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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengaruh pengungkapan informasi CSR dalam

laporan tahunan terhadap return saham perusahaan sudah dilakukan meskipun

belum terlalu banyak dan hasilnya masih beragam. Penelitian sebelumnya telah

dilakukan terhadap perusahaan go public dengan topik pertanggungjawaban sosial

telah dilakukan oleh beberapa orang. Penelitian tersebut dilakukan oleh Yosefa

Sayekti Ludovicus Sensi Wondabio (2007), dimana dalam penelitian tersebut

peneliti mengambil judul tentang pengaruh CSR disclousure terhadap earning

coeficient di Bursa Efek Jakarta” .penelitian tersebut bertujuan meneliti pengaruh

pengungkapan informasi CSR terhadap ERC. Sample dalam penelitian tersebut

adalah perusahaan yang listing di BEJ yang dihitung berdasarkan return dalam

periode 15 bulan, yaitu pada tanggal 1 januari 2005 sampai maret 2006. jumlah

sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut 108 laporan tahunan perusahaan

dan pengujian hipotesisnya dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi

berganda. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa tingkat pengungkapan

informasi CSR dalam laporan tahunan berpengaruh negatif terhadap ERC. Hasil

penelitian ini mengindikasikan bahwa investor mengapresiasi informasi CSR yang

diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian lain tentang pengaruh

pengungkapan informasi sosial terhadap kinerja pasar pernah dilakukan oleh Lang
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dan Lundhlom (1993) yang diuraikan Wondabio (2007). Dengan judul “ Crosss-

Sectional Determinants of Analisysts Capital Disclousures” yang menggunakan

variabel antara pengungkapan informasi sosial perusahaan dengan return saham.

Penelitian ini  membuktikan bahwa tingkat pengungkapan informasi sosial yang

lebih tinggi berasosiasi dengan kinerja pasar yang lebih baik. Selain itu ada juga

penelitian  yang dilakukan oleh Anggraini (2006) yang berjudul “Pengungkapan

informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi

sosial dalam laporan keuangan tahunan (Studi Empiris pada perusahaan-

perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta)”. Penelitian ini menyatakan

bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk

dalam industri yang memiliki resiko  politis yang tinggi (high profile) cenderung

mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan

lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

regresi linier berganda yang menggunakan empat variabel independen.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, peneliti berupaya untuk

mengembangkan penelitian tentang pengungkapan laporan pertanggungjawaban

sosial dengan dikaitkan dengan kinerja pasar dengan judul penelitian “Pengaruh

laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap kinerja pasar perusahaan

Rokok di Bursa Efek Indonesia (BEI)”.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu

perbedaan variabel yang digunakan serta tujuan umum penelitian. Penelitian

terdahulu tidak membedakan jenis industri perusahaan yang mungkin saja dapat

mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan
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Sedangkan pada penelitian sekarang ingin melihat lebih luas seberapa

besarkah pengaruh pengungkapan laporan pertang

gungjawaban sosial terhadap kinerja. pasar yang diukur dengan return

saham. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis regresi sederhana. Selain

itu penelitian ini juga menggunakan objek penelitian yang berbeda dan lebih

spesifik yaitu pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam industri rokok.

2.2. Landasan teori

2.2.1 Akuntansi pertanggungjawaban sosial

Pertanggungjawaban sosial bukan merupakan fenomena yang baru,

tetapi merupakan akibat dari semakin meningkatnya isu lingkungan diakhir tahun

1980-an (Kumalahadi, 2000;9) dalam Yogiantoro (2002). pertanggungjawaban

sosial merupakan manifestasi kepedulian terhadap tanggungjawab sosial dari

perusahaan. Sejarah telah mencatat perkembangan hubungan organisasi dengan

masyarakat dan berkembangnya akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial.

