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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan Corporate Social 

Responsibility, kinerja keuangan perusahaan, dan return saham telah dilakukan oleh 

para peneliti sebelumnya, sehingga beberapa poin penting dari hasil penelitian 

sebelumnya dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini. Berikut ini akan diuraikan 

beberapa penelitian terdahulu mengenai pengungkapan CSR, kinerja keuangan 

perusahan, dan return saham. 

Penelitian mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) telah banyak 

dilakukan di berbagai Negara dalam kurun waktu yang berbeda. Pada umumnya 

penelitian tersebut meneliti mengenai karakteristik perusahaan yang diduga memiliki 

hubungan dengan praktek pengungkapan infomasi CSR dalam laporan tahunan yang 

merupakan sumber informasi penting bagi stakeholder dalam menilai kinerja 

perusahaan. 

Brammer et al (2005) menginvestigasi hubungan antara corporate social 

performance dan financial performance yang diukur dengan return saham untuk 

perusahaan – perusahaan di UK. Environment dan employment berkorelasi negatif 

dengan return, sedangkan community berkorelasi positif. Selanjutnya Fiori et al 

(2007) memproksi kinerja keuangan perusahaan menggunakan harga pasar saham 

dengan variabel kontrol Debt/Equity Ratio, ROE dan Beta levered. Hasil empirisnya 
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menunjukkan CSR parameter (environment, employment, dan community) tidak 

signifikan mempengaruhi harga pasar saham. 

Sayekti dan Wondabio (2007) meneliti pengaruh CSR disclosure terhadap 

Earning Response Coefficient. Bukti empiris menunjukkan CSR berpengaruh negatif 

terhadap earning response coefficient, yang mengindikasikan bahwa investor 

mengapresiasi informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Widiastuti (2002) justru menunjukkan 

pengaruh positif. 

Samsinar, dkk (2009) Ada temuan dalam penelitian ini bahwa pengaruh 

secara simultan antara Kinerja keuangan Perusahaan yang di ukur dengan Return On 

Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Economic Value Added (EVA) dan CSR 

berpengaruh positif terhadap return saham. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa, hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan antara Return On Asset 

(ROA) Return On Equity (ROE), Economic Value Added (EVA), dan Corporate social 

responsibility terhadap return saham secara parsial diterima.  

Tri Suciyati (2010) menemukan adanya pengaruh variabel kinerja keuangan 

menggunakan rasio keuangan yaitu Earning Per Share dan Economic Value Added 

terhadap return saham, sedangkan variabel NPM tidak berpengaruh terhadap return 

saham perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45. Serta, dalam penelitian lain 

yang dilakukan oleh Dian N. (2010) dibuktikan bahwa variabel Net Profit Margin, 

Return On Equity, Price Earning Ratio dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham perusahaan.  
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Penelitian selanjutnya dengan objek penelitian yang sama juga dilakukan 

dilakukan oleh Ina Rianti pada tahun 2009, dalam penelitian ini telah berhasil 

dibuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan yakni variabel Return On Assets 

terhadap return saham, sedangkan dua variabel lainnya yaitu NPM dan ROE terbukti 

tidak memiliki signifikansi positif terhadap return saham.  

Pada tahun 2011 Dyah Ayu meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan 

perusahaan dengan fokus variabel Return On Assets, Net Profit Margin, Earning Per 

Share, serta Price Earning Ratio terhadap return perusahaan dalam Indeks LQ45 

pada tahun 2007-2010 berhasil membuktikan bahwa variabel EPS dan PER 

berpengaruh positif terhadap return perusahaan sedangkan variabel lainnya tidak 

berpengaruh positif terhadap return saham.  

Fenny (2012) menemukan pengaruh positif variabel Debt Equity Ratio (DER), 

Return On Assets (ROA), Total Assets Turnover (TAT) terhadap return saham 

perusahaan dalam Indeks LQ45 2007-2011, sedangkan variabel lainnya Net Profit 

Margin, Price Earning Ratio, Price Book Value belum memiliki signifikansi positif 

terhadap return saham. Dul Muid (2010) meneliti tentang pengaruh Corportae Social 

Responsibility terhadap Stock Return perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008-

2009, hasil penelitian menemukan adanya pengaruh positif CSR terhadap stock 

return. 

Ni Made Ayu, dkk (2011) menemukan pengaruh secara parsial variabel ROA 

dan EVA terhadap return saham perusahaan, sedangkan pengungkapan CSR tidak 

terbukti signifikan berpengaruh terhadap hubungan antara kinerja keuangan 

perusahaan dengan return saham. 
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Anggreini (2011) meneliti pengaruh variabel Return On Assets (ROA), 

Leverage, Nilai Perusahaan, dan Pengungkapan CSR terhadap Stock Return 

perusahaan dalam Indeks LQ45 tahun 2007-2010, penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel Leverage dan Pengungkapan 

CSR terhadap return saham perushaan, sedangkan variabel lainya tidak. Kartika 

(2011) menemukan pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan variabel 

Corporate Social Responsibility terhadap stock return pada perusahaan yang listing di 

BEI periode 2008-2009. 

Tabel 2.1 Ringkasan Tabel Penelitian Terdahulu  

Peneliti, 

(Tahun 

Penelitian) 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Tri 

Suciyati 

(2010) 

Pengaruh ROA, 

ROE, NPM, EPS, 

dan EVA Terhadap 

Return Saham 

Perusahaan” 

Dependen 

Y = Return Saham 

 

Independen 

X1 = Net Profit Margin (NPM) 

X2 = Return On Assets (ROA) 

X3 = Return On Equity (ROE) 

X4 = Earning Per Share (EPS) 

X5 = Economic Value Added 

(EVA) 

1. X1,X2,X3,X4,X5 secara simultan 

berpengaruh terhadap return saham. 

 

2. X4,X5 secara parsial berpengaruh 

terhadap return saham, sedangkan 

X1 tidak berpengaruh terhadap 

return saham 

Dian N 

(2010) 

“Analisis Pengaruh 

ROA, ROE, NPM, 

dan Inflasi Terhadap 

Return Saham” 

Dependen 

Y = Return Saham 

 

Independen  

X1 = Net Profit Margin (NPM) 

X2 = Return On Equity (ROE) 

X3 = Price Earning Ratio (PER) 

X4 = Inflasi 

1.  X1,X2,X3,X4 secara simultan 

berpengaruh terhadap return saham. 

 

2. X1,X2,X3,X4 secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Ina Rianti 

(2009) 

“Pengaruh Net Profit 

Margin (NPM), 

Return On Assets 

(ROA) Dan Return 

Dependen 

Y = Return Saham 

 

Independen  

1. X1,X2,X3 secara simultan 

berpengaruh terhadap return saham. 

 

2. X2 secara parsial berpengaruh 
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On Equity (ROE) 

Terhadap Return 

Saham Perusahaan” 

X1 = Net Profit Margin (NPM) 

X2 = Rteurn On Assets (ROA) 

X3 = Return On Equity (ROE) 

signifikan terhadap return saham, 

sedangkan X1,X3 tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

Dyah Ayu 

(2011) 

“Analisis Pengaruh 

ROA, NPM, EPS 

dan PER Terhadap 

Return Saham” 

Dependen 

Y = Return Saham 

 

Independen  

X1 = Net Profit Margin (NPM) 

X2 = Return On Assets (ROA) 

X3 = Earning Per Share (EPS) 

X4 = Price Earning Ratio (PER) 

1. X1,X2,X3,X4 secara simultan 

berpengaruh terhadap return saham. 

 

2. X3,X4 secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap return saham, 

sedangkan X1,X2 tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

Fenny 

(2012) 

“Analisis Pengaruh 

Rasio Keuangan 

Terhadap Return 

Saham Pada Indeks 

LQ-45 Di Bursa 

Efek Indonesia” 

Dependen 

Y = Return Saham 

 

 

Independen 

X1 = Net Profit Margin (NPM)  

X2 = Return On Assets (ROA) 

X3 = Price Book Value (PBV) 

X4 = Total Asset Turnover (TAT) 

X5 = Debt to Equity Ratio (DER) 

X6 = Price Earning Ratio (PER) 

1. X1,X2,X3,X4,X5,X6 secara 

simultan berpengaruh terhadap 

return saham. 

 

2. X2,X4,X5 secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, sedangkan X1,X3,X6 

tidak berpengaruh terhadap return 

saham. 

