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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kinerja Keuangan 

Tujuan utama dibentuknya suatu perusahaan adalah meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham. Kesejahteraan ini dapat ditingkatkan melalui 

kinerja perusahaan yang baik. Kinerja perusahaan sendiri terbagi menjadi dua 

jenis yakni kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Kinerja keuangan 

perusahaan merupakan faktor penting untuk menilai keseluruhan kinerja 

perusahaan itu sendiri, dikarenakan pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk 

mengetahui hasil yang dicapai perusahaan telah sesuai dengan perencanaan 

(Muntiah, 2013). Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu hal yang 

penting, dikarenakan berfungsi sebagai alat ukur tingkat pencapaian atas tujuan 

perusahaan dan alat untuk menentukan dalam mengambil keputusan (Armstrong, 

2014). 

Kinerja keuangan juga berarti suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan operasional secara baik dan 

benar (Fahmi, 2011). Pengertian lainnya mengenai kinerja keuangan adalah 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang 

dimilikinya (IAI, 2007). Kinerja keuangan juga merupakan suatu gambaran tentang 

bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan yang diukur dengan alat-alat 

analisis tertentu, sehingga dapat diketahui mengenai kondisi keuangan suatu 

perusahaan. 
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Kinerja keuangan dapat menjadi alat penilaian keuangan perusahaan yang 

dilakukan dengan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan (Jamali, 

2014). Dalam menilai kinerja keuangan dapat dilakukan dengan cara mengukur 

kinerja tersebut, pengukuran kinerja keuangan perusahaan dihitung berdasarkan 

suatu metode atau pendekatan. Palepu (2004) menyatakan bahwa mengukur 

kinerja keuangan perusahaan dengan cara menilai laba akuntansi yaitu 

menggunakan alat ukur seperti return on assets (ROA) dan return on equity (ROE). 

2.1.1 Analisis Rasio Kinerja Keuangan 

Teori rasio keuangan, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kesehatan suatu perusahaan (Beaver, 1966). Kinerja keuangan perusahaan dapat 

ditinjau melalui lima pendekatan yaitu kinerja likuiditas, kinerja aktivitas, kinerja 

solvabilitas, kinerja pasar, dan kinerja profitabilitas (Ang, 1997). Pertama, rasio 

likuiditas untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya yang terdiri atas rasio lancar dan rasio cepat. Kedua, rasio 

aktivitas yaitu rasio yang mengukur keampuan perusahaan dalam menggunakan 

asetnya secara efisien yang terdiri atas rata-rata umur piutang, perputaran 

persediaaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Ketiga, rasio 

solvabilitas atau rasio utang yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi total kewajibannya yang terdiri atas 

total utang terhadap total aset, times interest earned (TIE), dan fixed charge 

coverage (FCC).  

Selanjutnya yang keempat, rasio pasar yaitu rasio yang mengukur prestasi 

pasar relatif terhadap nilai buku atau dividen yang terdiri atas price earning ratio 

(PER), dividend yield, dan rasio pembayaran dividen. Kelima, rasio profitabilitas 
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untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitablitas 

yang terdiri atas profit margin, return on asset (ROA), return on equity (ROE), 

return saham, dan earning per share (EPS). Pengukuran kinerja keuangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, ROE, return saham, EPS, dan 

persistensi laba dikarenakan pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat 

menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

mengoptimalkan asset yang dimiliki. Dengan semakin tingginya ROA, ROE, return 

saham, dan EPS, maka berarti perusahaan tersebut semakin efektif. Berikut rumus 

perhitungan kinerja keuangan yang digunakan: 

 

ROA =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

ROE =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Stock Return =
(𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 − 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒)

𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒
 

EPS =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
 

 

Return on assets (ROA) merupakan kemampuan suatu perusahaan dengan 

melihat dari aktiva dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan seluruh modal 

yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba operasi perusahaan. 

Sedangkan return on equity (ROE) merupakan rasio dalam mengukur kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri yang 

digunakan oleh perusahaan. Return saham (stock return) yaitu hasil yang 
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diperoleh dari investasi yaitu selisih harga saham periode berjalan dengan periode 

sebelumnya. Earning per share (EPS) adalah pendapatan bersih yang diraih 

perusahaan untuk tiap lembar sahamnya pada saat perusahaan menjalankan 

operasinya. 

Dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi, tidak hanya mengandalkan 

kinerja keuangan perusahaan namun juga dibutuhkannya informasi non 

keuangan, seperti laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Investor 

tertarik terhadap informasi non keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan. Untuk 

itu dibutuhkan sarana sebagai wadah informasi mengenai aspek sosial, 

lingkungan dan keuangan perusahaan yang dikenal sebagai laporan keberlanjutan 

atau sustainability reporting (Eipstein dan Freedman, 1994). Diperkuat oleh hasil 

penelitian Belkaoui (1976) dan Patten (1990) yang menjelaskan bahwa dalam 

mengambil keputusan investasi, investor mempertimbangkan hal yang berkaitan 

dengan masalah sosial dan kelestarian lingkungan.  

Investor cenderung berinvestasi pada perusahaan yang memiliki etika bisnis 

yang baik, karyawan, peduli terhadap dampak lingkungan, dan memiliki tanggung 

jawab sosial perusahaan dengan stakeholder dengan baik. Sustainability Report 

terus berkembang dan menjadi kebutuhan bagi perusahaan dalam memberi 

informasi terkait kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan kepada stakeholders 

perusahaan (Chariri, 2009). 

Rasio kinerja keuangan dapat bermanfaat untuk mengukur prestasi yang 

dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang menggambarkan bagaimana 

tingkat keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. 

Selain itu, rasio kinerja keuangan juga digunakan untuk dasar penentuan strategi 

perusahaan pada masa yang akan datang serta memberikan petunjuk dalam 
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mengambil keputusan perusahaan untuk kedepannya agar perusahaan dapat 

beroperasi dengan efektif dan efisiensi. 

Secara spesifik rasio kinerja keuangan memiliki beberapa manfaat yang 

dapat ditinjau dari dua sudut yaitu pihak internal maupun pihak eksternal (Irawati, 

2006). Dalam sudut pandang internal perusahaan, rasio kinerja keuangan 

bermanfaat untuk mengantisipasi keadaan di masa mendatang dan sebagai alat 

pengambil keputusan oleh manajemen perusahaan. Sedangkan dari sudut 

pandang eksternal, rasio kinerja keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan berinvestasis bagi investor serta stakeholders lainnya 

untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan 

operasionalnya membutuhkan dukungan masyarakat sekitar perusahaan tersebut 

atau membutuhkan legitimasi dari masyarakat. 

2.2 Teori Legitimacy 

Legitimasi secara umum merupakan persepsi bahwa operasional suatu 

perusahaan telah sesuai baik itu dengan norma, nilai, serta kepercayaan 

lingkungan sosial atau sekitarnya (Suchman, 1995). Legitimasi dapat juga 

merupakan suatu keadaan psikologis dari keberpihakan orang dan kelompok 

terhadap lingkungan. Sedangkan legitimasi perusahaan dapat dilihat sebagai 

suatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan atau sesuatu yang 

perusahaan inginkan dari masyarakat (O’Donovan, 2002). 

Legitimasi masyarakat merupakan suatu faktor penting bagi perusahaan 

untuk mengembangkan perusahaan ke depannya (Hadi, 2014), sehingga 

perusahaan akan terus berkembang jika masyarakat menyadari bahwa 
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perusahaan beroperasi sesuai dengan nilai dan norma yang ada pada masyarakat 

sekitarnya. 

Aktivitas perusahaan seharusnya sesuai terhadap nilai sosial 

lingkungannya, agar mendapat dukungan legitimasi dari masyarakat, perusahaan 

harus beroperasi sesuai dengan sistem yang ada di masyarakat dan perusahaan 

harus membuat pelaporan aktivitas yang mencerminkan nilai sosial (Dowling dan 

Pfeffer, 1975). Dalam rangka mengelola legitimasi, agar lebih efektif, perusahaan 

dapat melakukannya dengan terus melakukan komunikasi dengan publik. 

Komunikasi yang dilakukan akan membangun persepsi mengenai perusahaan 

tersebut dan perusahaan juga harus melakukan pengungkapan terutama terkait 

masalah tanggung jawab sosial (social responsibility) (Pattern, 1992).  

Perusahaan membutuhkan legitimasi masyarakat dibarengi dengan 

tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Sehingga peran 

perusahaan dalam operasionalnya tidak hanya bertanggung jawab terhadap 

masyarakat sekitar saja untuk memperoleh legitimasi, melainkan juga banyak hal 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan seperti investor, karyawan, serta 

lingkungan sekitar atau dapat disebut dengan stakeholders. Dengan demikian teori 

selanjutnya menjelaskan mengenai peran perusahaan terhadap pemangku 

kepentingan yaitu teori stakeholders. 