Seakan-akan pertanggungjawaban sosial telah berkembang dengan tiba-tiba dan

belum mendapatkan perhatian yang serius dari profesi. Akuntansi

pertanggungjawaban sosial merupakan perluasan pertanggungjawaban industri,

diluar batas-batas akuntansi keuangan tradisional

Salah satu tujuan akuntansi sosial adalah untuk melakukan

pertanggungjawaban sosial organisasi. Pertanggungjawaban sosial perusahaan

merupakan media untuk memenuhi tanggungjawab sosial perusahaan merupakan

bentuk yang eksplisit yang dikarenakan oleh sifatnya yang sukarela. Pandangan
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sifat dan luasnya tanggungjawab sosial dari suatu organisasi tergantung

bagaimana seseorang memandang dunia ini sebagaimana diyakini.

Laporan pertanggungjawaban sosial merupakan media untuk memenuhi

tanggungjawab sosial kepada pihak pemerintah dan masyarakat luas. Pihak

pemakai laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan akan menggunakan

laporan tersebut sebagai alat bantu untuk mengevaluasi kelayakan masa depan

operasi perusahaan dibandingkan dengan dampak positif dan negatif  terhadap

kualitas lingkungan alam dan soisal yang dapat berpengaruh terhadap minat

investor untuk menanamkan investasinya. Dengan dimasukkannya kepentingan

kepentingan masyarakat dan pemerintah ke dalam tujuan pelaporan keuangan

perusahaan, maka laporan pertanggungjawaban sosial mempunyai kedudukan

yang kuat sebaagi bagian dari laporan keuangan eksternal perusahaan

(Suwaldiman,2003) dalam Yogiantoro (2002).

Kategorisasi pertanggungjawaban sosial yang pernah dibuat adalah

pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility

(CSR) adalah mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara sukarela

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya

dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggung jawab peruahaan

dibidang hukum (Darwin, 2004) dalam Anggraini (2006).

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan dalam laporan

yang disebut Sustainability Reporting yaitu pelaporan mengenai kebijakan

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

dalam konteks pembangunan berkelanjutan (suistanable development).
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Sustainability Reporting meliputi pelaporan ekonomi, lingkungan, tantangan dan

peluang suistainability development yang membawanya menuju kepada core

business dan sektor industrinya.

Grey et al. (1995) dalam Anggraini (2006). mengatakan bahwa sifat dan

volume pelaporan mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan bervariasi

antar waktu dan negara, hal ini disebabkan oleh isu-isu yang dipandang penting

oleh suatu negara mungkin akan menjadi kurang penting bagi negara lain. Lewis

dan Unerman (1999) dalam Anggraini (2006). mengatakan bahwa variasi

pelaporan pertanggungjawaban sosial disebabkan oleh budaya atau norma-norma

yang berlaku pada masing-masing negara.

Darwin (2004) dalam Anggraini (2006). mengatakan bahwa corporate

sustainability reporting terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: kinerja ekonomi,

kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Sedangkan Zhegal dan Ahmed (1990)

dalam Anggraini (2006). mengidentifikasikan hal-hal yang berkaitan

dengan pelaporan pertanggung jawaban sosial perusahaan

sebagai berikut:

1) Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau

perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam dan pengungkapan

lain yang berkaitan dengan lingkungan.

2) Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi dll.

3) Praktik bisnis yang wajar, meliputi pemberdayaan terhadap minoritas dan

perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.
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4) Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas,

dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesenian.

5) Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi dll.

2.2.2 Pertanggungjawaban Sosial atau Corporate Sustainability Reporting

(CSR) dalam Dunia Industri

Keterkaitan perusahaan dengan lingkungan sosialnya menuntut perusahaan

memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Definisi umum menurut

World Business Council on Suistainable Developmnet, Corporate Social

Responsibility adalah komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis dan

berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara

meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan

masyarakat luas.

Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap

lingkungan, kondisi tempat kerja, hubungan dengan masyarakat, investasi sosial

perusahaan dan citra perusahaan dimata publik menjadi lebih baik. Aktivitas

perusahaan akan menimbulkan interaksi terhadap lingkungan yang menuntut

adanya timbal balik antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Selam

perusahaan menggunakan sumber daya manusia dan komunitas yang ada, maka

perusahaan memiliki tanggung jawab menghasilkan profit dan mengembalikan

profit tersebut kepada masyarakat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 yang

menghendaki semua perusahaan menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup
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dan nilai tambah khusus bagi perusahaan. Pengungkapan pertanggungjawaban

sosial suatu perusahaan menjadi keharusan bagi perusahaan yang go public

sebagai bentuk akuntabilitas dan responsibilitas perusahaan kepada publik.

