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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era ekonomi modern seperti sekarang ini, perusahaan sangat membutuhkan 

tambahan modal untuk mendorong kinerja operasional perusahaan. Salah satu cara 

bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal adalah dengan menawarkan 

kepemilikan perusahaan tersebut kepada masyarakat/publik (go public).  

Pasar modal (Sawir, 2005) adalah tempat bagi perusahaan untuk 

mengumpulkan modal dengan cara menawarkan sahamnya kepada 

masyarakat/publik. Keterlibatan masyarakat/publik dalam pasar modal adalah dengan 

cara membeli saham yang ditawarkan dalam pasar modal. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa terjadi transaksi jual-beli dalam pasar modal layaknya pasar barang 

dan jasa pada umumnya.  

Pada dasarnya, pasar modal memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan 

fungsi keuangan (Tjiptono Darmadji, 2002). Fungsi ekonomi pasar modal adalah 

menyediakan fasilitas untuk memidahkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan 

dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Fungsi keuangan pasar modal adalah 

menyediakan dana yang dibutuhkan oleh pihak-pihak lainya tanpa harus terlibat 

secara langsung dalam kegiatan operasi perusahaan. 

Dalam aktivitas pasar modal kedua belah pihak yang memiliki dana (investor) 

dan yang membutuhkan dana (emiten) akan memiliki perbedaan kepentingan yang 

berbeda. Bagi emiten, pasar modal adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan 
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tambahan dana tanpa perlu menunggu hasil dari kegiatan operasional, sedangkan bagi 

investor pasar modal adalah salah satu alternatif untuk melakukan investasi dan 

mendapatkan keuntungan yang optimal. Suatu investasi tentunya memiliki resiko 

tersendiri. Investor tidak dapat secara pasti mengetahui risiko apa yang akan 

diterimanya dalam melakukan suatu investasi. Oleh karena itu seorang investor 

memerlukan analisis dalam menginvestasikan dananya dan meminimalkan resiko 

(Restiyani, 2006).  

Salah satu jenis sekuritas yang paling populer di pasar modal adalah sekuritas 

saham. Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan 

individu atau institusi dalam perusahaan (Ang, 1997). Sedangkan menurut Husnan 

(2005), saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam perusahaan 

terbuka (PT). Saham yang dinilai baik adalah saham yang mampu memberikan return 

realisasi yang tidak terlalu jauh dari return ekspektasi. 

Investor tertarik menginvestasikan dananya dalam bentuk saham karena 

menjanjikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, baik dalam bentuk deviden 

maupun capital gain. Akan tetapi investasi dalam bentuk saham juga mempunyai 

resiko yang tinggi sesuai dengan prinsip investasi yaitu low risk low return high risk 

high return. Investor akan memilih saham perusahaan yang layak untuk dipilih 

berdasarkan kriteria tertentu. Investor yang rasional akan mempertimbangkan dua hal 

yaitu pendapatan yang diharapkan (expected return) dan risiko (risk) yang terkandung 

dalam alternatif investasi yang dilakukan. Untuk sekuritas atau saham yang memiliki 

return yang sama maka investor mencari resiko yang terendah, sedangkan untuk 
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sekuritas atau saham yang memiliki resiko yang sama maka investor memilih return 

yang tertinggi (Teguh, 2000).  

Saham yang banyak diminati oleh investor akan mengalami kenaikan harga 

dan return saham, demikian pula sebaliknya. Perkembangan harga saham perusahaan 

tertentu mencerminkan nilai perusahaan tersebut sesuai penilaian para investor. 

Tingkat kembalian (return) saham merupakan tingkat keuntungan yang diminati oleh 

investor atas suatu investasi yang dilakukannya. Adapun salah satu komponen return 

saham adalah capital gain, yaitu keuntungan yang diterima karena adanya selisih 

harga jual dan harga beli saham (Ang, 1997).  

Dalam melakukan investasi di pasar modal dibutuhkan informasi yang aktual, 

akurat dan transparan (Jogiyanto, 2003). Informasi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan investasinya. Informasi yang diperlukan oleh para investor di pasar 

modal tidak hanya informasi yang bersifat fundamental saja, tetapi juga informasi 

yang bersifat teknikal. Informasi yang bersifat fundamental diperoleh dari kondisi 

intern perusahaan, dan informasi yang bersifat teknikal diperoleh dari luar perusahaan 

seperti ekonomi, politik, finansial, dan faktor lainnya. Informasi yang diperoleh dari 

kondisi intern perusahaan yang lazim digunakan adalah berupa informasi laporan 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan.  