Dul Muid 

(2010) 

“Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Stock 

Return 

(The Influence 

Corporate Social 

Responsibility To 

Stock Return)” 

Dependen 

Y = Return Saham 

 

Independen 

X1 = Corporate Social 

Responsibility (social) 

X2 = Corporate Social 

Responsibility (environtment) 

1. X1,X2 secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

 

2. X1,X2 secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

Ni made 

Ayu, 

(2011) 

“Pengaruh Tingkat 

Pengungkapan CSR 

Pada 

Hubungan Antara 

Kinerja Keuangan 

Dan Return Saham” 

Dependen 

Y = Return Saham 

 

Independen 

X1 = Economic Value Added 

(EVA) 

X2 = Return On Assets (ROA) 

X3 = Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) 

1.  X1,X2 secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, sedangkan X3 tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Anggreini 

(2011) 

“The Effect Of ROA, 

Leverage, The 

Dependen 

Y = Return Saham 

1. X1,X2,X3,X4 secara simultan 

berpengaruh terhadap return saham. 
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Value Of The 

Company And The 

CSR 

Impacts Disclosure 

Of The Stock 

Return.” 

 

Independen 

X1 = Return On Assets (ROA) 

X2 = Leverage 

X3 = Nilai Perusahaan 

X4 = Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) 

 

2. X2,X4 secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap return saham, 

sedangkan X1,X3 tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

Kartika 

(2011) 

“Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Stock 

Return” 

Dependen 

Y = Return Saham 

 

Independen 

X1 = Corporate Social 

Responsibility (social) 

X2 = Corporate Social 

Responsibility (environtment) 

1. X1,X2 secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

 

2. X1,X2 secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

Sumber : Data olah Pustaka, 2013 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1  Teori Pensignalan 

Signalling theory (teori pensignalan) menekankan kepada pentingnya 

informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di 

luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis 

karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran 

baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi 

yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di 

pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. 

Menurut Jogiyanto (2003: 392), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan 
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investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan 

pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.  

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima 

informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan 

menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (good news) atau signal buruk 

(bad news). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik bagi investor, 

maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. 

Menurut Sharpe (1997: 211), pengumuman informasi akuntansi memberikan 

signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (good 

news) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan 

demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume 

perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik 

laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume 

perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar.  

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat 

menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah 

laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa 

informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan 

informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan 

keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan 

mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna 

laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua investor memerlukan informasi 

untuk mengevaluasi risiko relatif setiap perusahaan sehingga dapat melakukan 
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diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan preferensi risiko yang 

diinginkan. Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli oleh investor maka 

perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan 

transparan. 

 

2.2.2 Teori Keagenan 

Agency Theory, merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual 

antara principals dan agents. Pihak principal adalah pihak yang memberikan 

mandapat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama  

principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Sinkey, 1992:78; Jensen 

dan Smith, 1984:7).  

Dalam hubungan keagenan manajer sebagai pihak yang memiliki akses 

langsung terhadap informasi perusahaan, memiliki asimetris informasi terhadap pihak 

eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. Dimana ada informasi yang tidak 

diungkapkan oleh pihak manajemen kepada pihak eksternal perusahaan, termasuk 

investor.  

Untuk memperkecil asimetris informasi, maka pengelolaan perusahaan harus 

diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan 

penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tambahan 

informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang kepentingan terhadap 

dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur [Schipper dalam Marwata (2001:18) 

dan Meek, et al  dalam Fitriani (2001:14)].  
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2.2.3 Teori Stakeholder 

Penelitian ini menggunakan teori stakeholder untuk menjelaskan serta untuk 

mengembangkan hipotesis – hipotesis yang ada dan yang akan diuji. Pertimbangan 

menggunakan teori stakeholder karena teori ini mampu menjelaskan kekuatan 

hubungan yang dijalin perusahaan dengan stakeholders-nya. Selain itu, teori ini juga 

digunakan karena telah digunakan secara luas dalam penelitian – penelitian 

pengungkapan tanggung jawab sosial sebelumnya (Saleh et al, 2010). 

Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan 

oleh para stakeholder. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para 

stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi 

stakeholder, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri 

terhadap keinginan para stakeholder-nya. 

Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, 

masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan stakeholder kepada perusahaan 

tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).  

Definisi stakeholder telah berubah secara substansial selama empat decade 

terakhir. Pada awalnya, pemegang saham dipandang sebagai satu-satunya stakeholder 

perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Pandangan ini didasarkan pada argumen 

yang disampaikan oleh Friedman (1962) dalam Ghozali dan Chariri (2007) yang 
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mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan 

kemakmuran pemiliknya.  

Atas dasar argumen di atas dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder secara 

eksplisit mempertimbangkan dampak harapan dari kelompok stakeholder yang 

berbeda dalam masyarakat atas kebijakan pengungkapan informasi mengenai 

aktivitas perusahaan. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas perusahaan 

merupakan suatu alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan oleh berbagai kelompok stakeholder yang kuat seperti karyawan 

perusahaan, pemegang saham, investor, konsumen, regulator, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, manajer menggunakan informasi ini 

untuk mengelola stakeholder yang kuat agar mendapatkan dukungan dari stakeholder 

dimana dukungan ini berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Gray, et 

al., 1995) 

2.2.4 Teori Legitimasi 

 Menurut Ahmad dan Sulaiman (2004) teori legitimasi didasarkan pada 

pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat. 

Landasan teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan 

dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber 

ekonomi. Shocker dan Sethi (1974) dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan 

penjelasan tentang konsep kontrak sosial sebagai berikut: 

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui 

kontrak sosial baik eksplisit maupun implisit dimana kelangsungan hidup dan 

pertumbuhannya didasarkan pada : 
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1. Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas. 

2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan 

power yang dimiliki. 

Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung 

jawab perusahaan harus dilaksanakan sedemikian rupa agar aktivitas dan kinerja 

perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan 

bahwa guna melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, perusahaan 

cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi 

lingkungan. 

Teori legitimasi didefinisikan oleh Lindbolm (1987) dalam (Iren, 2008) yaitu 

suatu kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai suatu entitas sejalan dengan 

system nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana entitas tersebut adalah 

bagiannya. Ketika suatu perbedaan, nyata atau berpotensi muncul diantara kedua 

sistem nilai tersebut, maka akan terdapat suatu ancaman atas hak legitimasi entitas 

tersebut. Dengan melakukan corporate social responsibility disclosure, perusahaan 

merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi. 

Barkemeyer (2007) mengungkapkan bahwa terdapat dua bagian penting 

tentang kekuatan teori legitimasi organisasi dalam konteks tanggung jawab sosial 

perusahaan di negara – negara berkembang. Pertama, kapabilitas untuk menempatkan 

motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas bagi perusahaan 

tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, 

legitimasi organisasi dapat memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan 

institusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda. 
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2.3 Pasar Modal 

2.3.1 Pengertian Pasar Modal 

Menurut Brigham and Houston (2009:30) “Capital markets are the markets 

for intermediate or longterm debt and corporate stocks.” Pasar modal adalah pasar 

untuk hutang jangka menengah atau jangka panjang dan saham perusahaan. 

Menurut UU Pasar Modal RI No. 8 Tahun 1995, pasar modal didiefinisikan 

sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan. Sementara bursa 

efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system atau sarana 

untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain yang bertujuan 

memeperdagangkan efek diantara mereka secara teratur, wajar, dan efisien. 

 Sedangkan secara umum pengertian pasar modal dalah pasar abstrak sekaligus 

konkrit dengan barang yang diperjualbelikan adalah dana yang bersifat abstrak dan 

bentuk konkritnya adalah lembar surat-surat berharga di bursa efek (Tandelilin, 

2005:25). 

 

2.3.2 Peranan dan Manfaat Pasar Modal  

 Selama dasawarsa terakhir, pasar modal mulai menunjukan peranan penting 

dalam mobilitas dana dan menunjanh pembangunan sosial. Akses dana dari pasar 

modal telah mmengundang banyak perusahaan nasional untuk menyerap dana 

masyarakat tersebut dengan tujuan beragam. 