2.3 Teori Stakeholders 

Teori stakeholders, yaitu teori yang menggambarkan tanggung jawab 

perusahaan kepada pihak yang berkaitan (Freeman, 1983). Perusahaan wajib 

menjaga hubungannya dengan stakeholders dengan mengakomodasi keinginan 

dan kebutuhan stakeholdesr. Stakeholders yang dimaksud yaitu semua pihak baik 
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internal maupun eksternal yang memiliki hubungan yang bersifat mempengaruhi 

maupun dipengaruhi dan secara langsung maupun tidak langsung oleh 

perusahaan. 

Apabila perusahaan tidak memperhatikan stakeholders, maka perusahaan 

dapat mengurangi legitimasi stakeholders (Hadi, 2014). Sehingga 

keberlangsungan operasi perusahaan sangat bergantung pada kemampuan 

perusahaan untuk menyeimbangkan beragam kepentingan dari para 

stakeholdersnya. Perusahaan yang mampu meraih dukungan stakeholders, maka 

pangsa pasar, penjualan, dan laba perusahaan akan meningkat (Angela, 2015). 

Strategi dalam menjaga hubungan dengan stakeholdesr perusahaan yaitu 

dengan mengungkapkan sustainability report mengenai CSR yang berisi informasi 

kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan kepada stakeholders perusahaan. 

Pengungkapan bertujuan agar perusahaan dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan, serta mendapatkan dukungan oleh para stakeholders.  

Terkait teori legitimasi dan teori stakeholders, perusahaan wajib melakukan 

suatu pengungkapan (disclose) terhadap peran perusahaan terhadap pemangku 

kepentingannya. Pengungkapan ini dapat dilakukan perusahaan dengan membuat 

laporan non keuangan yang bertujuan untuk memberitahukan bagaimana 

tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) 

terhadap stakeholders perusahaan. 
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2.4 Corporate Social Responsibility  

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep mengenai tanggung 

jawab sosial untuk memperlihatkan kepada masyarakat mengenai kegiatan sosial 

perusahaan dan pengaruhnya kepada masyarakat dengan mempertimbangkan 

keberlangsungan atau sustainability perusahaan dalam jangka panjang (Gray et 

al., 1995). CSR juga berarti komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam 

pengembangan keberkelanjutan ekonomi seperti CSR dan menitikberatkan pada 

keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Untung, 2009). 

Tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan 

terhadap lingkungan eksternal dimana perusahaan beroperasi dengan cara 

memlui berbagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan pelestarian atau menjaga 

lingkungan, norma masyarakat, partisipasi dalam pembangunan, dan berbagai 

bentuk tanggung jawab sosial lainnya. CSR identik dengan pembangunan 

keberlanjutan yaitu perusahaan dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya 

harus berdasarkan keputusan yang tidak berdasarkan faktor keuangan melainkan 

berdasarkan faktor sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka 

panjang (Jamali, 2014). 

2.4.1 Konsep Triple Bottom Line 

Perusahaan dalam melakukan corporate social responsibility yang bertujuan 

untuk keberlanjutan harus memperhatikan 3P yaitu Profit, People, dan Planet 

(Elkington, 1997). Perusahaan tidak hanya mementingkan profit, namun juga 

memberikan manfaat kepada masyarakat (people) serta turut menjaga kelestarian 

lingkungan (planet). Berikut penjelasan mengenai konsep triple bottom line: 

a. Profit 
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Profit merupakan tujuan utama dari perusahaan dikarenakan agar 

perusahaan dapat going concern, maka dibutuhkan profit untuk kegiatan 

operasional dan memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan dari 

perusahaan.  

b. People 

People merupakan masyarakat yang berada di lingkungan operasi 

perusahaan. Perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya dukungan 

masyarakat sekitar. Hubungan antara masyarakat dengan perusahaan 

akan menciptakan nilai yang baik bagi perusahaan itu sendiri, sehingga 

perusahaan melakukan corporate social responsibility untuk menguatkan 

hubungan dengan masyarakat. 

c. Planet 

Planet merupakan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Lingkungan 

ini memberikan efek langsung terhadap perusahaan dengan hubungan 

sebab akibat. Apabila terjadi kerusakan lingkungan seperti eksploitasi yang 

berlebihan, maka lingkungan akan menjadi rusak dan merugikan 

perusahaan itu sendiri. 