PT. Bursa Efek Indonesia telah melakukan penilaian bagi perusahaan-

perusahaan yang telah menerapkan Corporate Social Responsibility dan

melaporkannya sesuai dengan kualifikasi dan standar international yang telah

ditetapkan dengan menyelenggarakan Indonesia Suistainability Reporting Award

(ISRA). Perilaku perusahaan dalam mengimplementasikan CSR dengan sedikit

memodifikasi dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

pada bidang lingkungan yang diusung Kementrian Lingkungan Hidup, menururt

Yusuf Wibisono (2007:70) dapat dikategorikan menjadi empat peringkat, yang

pertama adalah Hitam berarti perusahaan tersebut menjalankan bisnis semata-

mata untuk kepentingan sendiri dan tidak peduli pada aspek lingkungan dan sosial

sekelilingnya. Muara dari usahanya mudah ditebak, kolaps atau tutup.yang kedua,

perusahaan yang berperingkat Merah mereka hanya mengimplementasikan CSR

setelah mendapat tekanan dari stakeholders-nya, praktek jenis ini tidak akan

mampu berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.peringkat ketiga adalah

Biru Mereka adalah perusahaan yang menganggap praktik CSR akan memberi

dampak positif terhadap usahanya, karena mereka menilai CSR sebagai investasi,

bukan biaya.yang keempat adalah perusahaan dengan peringkat Hijau merupakan

perusahaan yang dengan tulus mempraktekkan CSR. Buahnya perusahaan ini

tidak saja mendapat citra positif, tapi juga kepercayaan dan dukungan penuh dari

masyarakat.
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Keuntungan dari pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR)

adalah a) dapat menciptakan kesan dan citra yang baik tentang nilai sosial

perusahaan, b) dapat mendukung kesinambungan bisnis perusahaan,

c) meningkatkan legitimasi perusahaan di hadapan stakeholder. Hal-hal yang

perlu dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban adalah aspek-aspek yang

berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Lingkungan, meliputi: pengendalian polusi akibat kegiatan operasi, kegiatan

riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi, pencegahan atau

perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, konservasi

sumber alam, penggunaan material daur ulang, merancang fasilitas yang

harmonis dengan lingkungan, pengolahan limbah industri.

2. Energi, meliputi: penggunaan energi secara lebih efisien dalam kegiatan

operasi, penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang, upaya

perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi.

3. Kesehatan dan keselamatan kerja

4. Produk, pengungkapan pengembangan produk perusahaan, menjelaskan

bahwa produk memenuhi standar keselamatan dan keamanan bagi masyarakat.

5. Masyarakat dan tanggung  jawab pelaporan sosial kepada masyarakat.

Pengungkapan informasi sosial yang dijadikan panduan untuk mengukur

pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan perusahaan,

dikelompokkan menjadi 6 kelompok sesuai dengan kategori informasi sosial

menurut Darwin ( 2004 ) dalam Anggraini (2006). Yang disajikan dalam bentuk

tabel pengungkapan informasi sosial.
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Tabel 2.1

Tabel Kategori dalam Corporate Sustainability Reporting

Kategori Aspek

Kinerja Ekonomi

Pengaruh ekonomi

secara langsung

Pelanggan, pemasok, karyawan, penyedia modal dan

sektor publik

Kinerja Lingkungan

Hal-hal yang terkait

dengan lingkungan

Bahan baku, energi, air, keaneka ragaman hayati

(biodeversity), emisi, sungai dan sampah, pemasok

produk dan jasa, pelaksanaan dan angkutan

Kinerja Sosial

Praktik kerja Keamanan dan keselamatan kerja, pendidikan dan

training, kesempatan kerja

Hak manusia Strategi dan manajemen, non diskriminasi, kebebasan

berserikat dan berkumpul, tenaga kerja di bawah umur,

kedisiplinan, keamanan, dll

Sosial Komunitas, korupsi, dan penetapan harga

Tanggung jawab

terhadap produk

Kesehatan dan keamanan pelanggan, iklan yang peduli

terhadap hak pribadi.