Tjiptono Darmadji (2002:2) menyatakan bahwa “pasar modal memiliki peran 

besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi 
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sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan 

memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas atau wahana yang 

mempertemukan antara pihak investor dan pihak issuer. Pasar modal juga dikatakan 

memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberika kemungkinan dan 

kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan 

karakteristik investasi yang dipilih.” 

Disamping itu keberadaan pasar modal pun memiliki beberapa manfaat, yaitu : 

1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus 

memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 

2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya 

diversifikasi. 

3. Merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara serta menunjang 

perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. 

4. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan professional, menciptakan iklim 

perusahaan yang sehat serta menciptakan lapangan kerja/profesi yang 

menarik.  

5. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai 

prospek. 

6. Alternatif investasi memberikan potensi keuangan dengan resiko yang bias 

diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. 

7. Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, endorong pemanfaatan 

manajemen professional. 
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2.3.3 Bentuk-Bentuk Pasar Modal 

Penjualan saham kepada masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan jenis ataupun bentuk pasar modal 

dimana sekuritas tersebut diperjualbelikan. Jenis-jenis pasar modal tersebut ada 

beberapa macam (Tandelilian, 2005:31). Berdasarkan tempat kejadian transaksinya 

pasar modal dapat dibedakan menjadi : 

1. Pasar perdana (primary market).  

Pasar perdana adalah penawaran dari perusahaan yang menerbitkan saham 

(emiten) kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang 

menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder.  

2. Pasar sekunder (secondary market).  

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati 

masa penawaran pada pasar perdana.  

3. Pasar ketiga (third market).  

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas di luar bursa 

(over the counter market). Di Indonesia bursa ketiga disebut bursa paralel.  

4. Pasar keempat (fourth market).  

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar investor atau 

dengan kata lain pengalihan saham di suatu pemegang saham ke pemegang 

saham lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. 

Ditinjau dari proses transaksinya pasar modal dapat dibagi menjadi : 

1. Pasar Spot. Adalah bentuk pasar keuangan yang memperdagangkan sekuritas 

atau jasa keuangan untuk diserahterimakan secara spontan. Artinya kalau 
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seseorang membeli jasa-jasa finansial, maka pada saat itu juga akan menerima 

jasa yang dibeli tersebut. 

2. Pasar Features dan Forward 

Adalah pasar keuangan dimana sekuritas atau jasa keuangan akan diselesaikan 

pada kemudian hari atau beberapa waktu terjadinya transaksi dan saat 

penyerahan harus dilakukan. 

3. Pasar Opsi 

Merupakan pasar keuangan yang memperdagangkan hak untuk menentukan 

pilihan terhadap saham atau obligasi. Pilihat tersebut adalah persetujuan atau 

kontrak hak pemegang saham untuk membeli atau menjula dalam waktu 

tertentu 

 

2.3.4 Instrumen Keuangan yang Diperdagangkan di Pasar Modal 

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangkan 

panjang yang bias diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. 

Bentuk dari instrument keuangan tersebut dinamakan dengan surat berharga. Surat 

berharga atau sering juga disebut sekuritas merupakan secarik kertas yang 

menunjukan hak pemodal (yaitu pihak yang memiiki kertas tersebut) untuk 

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan 

sekuritas tersebut, dan bebragai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut 

menjalankan haknya. Dari uraian diatas, dapat dijelaskam instrument pasar modal 

sebagai berikut : 
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1. Saham Biasa (Common Stock). Diantara surat-surat berharga yang 

diperdagangkan dipasar modal, saham biasa adalah yang paling dikenal 

masyarakat. Secara sederhana, sham biasa adalah bukti tanda kepemilikan 

atas suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang 

menerbitkan kertas tersebut. Deviden yang diterima dalam kepemilikan sham 

ini jumlahnya tidak tetap, dan pemilik saham biasa mempunyai hak memilih 

dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) 

2. Saham Preferen (Preferred Stock). Merupakan saham yang akan menerima 

deviden dalam jumlah yang tetap. Biasanya pemiliknya tidak mempunyai hak 

dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) 

3. Obligasi. Obligasi (Bonds). Surat berharga obligasi merupakan instrument 

utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari 

membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, 

maka obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan 

perusahaan. 

4. Obligasi Konversi (Convertible Bonds). Merupakan obligasi yang dapat 

dikonversikan (ditukar) menjadi saham biasa pada waktu tertentu atau 

sesudahnya. 

5. Right Issue. Alat investasi ini merupakan produk turunan dari saham. Right 

Issue merupakan pemberian hak kepada para pemegang saham untuk membeli 

saham baru dari perusahaan dengan harga tertentu dalam batas waktu tertentu. 
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Kebijakan right issue ini merupakan upaya emiten untuk menambah saham 

yang beredar, guna menambah modal perusahaan. 

6. Waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada wajtu dan harga 

yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat 

bberharga lain, missal obligasi atau saham. Waran diterbitkan dnegan tujuan 

agar pemodal tertarik untuk membeli obligasi atau saham yang diterbitkan 

oleh emiten. 

 

2.4 Investasi 

2.4.1 Pengertian Investasi 

Pada dasarnya seorang investor akan memilih investasi yang menguntungkan, 

karena setiap modal yang disetor akan investasi harus mempunyai tingkat 

pengembalian yang tinggi. Tingkat pengembalian investasi yang tinggi dapat menjadi 

pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi disekuritas. 

“An investment is the current commitment of money or other resources in the 

expectation of reaping future benefits.” Investasi adalah komitmen penempatan uang 

maupun sumber daya lainnya pada saat ini dengan harapan mendapat keuntungan 

dimasa depan (Bodie Kane and Marcus,2003) 

 

2.4.2 Tujuan Investasi 

 Tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. 

Tetapi secar lebih luas tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

investor. Kesejahteraan dalam hal ini merupakan kesejahteraan moneter.  
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Ada beberapa alasan seseornag melakukan investasi, antara lain untuk 

mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang yang bijaksana 

akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau 

setidaknya berusaha bagaiman mempertahankan tingkat pendaptannya yang ada 

sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang (Jogiyanto Hartono, 2003:4) 

 

2.4.3 Jenis Investasi 

 Sunariyah (2006:4) menyebutkan bahwa investasi dalam arti luas terdiri dari 

dua bagian utama yaitu investasi dalam bentuk aktiva riil (real estate) dan investasi 

dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (marketable securities atau financial 

assets). Aktiva riil adalah aktiva berwujud seperti emas, barang-barang seni dan real 

assets. Sedangkan aktiva financial adalah surat-surat berharga yang pada dasarnya 

merupakan klaim atas sktiva riil yang dikuasai oleh sutau entitas. 

 Investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas sendiri dibagi 

menjadi dua bentuk, yaitu : 

1. Investasi Langsung (Direct Investment) 

Diartikan sebagai pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu 

institusi atau perushaaan yang secara resmi telah go public dengan harapan 

akan mendapatkan keuntungan berupa pengahsilan deviden dan capital gain. 

2. Investasi Tidak Langsung (Indirect Investment) 

Investasi yang terjadi bila surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan 

kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai perantara. 

Pemilikan aktiva tidak langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga 
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keuangan yang terdaftar, yang bertindak sebagai perantara atau Intermediary. 

Investor mendapatkan deviden dan capital gain seperti halnya dalam investasi 

langsung. 

 

2.4.4 Proses Keputusan Investasi 

 William F Sharpe, Gordon J Alexander dan Jeffrery V. (2005:10) dalam 

bukunya “investasi” terjemahan oleh Pristina dan Dodo Prastuti, mengemukakan 

bahwa “Proses investasi menggambarkan bagaimana investor mengambil keputusan 

ats sekuritas mana yang dipilih, seberapa luasnya dan kapan investasi dilakukan. 

Proses investasi meliputi lima langkah: 

1. Penentuan kebijakan investasi, meliputi tujuan investor dan benyaknya 

kekayaan yang dapat diinvestasikan 

2. Melakukan analisisi sekuritas, yang meliputi penilaian terhadap sekuritas 

secara individual (beberapa sekuritas) yang masuk kedalam kategori luas aset 

keuangan yang telah diidentifikasi sebelumnya 

3. Membentuk portofolio, melibatkan aste-aset khusus mana yang akan 

dijadikan investasi. Juga menentukan besarnya bagian kekayaan investor yang 

akan diinvestasikan ke setiap aset tesebut. 