2.4.2 Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility 

Terdapat tiga prinsip-prinsip dasar corporate social responsibility yaitu 

sustainability, accountability, dan transparency (Crowther, 2008). Pertama, prinsip 

sustainability yaitu berkaitan dengan operasional perusahaan dalam melakukan 

aktivitas tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. 

Dengan kata lain keberlanjutan berkaitan dengan upaya yang dilakukan 

perusahaan untuk meggunakan sumberdaya saat ini dan menjaga untuk dapat 

digunakan di masa depan atau jangka panjangnya. 
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Kedua, prinsip accountability yaitu merupakan upaya perusahaan agar 

bertanggungjawab dan terbuka atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilits 

dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi da dipengaruhi lingkugan 

eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan media bagi perusahaan untuk 

mendapatkan legitimasi stakeholders eksternal dengan cara memberikan 

informasi laporan perusahaan mengenai kegiatan sosial maupun ekonomi. Ketiga, 

prinsip transparency penting untuk pihak eksternal, dikarenakan transparansi 

berguna agar dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi, kesalahpahaman, 

khususnya informasi dan tanggung jawab atas dampak dari lingkungan. 

2.5 Analisis Meta 

Analisis meta adalah suatu teknik statistik untuk menggabungkan hasil dua 

atau lebih dari penelitian sejenis, sehingga diperoleh paduan data secara 

kuantitatif (Anwar, 2005). Menurut Glass (1978), teknik meta analisis adalah cara 

yang paling efektif untuk meringkas, mengintegrasi, serta menyimpulkan 

interpretasi dari beberapa hasil penelitian dengan pendekatan statistik pada satu 

bidang ilmu, atau dapat disebut dengan analisis yang dilakukan terhadap analisis 

lain yang sudah dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan cenderung memiliki 

hasil yang bervariasi seperti memiliki ukuran sampel, periode waktu, dan metode 

penelitian yang berbeda.  

Para peneliti mungkin mendapatkan kesimpulan yang berbeda antara 

peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya dan hasil yang tidak konsisten ini 

dapat mempengaruhi penelitian selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang 

tidak konsisten pula, sehingga hal ini menjadi masalah yang terus berlanjut. 

Sebaliknya, meta analisis dalam memahami literatur penelitian dengan menilai 



19 

 

efek keseluruhan dari penelitian yang ada dilakukan secara ketat (Hunter dan 

Schmidt, 1990). 

2.5.1 Metode Literature Review dan Meta Analysis 

Analisis meta merupakan suatu penelitian literature review yang 

menggabungkan hasil dua atau lebih dari penelitian sejenis. King dan He (2005) 

menggolongkan metode literature review menjadi empat seperti pada Gambar 2.1 

berikut: 

Gambar 2.1: 
Metode Literature Review dan Meta Analysis 

 
Sumber: King dan He (2005). 

a. Narrative Review 

Narrative review adalah metode dengan lebih memfokuskan pada 

penjelasan verbal dar studi-studi terdahulu. Narrative review lebih 

mengutamakan pandangan peneliti sehingga cenderung penilaian hasil 

penelitian bersifat subjektif. 

b. Descriptive Review 

Descriptive review adalah sebuah metode mengumpulkan studi-studi dan 

mengklasifikasikannya berdasarkan beberapa karakteristik yang 

ditentukan seperti waktu publikasi, pendekatan yang digunakan, 

metodologi penelitian, variabel penelitian dan lainnya. 

c. Vote Counting 

Vote counting adalah metode yang digunakan dengan cara 

mengkombinasikan hasil dari peelitian-penelitian sebelumnya untuk 
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mendapatkan kesimpulan kualitatif. Vote counting tidak menganalisis 

ukuran efek dan analisis efek moderator, sehingga hasil penelitian menjadi 

kurang akurat. 

d. Meta Analysis 

Meta analysis adalah metode analisis yang mengumpulkan berbagai studi-

studi terdahulu dengan topik yang sama dengan cara menganalisis ukuran 

efek serta melakukan uji efek moderasi untuk melihat apakah terdapat 

variabel yang memoderasi hubungan variabel yang diujikan. 