Informasi yang bersifat fundamental maupun teknikal tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar bagi investor untuk memprediksikan return, risiko atau 

ketidakpastian, jumlah, waktu, dan faktor lain yang berhubungan dengan aktivitas 

investasi di pasar modal. 
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Kenyatannya, para investor di pasar modal juga memperhatikan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan dan meningkatkan profit. Baik buruknya kinerja 

perusahaan menjadi tolak ukur bagi investor dalam menentukan pembelian saham 

perusahaan. Tentunya investor akan menjatuhkan pilihan pada saham yang memiliki 

reputasi baik, karena investor ingin memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi 

dari investasinya. Kinerja keuangan perusahaan harus selalu dipantau, karena 

pergerakan harga saham perusahaan yang go public diperkirakan dapat 

mempengaruhi kestabilan sistem keuangan, disamping itu perusahaan juga 

merupakan sektor yang rentan terhadap resiko karena berhubungan dengan tingkat 

kepercayaan atas pengembalian dana pada masa yang akan datang. 

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang 

dipublikasikan yang merupakan salah satu sumber informasi yang sering digunakan 

oleh investor dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan keuangan 

perusahaan maka dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim digunakan 

sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan perusahaan (Nasser & Titik, 2000). Rasio 

keuangan dapat digunakan untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan keuangan 

perusahaan serta mempunyai kekuatan untuk memprediksi harga atau return saham di 

pasar modal. 

Rasio keuangan yang dihasilkan dari laporan keuangan merupakan faktor 

fundamental perusahaan. Rasio keuangan ini digunakan untuk melakukan analisis 

fundamental. Bagi perusahaan yang go public diharuskan memberikan laporan 

keuangan yang relevan mengenai rasio-rasio keuangannya, hal tersebut tercantum 
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dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-51/PM/1996 yang dikeluarkan pada 

tanggal 17 Januari 1996. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dan meningkatkan laba dalam 

kegiatan operasinya merupakan tolak ukur dalam menilai prestasi prestasi perusahaan 

karena laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban kepada para penyandang dananya, juga merupakan elemen 

dalam penciptaan nilai perusahaan. Probabilitas perusahaan dapat diukur melalui 

beberapa hal yang berbeda, akan tetapi dalam dimensi yang saling terkait. Salah satu 

analisis keuangan yang biasa dijadikan alat ukur untuk mengukur probabilitas 

perusahaan adalah rasio probabilitas. 

Rasio probabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang 

saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin besar keuntungan yang 

diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya 

(Tandelilin, 2005). Para manajer tidak hanya mendapatkan dividen, tapi juga akan 

memperoleh power yang lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. 

Dengan demikian semakin besar dividen (dividend payout) akan semakin menghemat 

biaya modal, di sisi lain para manajer (insider) menjadi meningkat powernya bahkan 

bisa meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan deviden sebagai hasil 

keuntungan yang tinggi. Jadi, profitabilitas menjadi pertimbangan penting bagi 

investor dalam keputusan investasinya. 

Selain rasio probabilitas terdapat rasio lain yang juga menjadi pertimbangan 

investor yaitu salah satnya adalah rasio pasar. Rasio pasar merupakan rasio yang 
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menggambarkan harapan-harapan investor terhadap investasi yang ditanamkan. Rasio 

ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan dalam basis per 

saham (Ang, 1997). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tendi Haruman dkk 

(2005) yang telah menganalisis Pengaruh Faktor Fundamental, Ekonomi Makro dan 

Risiko Sistematis terhadap Tingkat Pengembalian Saham BEJ. Hasilnya 

menunjukkan bahwa EPS dan PER berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat pengembalian saham. Begitu juga dengan hasil penelitian Mila Christanty 

(2009) yang menunjukkan EPS dan PER berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham. 

Disebutkan bahwa informasi yang bersifat fundamental berasal dari 

informasi-informasi yang dipublikasikan dan bersumber dari intern perusahaan. Salah 

satu informasi fundamental yang juga dipublikasikan perusahaan adalah tentang 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

di dalam laporan tahunan perusahaan sebagai bentuk komitmen bisnis perusahaan 

untuk berkontribusi positif terhadap aktivitas lingkungan, sosial dan masyarakat. 