4. Merevisi portofolio, merupakan pengulangan periodik dari tiga langkah 

sebelumnya. Yaitu dari waktu ke waktu, investor mungkin mengubah tujuan 

investasinya, yang pada gilirannya berarti portofolio yang dipegangnya tidak 

optimal lagi. Oleh karena itu, investor membentuk portofolio baru dengan 
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menjual portofolio yang dimilikinya dan membeli portofolio lain yang belum 

dimiliki. 

5. Mengevaluasi kinerja portofolio, meliputi penentuan kinerja portofolio secara 

periodik, tidak hanya berdasarkan return yang dihasilkan tetapi juga risiko 

yang dihadapi investor.” 

Sedangkan menurut Jogiyanto Hartono (2003:8) mengemukakan bahwa: 

“Proses keputusan investasi terdiri dari: 

1. Penentuan tujuan investasi 

2. Penentuan kebijakan investasi 

3. Pemilihan strategi portofolio 

4. Pemilihan aset 

5. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio 

Dari uraian diatas maka dapat disimulakan bahwa proses keputusan investasi 

merupakan keputusan yang berkesinambungan (on going process). Artinya, jika 

tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang 

baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai dari pertama, demikian 

seteruusnya samapi dicapai keputusan investasi yang paling optimal  

 

2.5 Saham 

2.5.1 Pengertian Saham 

Saham merupakan salah satu instrument keuangan yang diperdagangkan 

dipasar modal yang paling popular dan paling banyak diminati oleh masyarakat 

walaupun memiliki risiko yang besar. Keuntungan yang diperoleh dari penanaman 
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modal dalam bentuk ini adalah deviden juga hak suara daam rapat umum pemegang 

saham (RUPS).  

Menurut Kamus Perbankan (2004:92) definisi saham adalah “Sertifikat atau 

tanda yang menunjukan pemilikan sebagian dari suatu perseroan”. Sedangkan 

Sunariyah (2006:127) mendefinisikan saham sebagai penyertaan modal dalam 

pemilikan suatu perseroan terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. Pemilik 

saham merupakan pemilik sebagian perusahan tersebut.  

 

2.5.2 Jenis-Jenis Saham 

Saham merupakan surat berharga yang paling popular dan dikenal luas di masyarakat. 

Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas 

(Darmadji dan Fakhruddin, 2006) 

1. Saham Biasa (Common Stock) 

Menurut Bodie Kane dan arcus (2003:39) Common stock : Ownership 

shares in apublicy held corporation. Shareholders have voting rights and may 

receive devidens. Menurut Sunariyah (2006:47) tentang isntrumen pasar modal, 

saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang 

atau badan dalam suatu perusahaan. 

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilik perushaan yang menerbitkan kertas tersebut, jadi 

sama dengan kita menabung di bank. Setiap kali kita menabung, maka kita akan 

mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang. 



35 
 

Bila kita membeli saham, maka kita akan menerima kertas yang menjelaskan 

bahwa kita memeliki perusahaan penerbit saham tersebut. 

2. Saham Preferen (Preffered Stock) 

Menurut Bodie kane and Marcus (2003:41) Preffered Stock: Nonvoting 

shares in acorporation, usually paying a fixed stream of devidens. Saham prefer 

merupakan saham yang tidak memiliki hak pilih, dan selalu mendapat deviden 

yang nilainya tetap. Saham peferen serupa dengan saham biasa karena dua hal, 

yaitu memwakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo 

yang tertulis diats lembaran saham tersebut, dan yang kedua adalah membayar 

deviden. Sedangkan persamaan saham preferen dengan obligasi terletak pada tiga 

hal, yaitu klaim atas alaba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa 

berlaku (hidup) dari saham, memiliki hak tebus dan dapat ditukarkan 

(convertible) denagan saham biasa. 

 

2.5.3 Teknik Analisis dalam Penilaian Saham 

Dalam penutupan harga saham, prakteknya mengacu pada pendekatan teori 

penilaian. Terdapat dua model dan teknik analisis dalam penilaian harga saham yaitu 

analisis fundamental dan analisis teknikal. 

1. Analisis Fundamental 

Salah satu cerminan dan pengharapan investasi terhadap nilai ekonomis 

perusahan dimasa yang akan datang adalah saham. Dengan dinamisnya harga 

saham maka untuk memilih suatu saham perlu dilakukan analisa yang mendalam 
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terhadap berbagai variabel yang akan dapat mempengaruhi perusahaan dalam 

pencapaian nilai ekonomisnya. 

Analisis fundamental merupakan salah satu pendekatan yang menganalissi 

saham. Data yang digunakan dalam pendekatan ini dapat berasal dari dalam 

perusahaan (analisis kondisi spesifik perusahaan), data-data industri (analisisi 

industri), maupun data ekonomi (analissi ekonomi) yang akan mempengaruhi 

harga saham 

Analisis fundamental atau analisisi perusahaan adalah analisisi untuk 

menilai nilai intrinsik saham dengan menggunakan data keuangan perushaan 

(Jogiyanto,2003). Analisisi fundamental lebih menekankan pada kinerja internal 

perusahaan. Keyakinan bahwa informasi yang disampaikan oleh manajemen 

perusahaan dapat direspon secara positif oleh investor 

Analisis pasar dilakukan dengan melihat kondisi pasar yang merefleksikan 

kondisi ekonomi, maka perubahan kondisi ekonomi tentunya akan tercermin pada 

kondisi pasar. Investor ingin mengetahui bagaimana kondisi pasar saat ini dan 

arah perkembangan pasar di masa yang akan datang. 

Analisis perusahaan dilakukan para analisis keuangan dan investor dengan 

pemeriksaan pada berbagai sudut kinerja keuangan perusahaan untuk dapat 

mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan. Analisis terhadap laporan 

keuang perusahaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi dari 

laporan tersebut sehingga investor dapat membuat keputusan yang tepat ketika 

akan menginvestasikan dananya. 

Menurut Sawir (2005), rasio-rasio keuangn yang mempengaruhi adalah : 



37 
 

a. Analisis Likuiditas Perusahaan 

Rasio likuiditas untuk melihat apakah perusahaan mampu memenuhi 

kewajibannya yang akan jatuh tempo, yang umumnya digunakan adalah 

Current ratio, quick ratio, cash ratio 

b. Analisis Struktur Keuangan 

Struktur keuangna adalah bagaiman sebuah perusahaan mendanai kativanya 

aktiva perusahaan didanai dengan hutang jangka pendek, hutang jangka 

panjang dan modal pemegang saham sehingga seluruh sisi kanan neraca 

memperlihatkan struktur keuangan 

c. Aanalisisi Aktivitas Perusahaan 

Rasio aktivitas adalah rasio yang dugunakan untuk mengukur seberapa efektif 

perusahaan memeanfaatkan semua sumber daya yang ada pada 

pengendaliannya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara 

tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. 

d. Analisis Probabilitas Perusahaan 

Analisisi probabilitas merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan 

dan keputusan manajemen. Rasio probabilitas akan memberikan jawaban 

tentang efektifitas pengelolaan perusahaan. Rasio yang umum digunakan 

adalah Gross Progin Margin, Operating Profit Margin, Basic Earning Power, 

Return On Asset, Return On Equity, Return On Investment. 

e. Analisi Penilaian Pasar 

Rasio penilaian adalah ukuran yang paling komprehensif untuk menilai hasil 

kierja perusahaan karena rasio tersebut mencerminkan kombinasi pengaruh 
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rasio risiko dan risiko hasil pengembalian. Rasio yang umum digunakan 

adalah Price Earning Ratio, Price to Book Value, Market Value to Book 

Value, Market Value of Equity. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

analisis fundamental adalah suatu pendekatan yang diawali dengan menganalisis 

kondisi ekonomi, industri dan kinerja internal perushaan, kemudian mengestimasi 

nilai intrinsiknya untuk dibandingkan dengan harga saham yang sedang 

diperdagangkan sebagai dasar keputusan investasi. 

2. Analisis Teknikal 

Analisisi teknikal ini dapat didefinisikan sebagai penggunaan data dari 

spesifik market baik harga saham secara agregat maupun harga saham secara 

individual. Sawir (2005), menyatakan bahwa pendekatan teknikal untuk investasi 

secara esensial merupakan refleksi dari suatu ide tentang trend pergerakan harga 

yang dicerminkan dengan perubahan perilaku dari investor terhadap ekonomi, 

moneter, politik, dan psikologi. Seni dari analisa teknikal adalah untuk 

mengidentifikasi perubahan trend pada tahap awal dan untuk mempertahankan 

posisi investasi sampai munculnya indikasi bahwa trend tersebut sudah berubah. 

