean Line Tbk APOL 2007 15 78 
                    
0.19  2008 11 78 

      
0.14  2009 6 78    0.08  

40 Astra Graphia Tbk ASGR 2007 33 78 
                    
0.42  2008 20 78 

      
0.26  2009 20 78    0.26  

41 Bhuwanatala Indah Permai Tbk BIPP 2007 6 78 
                    
0.08  2008 5 78 

      
0.06  2009 3 78    0.04  

42 Bakrie & Brothers Tbk BNBR 2007 34 78 
                    
0.44  2008 28 78 

      
0.36  2009 28 78    0.36  

43 Bakrie Telecom Tbk BTEL 2007 16 78 
                    
0.21  2008 14 78 

      
0.18  2009 13 78    0.17  

44 Centrin Online Tbk CENT 2007 4 78 
                    
0.05  2008 6 78 

      
0.08  2009 5 78    0.06  

45 Citra Marga Nusaphala P. Tbk CMNP 2007 24 78 
                    
0.31  2008 23 78 

      
0.29  2009 19 78    0.24  

46 Duta Graha Indah Tbk DGIK 2007 14 78 
                    
0.18  2008 12 78 

      
0.15  2009 13 78    0.17  

47 Zebra Nusantara Tbk ZBRA 2007 12 78 
                    
0.15  2008 13 78 

      
0.17  2009 5 78    0.06  

 
 
 

no Nama Perusahaan Kode Tahun CSRD Total % Tahun CSRD Total % 

 1 Astra Internasional Tbk ASII 2010 45 78 
       
0.58  2011 45 78     0.58  

2 Bakrieland Development Tbk ELTY 2010 35 78 
       
0.45  2011 35 78     0.45  

3 Bayu Buana Tbk BAYU 2010 10 78 
       
0.13  2011 10 78     0.13  

4 Ciputra Property Tbk CTRP 2010 17 78 
       
0.22  2011 14 78     0.18  

5 Excelcomindo Pratama Tbk EXCL 2010 18 78 
       
0.23  2011 18 78     0.23  

6 Global Mediacom Tbk BMTR 2010 24 78 
       
0.31  2011 24 78     0.31  

7 Indosat Tbk ISAT 2010 21 78 
       
0.27  2011 20 78     0.26  

8 Intraco Penta Tbk INTA 2010 25 78 
       
0.32  2011 25 78     0.32  

9 Jakarta Int Hotel & Dev. Tbk JIHD 2010 5 78 
       
0.06  2011 9 78     0.12  
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10 Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA 2010 16 78 
       
0.21  2011 16 78     0.21  

11 Lamicitra Nusantara Tbk LAMI 2010 3 78 
       
0.04  2011 4 78     0.05  

12 Lippo Cikarang Tbk LPCK 2010 22 78 
       
0.28  2011 22 78     0.28  

13 Lippo Karawaci Tbk LPKR 2010 19 78 
       
0.24  2011 19 78     0.24  

14 Metrodata Electronics Tbk MTDL 2010 20 78 
       
0.26  2011 20 78     0.26  

15 Millenium Pharmacon Tbk SDPC 2010 5 78 
       
0.06  2011 5 78     0.06  

16 Mitra Adiperkasa Tbk MAPI 2010 4 78 
       
0.05  2011 4 78     0.05  

17 Modern Internasional Tbk MDRN 2010 10 78 
       
0.13  2011 3 78     0.04  

18 Multipolar Tbk MLPL 2010 7 78 
       
0.09  2011 6 78     0.08  

19 Pakuwon Jati Tbk PWON 2010 9 78 
       
0.12  2011 9 78     0.12  

20 Pelayaran Tempuran Emas Tbk TMAS 2010 6 78 
       
0.08  2011 6 78     0.08  

21 Pembangunan Jaya Ancol Tbk PJAA 2010 26 78 
       
0.33  2011 26 78     0.33  

22 Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI 2010 6 78 
       
0.08  2011 6 78     0.08  

23 Perdana Gapuraprima Tbk GPRA 2010 9 78 
       
0.12  2011 9 78     0.12  

24 Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS 2010 17 78 
       
0.22  2011 17 78     0.22  

25 Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN 2010 7 78 
       
0.09  2011 7 78     0.09  

26 Roda Panggon Harapan Tbk RODA 2010 6 78 
       
0.08  2011 6 78     0.08  

27 Sentul City Tbk BKSL 2010 13 78 
       
0.17  2011 13 78     0.17  

28 Steady Safe Tbk SAFE 2010 5 78 
       
0.06  2011 5 78     0.06  

29 Surya Citra Media Tbk SCMA 2010 18 78 
       
0.23  2011 18 78     0.23  

30 Suryamas Dutamakmur Tbk SMDM 2010 9 78 
       
0.12  2011 9 78     0.12  
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31 Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 2010 21 78 
       