Sumber: Darwin (2004)

Dengan memperhatikan pentingnya pengungkapan pertanggung

jawaban sosial, tujuan pelaporan telah dimodifikasi oleh Suwaldiman seperti yang

tertera dibawah ini pendapatnya Suwaldiman ( 2000) dalam Yogiantoro

(2002).

1. Tujuan untuk memenuhi kepentingan investor dan kreditor (diadopsi dari

SFAC no. 1 para.34, 37 dan 40)
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A. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, serta

pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan

keputusan lain sejenisnya secara rasional.

B. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor,calon

investor dan kreditor, serta pemaakai lain dalam mengevaluasi jumlah,saat,

dan ketidakpastian penerimaan kas yang berasal dari dividen atau bunga

dan dari penerimaan penjualan, penebusan atau pelunasan surat berharga

atau pinjaman.

C. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber ekonomi atau

perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut (kewajiban

perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber ekonomi kepada pihak lain

yang berhak dan pemilik ekuitas), dan pengaruh transaksi –transaksi,

kejadian-kejadian dan keadaan yang mempengaruhi komposisi dan jumlah

sumber-sumber ekonomi tersebut serta klaim atas sumber-sumber ekonomi

tersebut.

2. Tujuan untuk memenuhi kepentingan pemerintah dan masyarakat lain

A. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat

luas untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan.

B. Menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi

antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya

C. Menyediakan informasi mengenai manfaat sosial (social benfit) dan biaya

sosial (social cost) yang ditimbulkan akibat opersi perusahaan untuk

jangka waktu periode tertentu.
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Pelaporan keuangan berbasis pertanggugjaawaban sosial

mengemukakan laporan nilai tambah (value added report). Menurut (Rosjidi,

1999) dalam Yogiantoro (2002). Di Inggris, laporan nilai tambah dikenal dengan

pesat sejak komisi pengarah standart Akuntansi dari Institute of Chartered

Accountants in England and Wales mengeluarkan “Corporate Report” pada bulan

juli 1986. Namun demikian, laporan tersebut kurang mendapat respon positif dan

hanya menempatkan laporan nilai tambah sebagai informasi tambahan

(suplementary information)

2.2.3. Peraturan perundangan

Peraturan perundangan yang terkait dengan pencantuman pertanggungjawaban

sosial terletak pada peraturan dari Ikatan Akuntansi Indonesia, Badan Pengawas

Pasar Modal (BAPEPAM), dan Peraturan Pemerintah terkait dengan Departemen

Keuangan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995

tenetang pasar modal disebutkan bahwa informasi atau fakta penting dan relevan

mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek

pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang

berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut (BAPEPAM, 1995:ketentuan

umum). Sehingga pelaporan keuangan bisnis seharusnya memperhatikan adanya

informasi yang berguna bagi stakeholder. Pencantuman pertanggungjawaban

sosial dalam hal letak dan posisinya belum diatur secara tegas oleh Bapepam.

Bab 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995

tentang pasar modal menyebutkan adanya pelaporan dan keterbukaan informasi.
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Pada pasal 86 disebutkan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah

menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib :

1) menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan

laporan tersebut kepada masyarakat.

2) menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada

masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek

selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya

peristiwa tersebut.

3) Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi

efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan

oleh Bapepam

Isi dari laporan tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Bapepam,namun

dalam peraturan tersebut tidak secara tegas disebutkan isi laporan mengenai

pertanggungjawaban sosial. Isi laporan hanya memuat laporan keuangan utama,

surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi, dan informasi lain yang

berguna bagi pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Ikatan Akuntansi Indonesia, selaku pihak yang berwenang dalam menetukan

standart Akuntansi Keuangan, menyatakan bahwa pelaporan  keuangan dengan

tambahan menentukan pertanggungjawaban sosial dapat dilakukan secara

sukarela. Hal ini dikecualikan terhadap perusahaan bidang kehutanan dan

pertambangan umum. Pelaporan pertanggungjawaban sosial belum secara tegas

ditempatkan dalam Standart Akuntansi Keuangan. Hal ini memberikan arti
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pertanggungjawaban sosial dalam pelaporan keuangan bersifat sukarela dan

posisinya pun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan sendiri. Penempatan

pertanggungjawaban sosial seperti diatas, membawa konsekuensi yaitu dalam

catatan harus diungkapkan pengakuan dan pengukuran pertanggungjawaban

sosial tersebut. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada PSAK No1. Penyajian

Laporan Keuangan (revisi 1998). Perusahan dapat pula menyajikan laporan

tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah

(value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan

hidup memgang peranan penting dan bagi industri yang menganggap bahwa

pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja

keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan dengan menerapkan PSAK

secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas

laporan keuangan. Informasi lain tetap digunakan untuk menghasilkan penyajian

yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK.

Perusahaan dan stakeholder mempunyai keterikatan yang diharapkan

mampu memberikan kepuasan terhadap masing-masing stakeholder yang

digambarkan sebagai berikut :
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Tabel 2.2

Keterikatan stakeholder dan kriteria kepuasan

STAKEHOLDER KRITERIA KEPUASAN

1. Pemegang saham

2. Karyawan

3. Konsumen

4. Kreditor

5. Komunitas

6. Pemasok

7. Pemerintah

Prestasi Keuangan

Kepuasan kerja, gaji, supervisi

Kualitas, pelayanan, lokasi, harga

Credithworthiness

Kontribusi terhadap komunitas

Transaksi yang memuaskan

Kepatuhan terhadap hukum

Sumber:Yusuf Wibisono (2007)

2.2.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial

Menurut Aris (2000;23) dalam Giantoro (2002), beberapa faktor yang

mempengaruhi pengungkapan informasi sosial adalah sebagai berikut :

1. Peraturan pemerintah

Peraturan pemerintah merupakan suatu hal yang bersifat memaksa sehingga

perusahaan mau tidak mau harus mengikutinya.

2. Penerapan standart

Penerapan standart pelaoran dan pengungkapan khususnya dibidang informasi

mengenai tanggungjawab sosial perusahaan oleh beberapa badan pembuat

standart akuntansi di berbagai negara telah meningkatkan sosial disclousure

perusahaan.
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3. Tekanan interest group

Persatuan dagang dan juga serikat pekerja merupakan salah satu contoh

interest group yang cukup banyak memberikan tekanan terhadap perusahaan

agar mengeluarkan sosial responsibility disclosure.

4. Kesadaran perusahaan

Berdasarkan perspektif ekonomi-politik perusahaan akan bersikap proaktif

untuk merumuskan pandangan mengenai konsistensi sosial dan politiknya.

2.3. Kinerja Pasar

Kinerja pasar saham merupakan proses pergerakan naik turunya saham dipasar

saham yang terjadi secara periodik. Kinerja saham akan mengindikasikan kinerja

pasar perusahaan dan akan diukur dengan menggunakan nilai pasar saham

perusahaan yang beredar di pasar modal, mengukur kinerja pasar dapat

menggunakan return saham. terdapat beberapa daya tarik pasar saham di bursa

efek Indonesia, antara lain sebagai alternatif penghimpun dana dan

memungkinkan para investor mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai

dengan preferensi risiko mereka. Keberadaan pasar saham memungkinkan

perusahaan menerbitkan sekuritas yang berupa surat tanda hutang (obligasi)

ataupun surat tanda kepemilikan (saham), dengan demikian perusahaan bisa

menghindarkan diri dari kondisi rasio hutang terhadap modal sendiri (debt to

equity ratio) yang terlalu tinggi.