Berbeda dengan tiga penelitian lainnya yaitu memiliki data yang kurang 

akurat serta tidak mampu menjawab masalah perbedaan dari hasil penelitian, 

sehingga analisis meta merupakan analisis yang tepat dari empat literature review 

diatas untuk menemukan kesimpulan permasalahan pada penelitian ini. Analisis 

meta mampu menjelaskan efek moderasi yang kemungkinan menyebabkan 

perbedaan hasil dari studi-studi sebelumnya mengenai hubungan corporate social 

responsibility disclosure dengan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan pengukuran CSRD dan pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

sebagai variabel dalam melakukan uji efek moderasi. 

2.5.2 Manfaat Analisis Meta 

Tujuan penelitian analisis meta menurut Anwar (2005) yaitu terbagi menjadi 

tiga tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk memperoleh estimasi effect size atau 

kekuatan hubungan maupun besarnya perbedaaan antar variabel, dengan kata 

lain untuk mengetahui kekuatan dari hubungan antar variabel yang diujikan. 

Tujuan yang kedua yaitu untuk mendapatkan kesimpulan dari data dalam sampel 

ke populasi dengan uji hipotesis (nilai p) dan estimasi (confidence interval), dimana 

hasil dari penelitian-penelitian dikumpulkan menjadi populasi baru yang kemudian 
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diujikan dengan uji hipotesis maupun uji estimasi. Tujuan yang ketiga yaitu untuk 

melakukan kontrol terhadap variabel berpotensi menjadi perancu supaya tidak 

mengganggu makna statistik dari hubungan atau perbedaan, sehingga diperlukan 

kontrol untuk membatasi penelitian seperti apa yang dapat dimasukkan untuk 

dilakukan uji agar penelitian yang buruk tidak ikut masuk ke dalam penelitian. 

Penggunaan analisis meta dalam suatu penelitian memiliki beberapa 

manfaat diantaranya adalah sebagai berikut (Fanani, 2016): 

1. Untuk meningkatkan power dan presisi. Penelitian analisis meta tidak 

berfokus  kesimpulan yang didapat, melainkan dari berbagai hasil penelitian 

melainkan berfokus pada data yaitu hasil statistik dari penelitian, sehingga dapat 

diperoleh paduan data secara kuantitatif untuk mendapatkan estimasi yang kuat 

(robust) terhadap variabel yang mempengaruhi. 

2. Untuk menjawab pertanyaan yang belum diajukan dalam studi individual 

serta membuat hipotesis baru. Dalam penelitian mengenai pengaruh hubungan 

antar variabel, timbul suatu pertanyaan apakah terdapat variabel yang 

memoderasi hubungan tersebut, sehingga dengan adanya pertanyaan baru 

tersebut maka hipotesis baru harus dibuat untuk menanggapinya. 

3. Untuk menyelesaikan kontroversi yang timbul dari perbedaan hasil studi 

suatu penelitian. Terdapatnya banyak penelitian dengan topik yang sama belum 

tentu memiliki kesimpulan yang sama walaupun menggunakan teori yang sama. 

Dalam penelitian mengenai hubungan corporate social responsibility disclosure 

dan kinerja keuangan perusahaan menghasilkan kesimpulan yang berbeda yaitu 

terdapatnya pengaruh positif, negatif, maupun tidak berpengaruh. Oleh karena itu, 

analisis meta digunakan untuk menyelesaikan kontroversi tersebut dengan 

menggunakan uji moderasi. 
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2.5.3 Analisis Meta dalam Akuntansi 

 Analisis meta pada mulanya diperkenalkan oleh Smith dan Glass (1977) 

yang melakukan penelitian mengenai psikologi klinis yang bertujuan untuk 

menentukan apakah psikoterapi dapat memperbaiki kondisi pasien secara rata-

rata. Dikarenakan analisis meta merupakan kumpulan dari hasil analisis yang 

berbagai macam yaitu hasil yang postif, negatif maupun hasil yang tidak memiliki 

pengaruh sama sekali, maka awalnya penelitian terkait analisis meta dianggap 

tidak memiliki manfaat dan membuat hasil penelitian nantinya menjadi kurang 

dapat diandalkan (unreliable). 