Corporate social responsibility (CSR) semakin berkembang pesat seiring 

banyak kasus yang terjadi dimana perusahaan tidak memberikan kontribusi positif 

secara langsung kepada masyarakat. Pentingnya CSR, telah mendapat perhatian 

pemerintah dan perusahaan yang ada di Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74 ayat 1a) mewajibkan perusahaan yang 

usahanya dibidang dan/atau berkaitan  dengan sumber daya alam diwajibkan bagi 

perusahaan bidang tertentu saja terkait dengan semakin parahnya kerusakan 
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lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan hutan, 

polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. 

Pendapat Friedman dalam Suharto (2008) Corporate social responsibility 

(CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan 

pada tanggung jawab yang berpijak pada nilai perusahaan yang direfleksikan dalam 

kondisi keuangannya saja. Kesadaran atas pentingnya CSR dilandasi pemikiran 

bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada 

pemegang saham (shareholder) melainkan juga kewajiban terhadap stakeholder. CSR 

menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada aspek sosial, 

ekonomi, dan lingkungan.  

Corporate Social Resposibility adalah mekanisme bagi suatu perusahaan 

untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke 

dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggung 

jawab sosial di bidang hukum (Darwin 2004). Pendapat Friedman dalam Suharto 

(2008) menyatakan bahwa tujuan utama korporasi adalah memperoleh profit semata 

semakin ditinggalkan. Sebaliknya konsep triple bottom line (profit, planet, people) 

yang digagas oleh John Elkington makin masuk ke dalam mainstream etika bisnis 

(Suharto, 2008). 

Pengertian Corporate social responsibility (CSR) sendiri menurut The World 

Business Council for Sustainable Development, adalah “komitmen bisnis untuk 

memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama 

dengan para karyawan, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk 
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meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis 

sendiri maupun untuk pembangunan”. 

Pengambil keputusan ekonomi saat ini, tidak hanya melihat kinerja keuangan 

entitas, karena kesimpulan baik atau buruknya kinerja entitas tidak cukup hanya 

dilihat dari besarnya laba yang dihasilkan. Penerapan Corporate social responsibility 

(CSR) dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dimana para investor 

cenderung menanamkan modal kepada perusahaan yang melakukan kegiatan CSR. 

Karena perusahaan yang mengedepankan aspek sustantibility tentu akan 

mennerjemahkan prinsip sustantibility ke dalam strategi dan operasi per-usahaan, 

sehingga faktor-faktor yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dapat 

menjadi bahan masukan dalam rangka pengambilan keputusan oleh investor.  

Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dapat menggunakan informasi CSR 

sebagai salah satu keunggulan kompetitif perusahaan. Eipstein dan Freedman (1994) 

seperti yang dikutip Sayekti dan Ludovicus, (2007), menemukan bahwa investor 

individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan tahunan, 

sehingga manajemen perusahaan saat ini tidak hanya dituntut terbatas atas 

pengelolaan dana yang diberikan, namun juga meliputi dampak yang ditimbulkan 

oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosial.  

Menurut Arya dan Zhang (2009) seperti yang dikutip Nuzula dan Kato 

(2010), upaya perusahaan untuk melakukan CSR bukanlah sesuatu yang sia-sia dan 

investor memberikan respon yang baik pada perusahaan–perusahaan tersebut. Survei 

global yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa 

85% eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi menjadikan Corporate 
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social responsibility (CSR) sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan 

keputusan (Warta Ekonomi, Desember 2006).  

Melihat tuntutan tersebut di atas, perusahaan–perusahaan publik di Indonesia 

yang membuat pelaporan CSR secara terpisah mengalami peningkatan sebanyak 

21,11% pada tahun 2008 dibandingkan tahun sebelumnya (ISRA, 2010). Kelana dan 

Chandra Wijaya (2005) menyatakan bahwa aspek kepercayaan dari investor 

merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam pasar saham. 

Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan diharapkan mampu memberikan 

signal dan dapat meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR mengharapkan akan 

direspon positif oleh pelaku pasar sehingga dapat memaksimalkan profit dalam 

jangka panjang.  