Melalui kinerja pasar saham, para investor mempunyai berbagai pilihan

investasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Menurut (Sunariyah ,2004: 195).
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Memungkinkan bagi para investor untuk melakukan diversifikasi investasi,

membentuk portofolio sesuai dengan risiko yang bersedia mereka tanggung dan

tingkat keuntungan yang mereka harapkan. Untuk menggairahkan pasar domestik,

maka diperlukan produk untuk mengetahui kinerja pasar saham yang mempunyai

karakteristik tingkat risiko kecil dengan tingkat pendapatan yang diberikan relatif

kompetitif. Instrumen kinerja pasar modal yang memiliki karakteristik tersebut

adalah reksa dana.

Kinerja pasar saham ini diduga banyak dipengaruhi oleh kebijakan

alokasi aset dan pemilihan sekuritas yang dilakukan oleh manajer investasi. Di

samping itu kemungkinan terjadinya ketidakkonsistenan antara kebijakan alokasi

aset dan realisasi alokasi aset yang dilakukan oleh manajer investasi. Mengingat

keberadaan reksa dana di Indonesia tergolong masih relatif muda, maka

kehandalan manajer investasi dalam menentukan kebijakan alokasi aset dan

pemilihan sekuritas yang mempengaruhi kinerja reksa dana masih harus dikaji

melalui penelitian. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan

fokus utama kegiatan yang dilakukan oleh manajer investasi dalam mengelola

kinerja pasar saham.

Kinerja pasar merupakan suatu konstruk multidimensional yang sangat

kompleks, dengan banyak perbedaan dalam arti tergantung pada siapa yang

mengevaluasi, bagaimana dievaluasi dan aspek apa yang dievaluasi. Perusahaan

harus senantiasa mengembangkan efektifitasnya untuk menemukan sumber yang

ada dan kapitalis untuk meningkatkan kemampuan menciptakan nilai dan kinerja..
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Menurut Frank J. Fabozzi (2000 ;776) kinerja pasar dapat dihitung

berdasarkan pengembalian atau return saham, nilai pengembalian dihasilkan pada

setiap periode evaluasi (yaitu, satu tahun,bulan atau minggu) pada saat melakukan

koreksi harga saham tersebut.

2.4. Pengertian saham dan return

2.4.1. Saham perusahaan

Saham dapat didefinisikan sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang

berbentuk perseroan terbatas (PT). menurut Suad Husnan (2005). Pemilik saham

suatu perusahaan disebut sebagai pemegang saham, merupakan pemilik

perusahaan. Tanggungjawab pemilik perusahaan yang berbentuk PT terbatas pada

modal yang disetorkan. wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan

bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat

berharga tersebut. Porsi pemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan

yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut .

Dipasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari- hari,

harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan ataupun penurunan

pembentukan harga saham terjadi karena adanya supply demand atas saham

tersebut. Supply dan demand atas saham terjadi karena adanya banyak faktor baik,

baik yang sifatnya spesifik  (seperti, kinerja perusahaan dan industri dimana

perusahaan  tersebut bergerak ) ataupun faktor yang sifatnya makro seperti kondisi

ekonomi negara, kondisi sosial dan politik, maupun nomor-nomor yang

berkembang.
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Untuk saham yang telah go public, tingkat keuntungan yang diperoleh

dalam suatu periode tertentu adalah ukuran tingkat pertumbuhan dari infestasi

yang dinyatakan dengan presentase terhadap nilai infestasinya. Dari supply dan

demand yang ada, investor berpeluang untuk mendapatkan return yang memang

menjadi tujuan utama infestasinya.

Kinerja saham, yaitu kinerja yang saham dapat diukur dengan

beberapa cara, antara lain melalui tingkat pengembalian (return). menurut

Jogiyanto (2003). Return dapat dihitung dengan rumus :

Ri =
1

1




Pt

PtPt

Keterangan:

Ri = Retun

Pt = Harga saham pada periode t

Pt-1 = Harga saham periode sebelum t

2.4.2. Return saham

Return saham mengandung ketidakpastian. Hal ini disebabkan karena tingkat

keuntungan pada tingkat investasi. Lebih merupakan suatu harapan, sehingga

keputusan-keputusan investasi lebih sering didasarkan pada expected return.