 Akan tetapi, sebenarnya analisis meta pada prinsipnya akan menambah 

keandalan hasil penelitian dikarenakan jumlah penelitian yang diteliti tidak terbatas 

jumlahnya, sehingga dapat memperbesar ukuran sampel dan akan memperkuat 

uji statistik. Selain itu, analisis meta juga dapat menyelaraskan hasil penelitian 

sebelumnya yang tidak konsisten mengenai topik yang serupa pada penelitian-

penelitian dengan sampel yang kecil, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang 

handal, analisis meta dapat secara efektif mengkombinasikan sampel yang ada 

dan menentukan hubungan antar variabel secara handal (Pomeroy dan Thornton, 

2008). 

 Penelitian mengenai analisis meta merupakan penelitian yang inovatif 

dikarenakan analisis meta memiliki keunggulan untuk menganalisis ukuran efek, 

efek moderasi, serta masih sedikit penelitian mengenai analisis meta yang 

digunakan (Pomeroy dan Thornton, 2008). Oleh karena itu, penelitian analisis 

meta dapat dilakukan dalam bidang sosial khususnya akuntansi dikarenakan 

banyaknya penelitian-penelitian dalam akuntansi dengan topik atau tema yang 

sama tetapi memiliki kesimpulan yang berbeda dan tidak konsisten. Diperlukan 

penelitian yang memungkinkan untuk mengumpulkan temuan dari penelitian-
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penelitian yang ada untuk mendapatkan estimasi yang kuat (robust) dari 

hubungan-hubungan tiap variabel (Eny, 2013). 

 Penggunaan analisis meta di bidang akuntansi masih jarang dilakukan 

khususnya di Indonesia (Eny,2013). Hal ini dikarenakan sulitnya melakukan 

pencarian data yang tepat dari penelitian-penelitian yang tersebar, serta masih 

terdapatnya penelitian-penelitian yang tidak mencantumkan hasil uji statistik. 

Beberapa penelitian analisis meta dalam bidang akuntansi diantaranya penelitian 

yang dilakukan oleh Orlitzky (2003) mengenai CSR dengan kinerja keuangan 

perusahaan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Eny, 2013) mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba di Indonesia. Fanani (2014) 

mengenai corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap 

manajemen laba. Siddiqui (2015) terkait corporate governance dengan kinerja 

keuangan perusahaan. Goh et., al. (2012) mengenai hubungan antara learninga 

capability dan kinerja organisasi. Serta Capon et., al. (1990) mengenai determinan 

kinerja keuangan. 

 Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis 

meta dapat digunakan dalam bidang akuntansi. Penggunaan analisis meta dapat 

menjawab permasalahan dari tidak konsistennya hasil penelitian-penelitian yang 

ada. Analisis meta dapat membantu mengidentifikasi adanya variabilitas dari 

penenlitian untuk mengetahui apakah terdapatnya efek moderasi untuk melihat 

potensi adanaya variabel yang memoderasi hubungan dari variabel yang diteliti, 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. 
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2.5.4 Diskusi terhadap Keterbatasan Analisis Meta 

Analisis meta sama seperti analisis lainnya juga terdapat beberapa 

keterbatasan dan keunggulan. Berikut penjelasan menurut (Anwar, 2005) 

mengenai beberapa keterbatasan terhadap analisis meta, serta jawaban dari 

diskusi mengenai keterbatasan terrsebut: 

a. Analisis meta masih dalam pengembangan seperti terdapatnya masalah 

dalam metodologi. Masalah tersebut mengenai metode statistik yang digunakan, 

variabel yang berbeda, varians, serta penilaian kualitas studi-studi terdahulu. Akan 

tetapi, penggunaan analisis meta dalam beberapa penelitian sebelumnya cukup 

efektif dan dapat menghasilkan kesimpulan yang robust atau dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Analisis meta hanya mencakup studi yang dipublikasi, sehingga tidak 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Banyak studi yang memiliki hasil 

negatif, sehingga studi tersebut tidak dipublikasikan. Peneliti harus dapat 

menentukan kriteria penelitian yang akan digunakan dalam analisis meta, untuk 

itu dibutuhkan kontrol atas data penelitian yang digunakan. 

Terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian yang ada yaitu pada 

penelitian analisis meta, peneliti terbatas dalam memasukkan atau tidaknya dari 

studi-studi yang telah dilakukan. Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh 

corporate social responsibility disclosure dengan kinerja keuangan perusahaan 

sering dilakukan, sehingga pemilihan studi dapat sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan . 