Berdasarkan teori pasar yang efisien dikatakan bahwa informasi yang tersedia 

dipasar tercermin didalam harga pasar. Oleh karena itu, diharapkan investor 

mempertimbangkan informasi Corporate social responsibility (CSR) yang 

diungkapkan dalam laporan tahunan perusahan. Apabila informasi CSR 

dipertimbangkan investor dalam pengambilan keputusan yang diikuti dengan 

kenaikan pembelian saham perusahaan sehingga terjadi kenaikan harga saham yang 

melebihi return yang diekpektasikan oleh investor sehingga pada akhirnya informasi 

CSR merupakan informasi yang memberikan nilai tambah bagi investor. 

Adanya hasil empiris terdahulu yang masih kontradiktif dan bervariasi dalam 

mengukur kinerja perusahaan serta pentingnya konsep ini dalam mempengaruhi 

kebijakan perusahaan secara mikro dan juga membentuk kepercayaan investor, 
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penelitian ini akan membahas pengaruh pengungkapan CSR dan kinerja keuangan 

perusahaan terhadap return saham.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh pengungkapan corporate social responsibility 

yang dilaporkan perusahaan di laporan tahunannya dan kinerja keuangan perusahaan 

yang diukur dengan rasio probabilitas dan rasio pasar (Net Profit Margin, Return On 

Assets, Earning Per Share, Price Earning Ratio) terhadap return saham pada 

perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI). Maka penulis 

melakukan penelitian ini dengan judul: “PENGARUH PENGUNGKAPAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KINERJA KEUANGAN 

PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN DI INDEKS 

LQ45 BEI PERIODE 2008-2010. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan yang menerpakan CSR dilihat dari pengungkapan tanggung jawab 

sosialnya pada laporan tahunan (annual report) yang diterbitkan oleh 

perusahaan, khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2008-2010. 

2. Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang digunakan adalah 

Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDi) 
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3. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On Assets), EPS (Earning Per 

Share), PER (Price Earning Ratio). 

4. Pengukuran return saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengolah data harga penutupan saham tahunan (closing price) pada setiap akhir 

tahun periode pengamatan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini dilaksanakan 

untuk membuktikan secara terperinci permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) 

perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan NPM (Net 

Profit Margin), ROA (Return On Assets), EPS (Earning Per Share), PER (Price 

Earning Ratio) di dalam laporan tahunan perusahaan secara parsial berpengaruh 

positif terhadap return saham? 

2. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) 

perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan NPM (Net 

Profit Margin), ROA (Return On Assets), EPS (Earning Per Share), PER (Price 

Earning Ratio) di dalam laporan tahunan perusahaan secara simultan 

berpengaruh positif terhadap return saham? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bukti empiris apakah terdapat pengaruh positif antara 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap return saham. 

2. Untuk mengetahui bukti empiris apakah terdapat pengaruh positif antara kinerja 

keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio probabilitas dan rasio pasar 

(NPM, ROA, EPS, PER) terhadap return saham. 

3. Untuk mengetahui bukti empiris apakah hubungan antara pengungkapan 

tanggung jawab sosial (CSR) dan kinerja keuangan perusahaan berpengaruh 

positif terhadap return saham. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna 

bagi seluruh pihak diantaranya adalah : 

1. Manfaat Bagi Pihak Perusahaan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai 

corporate social responsibility disclosure dan kinerja keuangan 

perusahaan dalam laporan keuangan yang disajikan. 

b. Dapat memberikan masukan bagi pihak perusahaan dalam memahami 

pentingnya pengambilan kebijakan tentang corporate social 
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responsibility dan kinerja keuangan perusahaan yang dapat digunakan 

pertimbangan keputusan investasi oleh investor. 

2. Manfaat Bagi Pihak Peneliti.  

a. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, terutama kajian 

manajemen keuangan mengenai pengaruh kinerja keuangan 

perusahaan dan pengungkapan corporate social responsibility dan 

kinerja keuangan perusahaan terhadap return saham. 

b. Merupakan sarana yang baik untuk menerapkan pengetahuan yang 

telah diperoleh selama menempuh pengetahuan yang telah diperoleh 

selama menempuh perkuliahan. 

3. Manfaat Bagi Pihak Institusi Pendidikan Dan Penelitian Selanjutnya 

a. Dapat memperluas pengetahuan dan pengembangan bidang Ilmu 

pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengungkapan 

corporate social responsibility, kinerja keuangan perusahaan, dan 

return saham. 

b. Sebagai informasi awal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan penelitian lanjutan secara lebih mendalam. 