0.27  2011 21 78     0.27  

32 Tempo Inti Media Tbk TMPO 2010 12 78 
       
0.15  2011 12 78     0.15  

33 Tira Austenite Tbk TIRA 2010 5 78 
       
0.06  2011 5 78     0.06  

34 Toko Gunung Agung Tbk TKGA 2010 8 78 
       
0.10  2011 8 78     0.10  

35 Toko Bangun Persada Tbk TOTL 2010 8 78 
       
0.10  2011 8 78     0.10  

36 Tunas Ridean Tbk TURI 2010 11 78 
       
0.14  2011 11 78     0.14  

37 United Tractors Tbk UNTR 2010 31 78 
       
0.40  2011 31 78     0.40  

38 Wicaksana Overseas Int Tbk WICO 2010 9 78 
       
0.12  2011 9 78     0.12  

39 Arpeni Pratama Ocean Line Tbk APOL 2010 13 78 
       
0.17  2011 13 78     0.17  

40 Astra Graphia Tbk ASGR 2010 24 78 
       
0.31  2011 24 78     0.31  

41 Bhuwanatala Indah Permai Tbk BIPP 2010 8 78 
       
0.10  2011 8 78     0.10  

42 Bakrie & Brothers Tbk BNBR 2010 30 78 
       
0.38  2011 30 78     0.38  

43 Bakrie Telecom Tbk BTEL 2010 11 78 
       
0.14  2011 11 78     0.14  

44 Centrin Online Tbk CENT 2010 5 78 
       
0.06  2011 5 78     0.06  

45 Citra Marga Nusaphala P. Tbk CMNP 2010 25 78 
       
0.32  2011 25 78     0.32  

46 Duta Graha Indah Tbk DGIK 2010 14 78 
       
0.18  2011 14 78     0.18  

47 Zebra Nusantara Tbk ZBRA 2010 11 78 
       
0.14  2011 11 78     0.14  
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Lampiran 6 : Daftar Perusahaan Sampel 2 
 
 

TAHUN Nama Perusahaan KODE EAT NB CSR HargaSaham 

2007 Astra Internasional Tbk ASII 6519000000000                  6,660  0.45 18975 

2008   ASII 9191000000000                  6,171  0.46 25500 

2009   ASII 10040000000000                  6,854  0.58 27380 

2010   ASII 14366000000000                  6,180  0.58 24000 

2011   ASII 21077000000000                  6,733  0.58 28000 

2007 Bakrieland Development Tbk ELTY 134185008882                     211  0.45 5320 

2008   ELTY 272099571370                     226  0.45 8740 

2009   ELTY 132255912805                     233  0.45 8600 

2010   ELTY 178704601860                     201  0.45 8370 

2011   ELTY 74749903688                     273  0.45 8800 

2007 Bayu Buana Tbk BAYU 461255870                     241  0.12 4330 

2008   BAYU 6083724540                     258  0.15 7460 

2009   BAYU 411891929                     253  0.18 7740 

2010   BAYU 7462207697                     276  0.13 7890 

2011   BAYU 12175841022                     331  0.13 7375 

2007 Ciputra Property Tbk CTRP 99647704959                     496  0.15 4380 

2008   CTRP 204755402107                     526  0.17 7445 

2009   CTRP 87838421629                     539  0.13 7725 

2010   CTRP 169195996586                     561  0.22 7900 

2011   CTRP 168558779854                     587  0.18 8450 

2007 Excelcomindo Pratama Tbk EXCL 250781000000                     630  0.19 13180 

2008   EXCL -15109000000                     608  0.27 8475 

2009   EXCL 1709468000000                  1,035  0.27 10180 
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2010   EXCL 2891261000000                  1,377  0.23 10625 