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2001 : 3), expected return adalah

suatu ukuran untuk menilai kinerja suatu perusahaan  dalam suatu periode yang

diterima oleh shareholder dan memberikan dua macam pengembalian investasi,

yaitu, 1) Deviden, adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan



24

yang menerbitkan saham atas keuntungan yang dihasilkan setelah mendapat

persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS, 2) Capital gains yaitu selisih

antara harga beli saham dengan harga jualnya. Selain itu, pemegang saham juga

berpeluang untuk memperoleh saham bonus, yaitu saham yang dibagikan yang

diambil dari agio saham.

Menurut Jones (2000: 124) dalam Michell Suhardi (2004)

mendefinisiskan return sebagai berikut: “return is yeald and capital gain (loss)”,

yang mempunyai arti Yield, yaitu cash flow yang dibayarkan secara periodik

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, capital gain (loss) adalah selisih

antara harga saham pada saat pembelian dengan harga saham pada saat penjualan.

return saham merupakan pengembalian harga saham kepada shareholder karena

telah berani untuk menginfentasikan modalnya dengan harapan agar dapat

menerima pengembalian yang lebih tinggi.

2.5. Hubungan Pengungkapan Informasi sosial dengan Kinerja Pasar

Yusuf Wibisono (2007:81). Menjelaskan bahwa motivasi yang mendasari

kalangan dunia usaha dalam menerima konsep CSR adalah untuk mendongkrak

kinerja pasar yang diukur dengan nilai saham perusahaan. Hal ini dapat dilihat

melalui Tren global dibidang pasar modal.

Beberapa bursa sudah menerapkan indeks yang memasukkan kategori

saham-saham perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR. New York Stock

Exchange umpamanya, sekarang memiliki Dow Jones Sustainability

dikategorikan memiliki nilai CSR yang baik. DJSI mulai dipraktekkan  sejak
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tahun 1999. Begitu pula London Stock Exchange yang memilliki Social

Responsibility Investement (SRI) Index dan Financial Times Stock Exchange

(FTSE) yang mempunyai FTSE4Good sejak 2001. belakangan, inisiatif ini mulai

diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia, seperti di Hangseng Stock Exchange dan

Singapore Stock Exchange. Konsekuensi dari adanya indeks-indeks tersebut

memacu investor global untuk menanamkan investasinya hanya diperusahaan-

perusahaan yang sudah masuk dalam indeks tersebut. Dan hal ini merupakan

Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan  sebagai

bagian dari strategi bisnisnya. Survey global yang dilakukan oleh The Economist

Intelligence Unit menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dan investor dari

berbagai organisasi menjadikan CSR sebagai pertimbangan utama dalam

pengambilan keputusan (Warta Ekonomi,2006), dalam Wondabio (2007). Dari

perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika

informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan (Basamalah et al, 2005)

dalam Wondabio (2007).

Dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan memperoleh legitimasi

sosial dan memaksimalkan kekuatan keuanganya yang dalam jangka panjang

(Kiroyan, 2006), dalam Wondabio (2007). Hal ini mengindikasikan bahwa

perusahaan yang menerapkan CSR akan direspon positif oleh para pelaku pasar ,

penelitian Lang dan Lundhlom (1993), dalam Wondabio (2007). semakin

memperkuat indikasi diatas, dengan memberikan bukti mengenai pengungkapan

sukarela menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan yang lebih tinggi berasosiasi

dengan kinerja pasar yang lebih baik (yang diukur dengan return saham).
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2.6. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah laporan pertanggungjawaban sosial (Corporate Social

Responsibility) berpengaruh terhadap kinerja pasar.

2.7. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dibuat suatu kerangka

pikir sebagai berikut :

Sub-sub variabel dalam Corporate Sosial Responsibility adalah :

1. Kinerja ekonomi

2. Kinerja lingkungan

3. Praktek kerja

4. Hak asasi manusia

5. Sosial

6. Tanggungjawab produk

Corporate Social
Responsibility (X)

Kinerja Pasar (Y)

Teknik analisis regresi
linier sederhana