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

(kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham tersebut (kondisi 

pasar) di waktu yang lalu. Analisisis teknikal ini kadangkala disebut internal 

analysis karena menggunakan catatan dari pasar untuk memprediksi demand dan 

supply, saham dan pasar secara keseluruhan. Dan analisis teknikal ini percaya 

bahwa pasar memiliki sumber datanya sendiri yang terbaik. 
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Data yang digunakan dalam analisis teknikal biasanya berupa grafik atau 

program computer. Dari grafik atau program computer dapat diketahui bagaimana 

kecenderungan pasar, sekuritas, atau future komoditas yang akan dipilih dalam 

berinvestasi, teknik ini mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan posisi 

keuangan perusahaan. 

 

2.5.4 Return Saham 

Motivasi para investor melakukan investasi adalah harapan untuk memperoleh 

return yang sesuai. Tanpa adanya return, tentunya para investor tidak akan bersedia 

melakukan investasi. Jadi, dalam hal ini tujuan utama seseorang melakukan investasi 

adalah untuk memperoleh return baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 

sebab itu, dapat disimpulkan return merupakan imbalan yang diharapkan investor 

akan diperoleh atas investasi yang dilakukan di suatu perusahaan. 

Faktor yang mempengaruhi return suatu investasi meliputi pertama, faktor 

internal perusahan seperti kualitas dan reputasi manajemennya, struktur 

permodalannya, struktur hutang perusahaan, dan sebagainya. Faktor kedua adalah 

menyangkut faktor eksternal, misalnya pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, 

perkembangan sektor industrinya, dan sebagainya (Ang, 1997) 

Menurut Abdul Halim (2005), komponen pengembalian (return) meliputi : 

1. Untung/Rugi modal (capital gain/loss) merupakan keuntungan (kerugian) bagi 

investor yang diperoleh dari kelebihan harga jual (harga beli) di atas harga beli 

(harga jual) yang keduanya terjadi di pasar sekunder. 
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2. Imbal hasil (yield) merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima investor 

secara periodik, misalnya berupa dividen atau bunga. Yield dinyatakan dalam 

persentase dari modal yang ditanamkan. 

Return saham adalah pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari 

modal awal investasi (Samsul, 2006). Pendapatan dalam investasi saham ini meliputi 

keuntungan jual beli saham, dimana jika untung dinamakan capital gain dan jika rugi 

dinamakan capital loss. Menurut Jogiyanto (2003:109), return saham dibedakan 

menjadi dua yaitu return realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected 

return). Dalam penelitian ini return realisasi yang akan digunakan karena return 

realisasi sudah terjadi dan dapat dihitung dengan data historis yaitu harga saham 

perusahaan. Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung 

berdasarkan data historis. Return realisasi ini penting dalam mengukur kinerja 

perusahaan dan sebagai dasar penentuan return dan risiko dimasa mendatang. 

Return merupakan hal terpenting dalam menentukan investasi. Penilaian atas 

return yang diterima harus dianalisis, antara lain melalui analisis return diterima pada 

periode sebelumnya (return historis). Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian 

digunakan untuk menganalisis return yang diharapkan (expected return). Expected 

return adalah tingkat pengembalian investasi yang diharapkan seorang investor atas 

suatu investasi yang akan diterima di masa datang.  

Return dari suatu investasi tergantung pada instrumen investasinya, seperti 

halnya saham. Saham tidak menjanjikan suatu return yang pasti bagi para investor. 

Namun, beberapa komponen return pada saham yang memungkinkan investor meraih 

keuntungan adalah dividen, saham bonus dan capital gain (Ang,1997). 
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Menurut Jogiyanto (2003:109), “ return merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi”. Menurut Hardiningsih (2000:284), “Return merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi yang berupa return realisasi (realized return) dan return 

ekspektasi (expected return)”.  Menurut Ang (1997:23), “Return sahamadalah tingkat 

keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi saham yang 

dilakukannya”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa  return  saham adalah 

tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh investor yang menanamkan dananya di 

pasar modal yang berupa return realisasi dan return ekspektasi. 

Komponen return saham menurut Ang (1997:20.2), komponen suatu return 

terdiri dari dua jenis yaitu: 

1. Current Income (keuntungan lancar) adalah keuntungan yang diperoleh melalui 

pembayaran yang bersifat pembayaran yang bersifat periodik seperti pembayaran 

bunga deposito, bunga obligasi, dividen dan sebagainya. 

2. Capital gain yaitu keuntungan yang diterima karena adanya selisih antara harga 

jual dan harga beli suatu instrumen investasi, yang berarti bahwa instrumen 

investasi harus diperdagangakan di pasar. Besarnya capital gaindilakukan 

dengan analisis  return  historis yang terjadi pada periode sebelumnya, sehingga 

dapat ditentukan besarnya tingkat kembalian yang diinginkan.      

Rumus Return saham biasanya didefinisikan sebagai perubahan nilai antara 

periode t +1 dengan periode t ditambah pendapatan-pendapatan lain yang terjadi 

selama periode t tersebut. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi 

saham terdiri dari capital gain (loss) dan Yield. Capital gain merupakan selisih 

untung (rugi) dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. 
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Yield merupakan persentase penerimaan kas periode terhadap harga investasi 

periodetertentu dari suatu investasi (Jogiyanto,2003:110). Konsep  return  saham 

dapat digunakan berbagai konsep antara lain return realisasi (actual return) yang 

merupakan capital gain atau capital loss yaitu selisih antara harga saham periode saat 

ini (Pt) dengan harga saham pada periode sebelumnya (Pt-1). Capital gain merupakan 

selisih dari investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu.  

Yield merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi 

periode tertentu dari suatu investasi. Dalam penelitian ini hanya memeperhitungkan  

return saham yang berasal dari capital gain tanpa memperhitungkan adanya deviden 

yield. Karena pada dasarnya dividen yang dibagikan nilainya kecil sehingga tidak 

terlalu berpengaruh jika tidak ikut diperhitungkan. Selain itu tidak selamanya 

perusahaan membagikan dividen secara periodik pemegang sahamnya. Return 

realisasi ini juga berguna sebagai dasar penentuan return  ekspektasi yang merupakan 

return yang diharapkan oleh investor di masa mendatang. Besarnya aktual return 

dapat dihitung dengan rumus:  

    
            

     
 

Keterangan: 

Rit   =  Tingkat keuntungan saham i pada periode t 

Pit =  Harga penutupan saham i pada periode t (periode akhir)  

Pit-1  =  Harga penutupan saham i pada periode sebelumnya (awal) 

Dt   =  Dividen pada penutupan periode t   
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2.6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Reponsibility) 

2.6.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial 

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). 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development (Nurlela 

dan Ishlahuddin, 2008), Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial 

perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi 

pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui kerja sama 

dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas 

setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan 

cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. 

Corporate Social Responsibility (tanggungjawab sosial perusahaan) adalah 

sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas 

keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan para 

stakeholder dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang 

berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku ( Wahyudi & Azheri, 2008). 
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Dari definisi Corporate Social Responsibility di atas, dapat disimpulkan 

bahwa CSR merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan atas dampak 

positif maupun negatif yang dapat ditimbulkan dari aktivitas operasional yang dapat 

mempengaruhi masyarakat internal maupun eksternal perusahaan. Perusahaan tidak 

hanya mementingkan keuntungan dalam menjalankan bisnisnya,tetapi juga 

berhubungan baik dengan stakeholder agar perusahaan dapat menjaga kelangsungan 

hidup usahanya. Hal ini dikarenakan perusahaan/perseroan terbatas bukan merupakan 

entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun juga mempunyai 

tanggungjawab sosial danlingkungan dalam arti perusahaan harus memberikan 

manfaat bagi komunitassetempat dan lingkungan yang harus diinformasikan kepada 

para stakeholdernya. 

Istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an di Indonesia. 