2011   EXCL 2830101000000                  1,607  0.23 9250 

2007 Global Mediacom Tbk BMTR 1467610000000                     509  0.18 14380 

2008   BMTR 425749000000                     512  0.21 9310 

2009   BMTR 157208000000                     512  0.14 7680 

2010   BMTR 578865000000                     536  0.31 8380 

2011   BMTR 1190493000000                     942  0.31 9140 

2007 Indosat Tbk ISAT 2042043000000                  3,045  0.22 15740 

2008   ISAT 1878522000000                  3,204  0.32 13375 

2009   ISAT 1498245000000                  3,305  0.28 14060 

2010   ISAT 647174000000                  3,285  0.27 12160 

2011   ISAT 932503000000                  3,463  0.26 10590 

2007 Intraco Penta Tbk INTA 9513887731                     708  0.14 4150 

2008   INTA 22943741774                     761  0.17 7575 

2009   INTA 37473252355                     841  0.12 7460 

2010   INTA 83081383677                     954  0.32 11550 

2011   INTA 120214000000                     249  0.32 8860 

2007 Jakarta Int Hotel & Dev. Tbk JIHD -219032906000              632  0.09 3700 

2008   JIHD -43857697000                     609  0.1 7190 

2009   JIHD 315166027000                     773  0.08 6410 

2010   JIHD 61417164000                     804  0.06 7140 

2011   JIHD 69907320000                  7,373  0.4 31760 

2007 Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA 30827857427                          7  0.1 14540 

2008   KIJA -62424128605                     115  0.24 7790 

2009   KIJA 16368559880                     117  0.21 7775 

2010   KIJA 62123552046                     121  0.21 7780 

2011   KIJA 326131166919                     177  0.21 7875 

2007 Lamicitra Nusantara Tbk LAMI 2955467000                     144  0.04 3590 
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2008   LAMI 9295384000                     623  0.22 17120 

2009   LAMI 12602248000                     162  0.05 7760 

2010   LAMI 19052278000                     179  0.04 6830 

2011   LAMI 54817865000                     247  0.05 6830 

2007 Lippo Cikarang Tbk LPCK 11061416984                     659  0.13 3560 

2008   LPCK 14173441150 679 0.17 10030 

2009   LPCK 25681106177                     716  0.23 7460 

2010   LPCK 65307482748                     810  0.28 7850 

2011   LPCK 257680751130                  1,180  0.28 9990 

2007 Lippo Karawaci Tbk LPKR 353027466695                     243  0.14 3800 

2008   LPKR 370872333757                     260  0.23 8740 

2009   LPKR 388053495627                     282  0.23 8410 

2010   LPKR 525345786018              356  0.24 5860 

2011   LPKR 814094348926                     408  0.24 9775 

2007 Metrodata Electronics Tbk MTDL 28480083561                     139  0.22 13510 

2008   MTDL 29956430437                     155  0.28 7150 

2009   MTDL 10064638280                     157  0.24 7070 

2010   MTDL 101797761004                     168  0.26 7310 

2011   MTDL 69620723899                     259  0.26 7340 

2007 Millenium Pharmacon Tbk SDPC 9608714506                        96  0.06 850 

2008   SDPC 9519437753                     110  0.12 8350 

2009   SDPC 9512140595                     123  0.14 8330 

2010   SDPC 1507409366                     125  0.06 6610 

2011   SDPC 4001514905                     130  0.06 6640 

2007 Mitra Adiperkasa Tbk MAPI 115429279000                     738  0.18 3600 

2008   MAPI -69790974000                     679  0.1 6380 

2009   MAPI 163986260000                     776  0.09 6360 

2010   MAPI 201071363000                     885  0.05 8790 
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2011   MAPI 360424992000                  1,081  0.05 11900 

2007 Modern Internasional Tbk MDRN 1799209953                     493  0.22 3670 

2008   MDRN 2059099439                     496  0.23 6940 

2009   MDRN 12023983368                     515  0.18 8470 

2010   MDRN 41976947256                     576  0.13 9200 

2011   MDRN 56715758740                     662  0.04 9320 

2007 Multipolar Tbk MLPL 61317000000                     258  0.08 3170 

2008   MLPL -196509000000              228  0.14 8800 

2009   MLPL 110691000000                     234  0.12 6500 

2010   MLPL 5741641000000                  1,100  0.09 16475 

2011   MLPL 96038000000                  1,055  0.08 6020 

2007 Pakuwon Jati Tbk PWON 83669601000                     131  0.12 3280 

2008   PWON -9469397000                     100  0.18 6600 

2009   PWON 146622125000                     115  0.12 8500 

2010   PWON 316526884000                     202  0.12 6620 

2011   PWON 378531447000                     197  0.12 6710 

2007 PelayaranTempuran Emas Tbk TMAS 28085225887                     304  0.08 980 

2008   TMAS 155190663887                     433  0.1 6300 

2009   TMAS -178950102688                     288  0.08 8140 

2010   TMAS -104292747913                     192  0.08 8380 

2011   TMAS 33984905295                     213  0.08 6280 

2007 Pembangunan Jaya Ancol Tbk PJAA 140867118325                     509  0.21 13750 

2008   PJAA 132233084587                     552  0.28 6900 

2009   PJAA 137389481212                     605  0.41 7630 

2010   PJAA 141855147275                     674  0.33 9580 

2011   PJAA 161939225933                     737  0.33 9790 

2007 Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI 1476089884                     828  0.14 1490 