Sebenarnya beberapa perusahaan telah lama melakukan corporate social activity atau 

aktivitas sosial perusahaan. Meskipun istilah yang digunakan bukan CSR, namun 

secara faktual aksinya mendekati konsep tentang CSR yaitu menggambarkan bentuk 

kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Di Indonesia corporate 

social responsibility diatur dalam Undang-undang No.40 Pasal 74 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa 

perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapan di dalam laporan yang 

disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan mengenai 

kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan 
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produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 

Sustainability Reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan 

pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA, 2004). Sustainability report 

harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, 

tantangan dan peluang Sustainability Development yang membawanya menuju 

kepada core business dan sektor industrinya 

 

2.6.2 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial (CSR) 

Ruang lingkup CSR menurut Ernst dan Ernst (2001) dalam Utami (2004) 

antara lain : 

1. Lingkungan 

Aspek-aspek lingkungan dalam operasi merupakan tanggung jawab manajemen. 

Antara lain dapat diwujudkan dengan melakukan pengendalian polusi yang 

berkaitan dengan aktivitas usaha, pencegahan atau perbaikan kerusakan 

lingkungan sebagai akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversinya. 

Tujuan sosial perusahaan dapat dilihat dari usaha pengurangan efek social 

eksternalitas negatif akibat industry dan dalam mengadopsi teknologi yang 

efisien untuk meminimalkan penggolongan sumber daya yang tidak dapat 

digantikan dan meminimumkan produksi limbah. 

2. Energi 

Perusahaan bertanggung jawab atas usaha penghematan energy yang berkaitan 

dengan aktivitas usaha perusahaan. Perusahaan juga bertanggung jawab atas 

peningkatan efisiensi penggunaan energy dan produk-produk perusahaan. 
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3. Praktik usaha yang sehat.  

Meliputi hubungan yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang 

mempunyai kepentingan khusus, meliputi,: 

a. Jabatan bagi kelompok minoritas 

b. Jabatan bagi kaum wanita 

c. Jabatan bagi kelompok yang berkepentingan lainnya 

d. Promosi bagi kelompok minoritas 

e. Dukungan bagi Pengusaha 

4. Sumber Daya Manusia 

Pada area ini, tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan efek 

dari aktivitas perusahaan, yaitu terhadap orang-orang yang menyangkut 

terhadap sumber daya manusia dari perusahaan. Aktivitas-aktivitasnya meliputi: 

a. Praktik perekrutan dan praktik pelatihan 

b. Tingkat gaji dan upah dan kesehatan pekerja 

c. Keamanan kerja dan stabilitas angkatan kerja 

d. Peningkatan pengalaman rotasi pekerjaan 

e. Kebijakan transfer dan promosi 

5. Keterlibatan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan pada sektor ini 

meliputu aktivitas-aktivitas kemasyarakatan yang berkaitan dengan kesehatan, 

pendidikan, seni dan pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya. 

6. Produk dan Jasa 

Meliputi aspek kualitatif produk, sebagai contoh adalah kegunaan, daya tahan 

umur, keselamatan dan kemudahan servis dan efek-efek produk tersebut pada 
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pencemaran. Di samping itu, termasuk pula kepuasan konsumen, nilai 

kebenaran iklannya, juga kelengkapan dan kejelasan label dan kemasan. 

Menurut Darwin (2004) ruang lingkup Corporate Social Responsibility terdiri 

dari lima pokok, yaitu: 

1. Hak Asasi Manusia (HAM). Bagaiaman perusahann menyikapi masalah HAM 

dan strategi serta kebijakan apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

menghindari terjadinya pelanggaran HAM di perusahaan yang bersangkutan. 

2. Tenaga Kerja (Buruh). Bagaiaman kondisi tenaga kerja supply chain, di pabrik 

sendiri, dan di kantor pusat dari soal sistem penggajian, kesejahteraan hari tua 

dan keselamatan kerja, peningkatan ketrampilan dan profesiaonlisme karyawan, 

samapai pada soal penggunaan tenaga kerja di bawah umur. 

3. Lingkungan Hidup. Bagaimana strategi perusahaan dan kebijakan yang 

berhubungan dengan masalah lingkungan hidup. Bagaimana perusahaan 

mengatasi dampak lingkungan atas produk atau jasa mulai dari pengadaan 

bahan baku sampai buangan limbah, dan dampak lingkungan yang diakibatkan 

oleh proses produksi dan distribusi produk. 

4. Sosial – masyarakat. Strategi dan kebijakan dalam bidang ilmu sosial dan 

pengembangan masyarakat setempat (community development), dampak operai 

perusahaan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

5. Dampak Produk dan Jasa terhadap Pelanggan. Apa saja yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan jasa bebas dari dampak 
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negative, seperti: menggangu kesehatan, mengancam keamanan, dan produk 

terlarang. 

Sedangkan menurut Harahap (2002), keterlibatan sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan berdasarkan keadaan di negara Indonesia, yaitu: 

1. Lingkungan hidup, antara lain: pengawasan terhadap efek polusi, perbaikan 

pengrusakan alam, konversi alam, keindahan lingkungan, pengurangan polusi 

suara, penggunaan tanah, pengelolaan sampah dan air limbah, riste dan 

pengembangan lingkungan, kerjasama dnegan energy yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam aktivitasnya. 

2. Sumber daya manusia dan pendidikan, antara lain: keamanan dan kesehatan 

karyawan, pendidikan karyawan, kebutuhan keluarga dan rekreasi karyawan, 

menambah dan memperluas hak-hak karyawan, usaha untuk mendorong 

partisipasi, perbaikan pensiun, beasiswa, bantuan pada sekolah, membantu 

pendidikan tinggi, riset dan pengembangan, pengangkatan pegawai dari 

kelompok miskin, dan peningkatan karir karyawan. 

3. Praktek bisnis yang jujur, antara lain: memperhatikan hak-hak karyawan wanita, 

jujur dalam iklan, kredit, service, produk, jaminan, mengontrol kualitas produk, 

pemerintah, universitas, dan pembangunan lokasi rekreasi. 

4. Membantu masyarakat lingkungan anatar lainnya: memanfaatkan tenaga ahli 

perusahaan dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya, tidak campur 

tangan dalam struktur masyarakat, membangun klinik kesehatan, sekolah, 
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rumah ibadah, perbaikan desa atau kota, sumbangan kegiatan sosial masyarakat, 

perbaikan perumahan desa, bantuan dana, perbaikan sarana pengangkutan pasar. 

5. Kegiatan seni dan budaya, anatar lain: membantu lembaga seni dan budaya, 

sponsor kegiatan seni dan budaya, penggunaan seni dan budaya dalam iklan, 

merekrut tenaga yang berbakat dalam seni olahraga. 

6. Hubungan dengan pemegang saham, antara lain: sifat keterbukaan direksi pada 

semua persero, peningkatan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, 

pengungkapan keterlibatan perusahan dalam kegiatan sosial. 

7. Hubungan dengan pemerintah, antara lain: menaati peraturan pemerintah, 

membatasi kegiatan lobbying, mengontrol kegiatan politik perusahaan, 

membantu lembaga pemerintah sesuai dengan kemampuan perusahaan, 

membantus secara umum peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, 

membantu proyek dan kebijakan pemerintah, meningkatkan produktivitas 

sektor informal, pengembangan dan inovasi manajemen. 

Model atau pola CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di 

Indonesia (Saidi dan Abidin,2004) sebagai berikut: 

1. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung 

dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan 

ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan 

biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary 

atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public 

relation. 
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2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan 

mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini 

merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perushaaan 

menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk 

poperasional yayasan. 

3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui 

kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, 

universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam 

melaksanakan kegiatan sosialnya. 

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium, perushaan turut 

mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang 

didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oelh 

perusahaan-perushaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari 

kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program 

yang telah disepakati.  

 

2.7 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya 

terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Jenis pengungkapan ada yang 

bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan 

perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu. Selain itu ada juga 
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pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary) yaitu pengungkapan informasi 

melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. 

Setelah diberlakukannya undang-undang No.40 Pasal 74 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, di Indonesia perusahaan yang menjalankan usahanya berkaitan 

atau di bidang sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Oleh karena itu perusahaan tersebut juga wajib melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan. Alasan yang mendorong praktik 

pengungkapan sosial dan lingkungan menurut Deegan (dalam Chariri dan Ghozali, 

2007) antara lain : 

1. Mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. 

2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi. 

3. Mematuhi pelaporan dalam proses akuntabilitas. 

4. Konsekuensi ancaman atas legitimasi perusahaan. 

5. Mengelola kelompok stakeholder tertentu dan untuk menarik dana investasi. 

Masnila (2010) mengatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu dari tingkat pengungkapan, tema 

yang diungkapkan, tipe pengungkapan , maupun lokasi atau tempat pengungkapan 

tersebut dilakukan dalam laporan tahunan. 

1. Tingkat pengungkapan. Tingkat/luas pengungkapan berarti banyaknya jumlah 

item-item yang diungkapkan oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan junlah 

keseluruhan item yang selayaknya diungkapkan. 
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2. Tema pengungkapan. Zuhroh dan Sukmawati (2003) menyebutkan tema-tema 

yang termasuk dalam pertanggung jawaban sosial adalah : kemasyarakatan, 

Ketenagakerjaan, Produk dan Konsumen, dan Lingkungan Hidup. 

3. Tipe Pengungkapan. Pengungkapan tanggung jawab sosial bisa dilakukan 

dengan cara kualitatif naratif, kuantitatif non-moneter, dan kuantitatif moneter. 

Bentuk narasi atau pernyataan tanpa dilengkapi angka-angka pendukung disebut 

dengan pengungkapan dengan tipe kualitatif naratif. Tipe pengungkapan 

kuantitatif non-moneter dinyatakan dalam bentuk angkaangka namun tidak 

dalam satuan uang/moneter, dan tipe kuantitatif moneter dinyatakan dalam 

bentuk angka-angka dan dalam satuan uang/moneter. 

4. Lokasi pengungkapan. Lokasi pengungkapan berarti merujuk pada tempat 

dimana pengungkapan tersebut dilakukan. 

 

2.7.1 Tujuan Pengungkapan sosial perusahaan 

Pengungkapan sosial dalam Laporan Keuangan ternyata mempunyai tujuan. 

Salah satu motivasi perusahaan dalam melakukan pengungkapan sosial adalah 

sebagai bentuk pertanggungjawaban, etika, dan motivasi lain yang dibutuhkan dalam 

masyarakat. Alasan utama perusahaan melakukan pengungkapan sosial adalah karena 

mereka tunduk pada hukum yang mewajibkan untuk melakukan pengungkapan sosial 

walaupun sesungguhnya informasi sosial yang dibutuhkan oleh para stakeholders. 

Pengungkapan sosial bertujuan sebagai media untuk mengkomunikasikan realitas 

sosial untuk pengambilan keputusan ekonomis, sosial, politis. Pengungkapan sosial 

juga merupakan respon terhadap kebutuhan informasi dari kebutuhan-kebutuhan yang 
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berkepentingan (interst group) seperti serikat pekerja, aktivis lingkungan dan 

kalangan yang lain (Ilmiyati,2007). 

 Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut 

sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting atau 

corporate social responsibility (Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi 

terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara 

keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab 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 tanggung jawab yang lebih luas 

dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Gray et. al., 1995). 

 

2.7.2 Prinsip Dasar Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Elkington dalam Suharto (2008) mengemukakan tiga prinsip dasar corporate 

social responsibility yang disebut dengan konsep 3P atau triple bottom line, yaitu: 

1. Profit. Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi 

yang memungkinkan untuk terus berkembang. 

2. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. 

Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian 

beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan 

kesehatan, penguatan kapasiats ekonomi lokal, dan bahkan ada perushaan yang 

merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat. 
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3. Planet. Perushaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan 

keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini 

biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, 

perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata (ecotourism), dan lain-lain. 

Carroll dalam Saidi dan Abidin (2004) mengemukakan konsep piramida 

corporate social responsibility, yaitu konsep yang memberikan alasan teoritis dan 

logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR. Piramida CSR tersebut 

antara lain : 

1. Tanggung Jawab Ekonomis. Kata kuncinya adalah: make a profiy. Motif utama 

perusahaan adalah megasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. 

Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar 

perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang. 

2. Tanggung Jawab Legal. Kata kuncinya: obey the law. Perusahaan harus taat 

hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar 

kebijakan dan hokum yang telah ditetapkan pemerintah. 

3. Tanggung Jawab Etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan 

praktek bisnis yang baik, benar, adil, dan fair. Norma-norma masyarakat perlu 

menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: be ethical. 

4. Tanggung Jawab Filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat 

hukum, dan berperilaku etis, perushaan dituntut untuk memberi kontribusi 

sehingga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah 

meningkatkan kualitas kehidupan semua pihak. Kata kuncinya: be a good 

citizen. Pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung 
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jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal 

dengan istilah non-fiduciary responsibility. 

 

2.8 Pedoman Pelaporan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

 Pelaporan CSR biasanya menggunakan pedoman dari Global Reporting 

Initiative (GRI). Global Reporting Initiative (GRI) didirikan di New York pada tahun 

1997 dan saat ini berpusat di Amsterdam. Tujuan Global Reporting Initiative (GRI) 

adalah membuat pedoman bagi perusahaan sebagai dasar pelaporan dampak ekonomi, 

lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnis mereka. 

Global Reporting Initiative sebagai sebuah kerangka kerja untuk pelaporan 

kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial organisasi. Guidelines tersebut menyajikan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Prinsip-prinsip pelaporan dan kandungan spesifik untuk memandu persiapan 

laporan sustainability tingkat organisasi. 

2. Cara menilai organisasi dalam penyajian sebuah gambaran keseimbangan dan 

kelayakan dari kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosialnya. 

4. Cara mengembangkan sustainability report yang dapat dibandingkan 

(comparability). 

5. Penilaian kinerja sustainability dan benchmarking dengan mentaati kode-kode, 

standar kerja, dan inisiatif sukarela. 

6. Sebagai sebuah instrument untuk memfasilitasi perjanjian stakeholders. 

Global Reporting Initiative (GRI) guidelines bukan merupakan aturan ketat atau 

rangkaian prinsip-prinsip perilaku, standar kerja, atau sebuah sistem manajemen. Misi 
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Global Reporting Initiative (GRI) adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan 

menuju tingkat komparabilitas, konsistensi, dan kegunaan yang lebih tinggi. Tujuan 

dari guidelines secara keseluruhan adalah untuk menangkap dan memunculkan 

persetujuan bersama pada praktek pelaporan. 

Menurut Ahmad Nurkhin (2007) dalam Jurnal Manajemen Keuangan oleh I 

Made Sudana dan Putu Ayu A. menjelaskan bahwa, indikator yang dikemukakan GRI 

dinilai kurang tepat digunakan dalam penelitian di Indonesia karena item-item dalam 

kategori GRI cakupannya terlalu dalam dan bersifat khusus, sedangkan di Indonesia 

kegiatan CSR yang dilakukan masih bersifat umum. Indikator lain yang dapat 

digunakan untuk mengukur pengungkapan CSR adalah dengan menggunakan item-

item yang terdapat dalam jurnal Eddy Rismanda Sembiring tahun 2005, yang 

menggunakan tujuh kategori yaitu, lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan 

tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. 

Kategori ini diadopsi dari penelitian Hackston dan Milne (1996). Kategori-kategori 

tersebut lebih cocok diaplikasikan pada kegiatan - kegiatan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan di Indonesia. Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item 

pengungkapan.  

 Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan 

kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka kemudian dilakukan 

penyesuaian. Dua belas item dihapuskan karena kurang sesuai untuk diterapkan 

dengan kondisi di Indonesia sehingga tinggal tersisa 78 item pengungkapan. Tujuh 

puluh delapan item tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan masing-masing 

sektor industri sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap sektor 
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berbeda - beda (Sembiring, 2005). Skala pengukuran untuk pengungkapan CSR 

digunakan pengukuran dengan skala nominal (dummy), yaitu setiap item CSR dalam 

instrument penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak 

diungkapkan. Lalu, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan 

skor untuk setiap perusahaan. 