2008   KONI -2808330745                     219  0.09 8040 
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2009   KONI 5483009456                     291  0.13 8180 

2010   KONI 1378322048                     309  0.08 8030 

2011   KONI 3076170318              349  0.08 8670 

2007 Perdana Gapuraprima Tbk GPRA 36055531873                     163  0.08 13330 

2008   GPRA 11370175212                     165  0.09 10710 

2009   GPRA 31296373054                     175  0.1 10760 

2010   GPRA 32894691160                     190  0.12 10900 

2011   GPRA 44854664733                     203  0.12 10960 

2007 Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS 1572564940647                  1,389  0.29 16480 

2008   PGAS 633859683713                     292  0.42 7230 

2009   PGAS 6229043496319                     484  0.37 18000 

2010   PGAS 6463399734308                     152  0.05 7350 

2011   PGAS 6118209661023                     709  0.22 14070 

2007 Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN 101453484000                     463  0.15 1930 

2008   PLIN -233163618000                     392  0.15 10100 

2009   PLIN 292526423000                     475  0.05 9600 

2010   PLIN 503065708000                     626  0.09 9020 

2011   PLIN 82969374000                     647  0.09 8730 

2007 Roda Panggon Harapan Tbk RODA -252318798                     119  0.09 13760 

2008   RODA -10508262250                     596  0.06 10120 

2009   RODA 395374950                     696  0.04 8460 

2010   RODA -9419771972                     597  0.08 8570 

2011   RODA 12502452430                     605  0.08 8590 

2007 Sentul City Tbk BKSL 85507720974               10,284  0.19 19040 

2008   BKSL -15714827355                  7,793  0.26 19250 

2009   BKSL 2457166164           7,604  0.17 18500 

2010   BKSL 83159621021                  9,920  0.17 21900 

2011   BKSL 136450036260               10,504  0.17 22780 
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2007 Steady Safe Tbk SAFE -14952343903 201 0.09 13990 

2008   SAFE 8905440232 123 0.08 9100 

2009   SAFE -24305240980 186 0.12 9150 

2010   SAFE 2448061046 177 0.06 9110 

2011   SAFE -8391755084 120 0.06 9180 

2007 Surya Citra Media Tbk SCMA 127001037000                     654  0.32 4010 

2008   SCMA 207960589000                     713  0.28 10000 

2009   SCMA 285453430000                     730  0.4 10790 

2010   SCMA 530127428000                     774  0.23 10050 

2011   SCMA 912587591000                     778  0.23 14750 

2007 Suryamas Dutamakmur Tbk SMDM -121289904944                        89  0.05 14610 

2008   SMDM -16992005746                     255  0.04 9160 

2009   SMDM 2357598955                     256  0.04 9060 

2010   SMDM -2685048000                     440  0.12 9225 

2011   SMDM 24837391000                     513  0.12 9090 

2007 Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 12857018000000                  1,674  0.38 10630 

2008   TLKM 10619470000000                  1,702  0.36 9860 

2009   TLKM 11332140000000                  1,934  0.32 14460 

2010   TLKM 15870000000000                     705  0.27 17800 

2011   TLKM 15470000000000                     762  0.27 16450 

2007 Tempo Inti Media Tbk TMPO 2553431000           1,192  0.14 9130 

2008   TMPO 3208756000                  1,196  0.12 9500 

2009   TMPO 1444208000                  1,198  0.13 9510 

2010   TMPO 5352205000                  1,206  0.15 9590 

2011   TMPO 10379454000                  1,220  0.15 9210 

2007 Tira Austenite Tbk TIRA 2523470365                  1,277  0.15 14040 

2008   TIRA 1330613013                  1,299  0.08 9200 

2009   TIRA 2202660865                  1,337  0.08 9180 
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2010   TIRA 5085462361                  1,629  0.06 8875 