Pengukuran menggunakan pedoman pada 78 item yang terbagi menjadi 7 

indikator pengungkapan yang digunakan oleh Sembiring (2005), meliputi Indikator 

lingkungan, Indikator Energi, Indikator Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, 

Indikator lain-lain tenaga kerja, Indikator produk, Indikator keterlibatan masyarakat, 

Indikator umum 

Rincian pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dilihat pada lampiran 1 

 

2.9 Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja keuangan perusahaan sangat penting untuk diketahui. Karena melalui 

pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan, perusahaan dapat menyusun rencana-

rencana atau target untuk masa yang akan datang. Pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan timbul sebagai akibat ditetapkannya tujuan perusahaan. Untuk 

mengetahui tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu telah dicapai atau tidak 

merupakan hal yang sulit dilakukan pihak manajemen, karena hal terebut 

menyangkut pemanfaatan modal, efisiensi, dan rentabilitas dari kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan serta tuntutan dari pihak ketiga. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan yang 

dibuat oleh pihak manajemen perusahaan secara terus menerus untuk mencapai satu 
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tujuan secara efektif dan efisien. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan perlu 

dilakukan analisa laporan keuangan. Adapun tujuan dari pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan menurut Munawir (2000): 

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk segera memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu jatuh tempo. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan, dimana perusahaan dapat 

memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang jika perusahaan 

dilikuidasi. 

3. Untuk mengetahui rentabilitas perusahaan, yaitu untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. 

4. Untuk mengetahui stabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

melakukan usahannya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya dan 

bias membayar kembali hutang tersebut tepat pada waktunya, serta kemampuan 

perusahaan dalam memberikan pengembalian kepada pemegang saham berupa 

deviden.   

Salah satu tujuan terpenting dalam melakukan pengukuran kinerja selain yang 

telah disebutkan diatas adalah untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahan sebagai suatu organisasi mampu dicapai, sehingga mampu memenuhi 

kepentingan anggotanya (investor, kreditor, pemegang saham). 

Kinerja keuangan diartikan sebagai penentuan ukuran – ukuran tertentu yang 

dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam 

mengukur kinerja keuangan perlu diakaitkan antara perusahaan dengan pusat 
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pertanggungjawaban (Ermayanti, 2009). Penilaian kinerja keuangan merupakan salah 

satu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya 

kepada para pemilik perusahaan.  

Adapun menurut Weston and Copeland (1995) disebutkan bahwa berdasarkan 

analisisnya, rasio keuangan dapat dibedakan menjadi lima jenis, diantaranya yaitu: 

1. Rasio Liquiditas. Rasio yang dimaskudkan untuk mengukur kemampuan 

perusahan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo 

2. Rasio Leverage. Rasio yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat sampai 

seberapa jauh aktiva perusahaan telah dibiayai oleh penggunaan hutang 

3. Rasio Aktivitas. Rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa 

efektif perusahaan memanfaatkan investasi dan sumber daya ekonomis dalam 

kekuasaanya 

4. Rasio Probabilitas. Rasio yang mengukur efektivitas manajemen berdasarkan 

hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi 

5. Rasio Penilaian Pasar. Rasio penilaian adalah ukuran yang paling 

komprehensif untuk menilai hasil kierja perusahaan karena rasio tersebut 

mencerminkan kombinasi pengaruh rasio risiko dan risiko hasil pengembalian. 

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. Para 

manajer tidak hanya mendapatkan dividen, tapi juga akan memperoleh power yang 
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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. Adapun rasio probabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On Assets). 

1. Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Tandelilin (2005: 20) Net Profit Margin (NPM) adalah rasio 

yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Menurut Bastian dan 

Suhardjono (2006: 299) Net Profit Margin adalah perbandingan antara laba bersih 

dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin 

produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut.  

Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh 

dari setiap penjualan. Hubungan antara laba bersih sesudah pajak dan penjualan 

bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengemudikan perusahaan 

secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi 

yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk suatu resiko. 

Hasil dari perhitungan mencerminkan keuntungan netto per rupiah penjualan. 

Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk 
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menghasilkan laba. Dengan mengetahui hal tersebut investor dapat menilai 

apakah perusahaan itu profitable atau tidak. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    
                              

     
        

 

2. Return On Assets (ROA) 

Return On Total Assets adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas 

investasi. Istilah lain dari Return On Assets (ROA) adalah Return On Investment 

(ROI). Gitman (2003: 65) menyatakan bahwa Return On Total Assets (ROA) 

measures the overall effectiveness of management in generating profit with its 

available assets; also called the return on investment (ROI). Berdasarkan definisi 

tersebut bahwa return on total assets istilah lain dari return on investment yang 

mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dengan 

pemanfaatan dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Sedangkan menurut Tandelin 

(2005: 40) return on assets menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset 

yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba.  

Return on total assets menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa 

diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, karena itu 

dipergunakan angka laba setelah pajak dan (rata-rata) kekayaan perusahaan. Rasio 

return on assets dinyatakan sebagai berikut: 
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Rasio Penilaian Pasar. Rasio nilai pasar menghubungkan harga saham 

perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan manajemen 

petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu 

serta prospek di masa mendatang (Brigham dan Houston, 2009). Rasio pasar dibagi 

menjadi tujuh jenis, yaitu: Dividend Yield (DY), Dividend per Share (DPS), Earning 

per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Dividend Payout Ratio (DPR), Book 

Value per Share (BVS), dan Price to Book Value (PBV). Namun dalam penelitian ini 

hanya menggunakan dua jenis yaitu Earning per Share (EPS) dan Price Earning 

Ratio (PER). 

 

1. Earning Per Share (EPS)  

Earning per Share (EPS) merupakan perbandingan antara laba bersih dengan 

jumlah saham beredar. Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006), EPS dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

    
           

                    
        

Ekspektasi pendapatan yang akan diperoleh merupakan faktor penentu 

harga saham. Saham dengan return tertinggi pada umunya memiliki pendapatan 

yang lebih besar daripada yang diperkirakan, sedangkan saham dengan return 

terendah memiliki pendapatan di bawah perkiraan. Harga saham cenderung 

mengantisipasi dengan cepat pengumumn pendapatan (earning) dengan bergerak 

tepat sebelum pengunguman dilakukan. Jadi earning per share memiliki 

hubungan positif dengan harga saham, sehingga apabila jumlah earning per share 
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meningkat maka harga sahamakan naik begitu juga tingkat pengembalian 

investasi, dan sebaliknya. 

  

2. Price Earning Ratio (PER)  

Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio antara harga saham dengan 

pendapatan setiap lembar saham, dan merupakan indikator perkembangan atau 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang (prospects of the firm). 

Semakin tinggi rasio PER, semakin tinggi pertumbuhan laba yang diharapkan 

oleh pemodal. Dalam Husnan dan Pudjiastuti (2004) rasio PER dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

    
           

                      
        

Rasio ini menunjukkan seberapa tinggi suatu saham dibeli oleh investor 

dibandingkan dengan laba per lembar saham. Kalau PER perusahaan tinggi, 

berarti saham perusahaan dapat memberikan return yang besar bagi investor 

(Dharmastuti F, 2004).  

Sedangkan menurut Tendi dkk (2007), price earning ratio merupakan 

rasio antara harga saham dengan pendapatan setiap lembar saham, dan merupakan 

indikator perkembangan atau pertmbuhan perusahaan di masa yang akan datang. 

Price earning ratio memiliki hubungan positif dengan harga saham, sehingga jika 

price earning ratio meningkat maka harga saham juga akan semakin besar, begitu 

juga tingkat pengembalian investasi saham, dan sebaliknya. 
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2.10 Kerangka Pikir  Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan landasan 

teori, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan yang terdaftar dalam Indeks 

LQ45 BEI periode 2008 - 2010 

Variabel Dependen: 
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Variabel Independen: 

 Kinerja Keuangan Perusahaan 

(NPM, ROA, EPS, PER) 
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sosial perusahaan (CSRDi) 

  

Analisis Deskriptif 

Analisis Regresi Berganda 
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     Uji Hipotesis 
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Hasil penelitian 
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2.11 Hipotesa Penelitian 

Hipotesis adalah suatu pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih 

yang perlu diuji kebenarannya. Dari permasalahan penelitian yang telah dirumuskan 

dan tujuan penelitian yang telah dicapai, maka hipotesis yang diajukan di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dalam 

laporan tahunan berpengaruh positif terhadap return saham 

H2: Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio probabilitas Net Profit 

Margin (NPM) berpengaruh positif terhadap return saham 

H3: Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio probabilitas Return On 

Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap return saham 

H4: Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio pasar Earning Per 

Share (EPS) berpengaruh positif terhadap return saham 

H5: Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio pasar Price Earning 

Ratio (PER) berpengaruh positif terhadap return saham 

 

 

 