2011   TIRA 7462361826                  1,745  0.06 8430 

2007 Toko Gunung Agung Tbk TKGA 1992175868                        58  0.09 14330 

2008   TKGA 846103865                        74  0.08 10025 

2009   TKGA 256367897                        79  0.08 10025 

2010   TKGA -6837241711                     52 0.1 10180 

2011   TKGA -5810175476                   163 0.1 10260 

2007 Toko Bangun Persada Tbk TOTL 53612559086                     164  0.05 14240 

2008   TOTL 17383322541                     162  0.09 10580 

2009   TOTL 52030426029                     179  0.23 12930 

2010   TOTL 80628852801                     218  0.1 12625 

2011   TOTL 123514549897                     198  0.1 15740 

2007 Tunas Ridean Tbk TURI 189816000000                     614  0.14 3110 

2008   TURI 245079000000                     735  0.17 5690 

2009   TURI 310387000000                     717  0.12 10780 

2010   TURI 269004000000              217  0.14 10960 

2011   TURI 322289000000                     263  0.14 11050 

2007 United Tractors Tbk UNTR 1493037000000                  2,011  0.54 8475 

2008   UNTR 2660742000000                  3,346  0.38 12475 

2009   UNTR 3817541000000                  4,161  0.24 20940 

2010   UNTR 3874515000000                  4,859  0.4 26675 

2011   UNTR 5899506000000                  1,422  0.12 6620 

2007 Wicaksana Overseas Int Tbk WICO 26654365113                     120  0.27 4210 

2008   WICO -24895058903                          5  0.08 10875 

2009   WICO 8256658247                          6  0.04 10880 

2010   WICO -658394467                          7  0.12 11040 

2011   WICO 1252108974                          7  0.12 11050 

2007 Arpeni Pratama Ocean Line Tbk APOL 223264300468                     149  0.18 2330 
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2008   APOL 9915582088                     536  0.14 11060 

2009   APOL -670605382761                     258  0.08 10525 

2010   APOL -1634468743387                     679  0.22 7480 

2011   APOL -2065884091526 281 0.17 10910 

2007 Astra Graphia Tbk ASGR 72074000366                     233  0.42 3580 

2008   ASGR 62486606234                     247  0.26 11825 

2009   ASGR 66947426012                  2,818  0.26 6675 

2010   ASGR 118415000000                     346  0.31 12190 

2011   ASGR 139473000000                     413  0.31 12300 

2007 Bhuwanatala Indah Permai Tbk BIPP -5315841332                     101  0.08 2675 

2008   BIPP -43490639885                73  0.06 11080 

2009   BIPP -21807772883                        61  0.04 11100 

2010   BIPP -5017051960                        58  0.1 11710 

2011   BIPP -20191933879                     454  0.1 5075 

2007 Bakrie & Brothers Tbk BNBR 223357976000                     182  0.44 3490 

2008   BNBR -16464967856 
                         

0,224 0.36 12150 

2009   BNBR -1627126687                     145  0.06 4710 

2010   BNBR -6998143813000                        87  0.38 7675 

2011   BNBR 131875515000                     146  0.38 12940 

2007 Bakrie Telecom Tbk BTEL 144268988873                        99  0.21 2775 

2008   BTEL 136812627065                     178  0.18 5490 

2009   BTEL 98442112191                     177  0.17 5460 

2010   BTEL 9975729110                     182  0.14 12625 

2011   BTEL -782699191424                     153  0.14 12060 

2007 Centrin Online Tbk CENT 15795827288                     163  0.05 2180 

2008   CENT -16299261741                     123  0.08 4750 

2009   CENT 11629385441 
                         

0,769 0.36 12600 
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2010   CENT 3633610704                     159  0.06 4825 

2011   CENT -11733975                     157  0.06 5080 

2007 Citra Marga Nusaphala P. Tbk CMNP 26211500518                     655  0.31 15440 

2008   CMNP 72442271342                     708  0.29 5440 

2009   CMNP 69097861525                     742  0.24 5200 

2010   CMNP 294161351782                     906  0.32 6040 

2011   CMNP 352941084574 1,080  0.32 6240 

2007 Duta Graha Indah Tbk DGIK 76276744800                     499  0.19 14930 

2008   DGIK 60835789741                     156  0.15 4490 

2009   DGIK 66743636441                     165  0.17 4590 

2010   DGIK 70542159376                     175  0.18 4630 

2011   DGIK 7993812710                     173  0.18 4660 

2007 Zebra Nusantara Tbk ZBRA -8275571759                        79  0.15 2250 

2008   ZBRA -7060160800                        69  0.17 12380 

2009   ZBRA -7658948331                        57  0.06 12550 

2010   ZBRA -9424290479                        42  0.14 12750 

2011   ZBRA -9334154533                        28  0.14 12760 
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