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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan iklim investasi tumbuh dan berkembang cepat di Indonesia 

saat ini, ditandai dengan semakin ramainya transaksi jual-beli saham yang terjadi 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari nilai transaksi indeks harga saham gabungan 

(IHSG) dapat dilihat pada perdagangan per 6 September 2016 ditutup di level 

5.369, sedangkan akhir 2015 di level 4.453. Dengan demikian, ada peningkatan 

hingga 16,67%, market cap naik 18.35% dengan rata-rata transaksi harian senilai 

Rp.7 – 8 triliun semenjak kampanye “Yuk Nabung Saham” diluncurkan pada 

tanggal 12 November 2015 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak 

Muhammad Jusuf Kalla. Setahun setelah peluncuran Kampanye Yuk Nabung 

Saham, data bulan Desember 2016 menunjukkan jumlah investor aktif di 

Indonesia per tahun meningkat menjadi sebesar 35% dari total investor pasar 

modal di Indonesia. 

Sebagai contoh, pertumbuhan indeks kinerja saham yang tergabung dalam 

IHSG tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 58.38% dari 311.281 pada akhir 

2006 menjadi 493.014 pada 28 desember 2007. Sementara indeks LQ 45 hanya 

52.58% dari 393.112 menjadi 274.826 pada akhir desember 2007. Hal itu 

menunjukkan dampak positif peningkatan perekonomian Indonesia terhadap 

perkembangan perekonomian. 
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Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berdampak 

kepada pertumbuhan transaksi di BEI. Hal ini disebabkan banyaknya perputaran 

modal dan investasi dari pihak asing kedalam negeri. Investasi merupakan salah 

satu alternatif untuk menanamkan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan 

pada masa yang akan datang. Investasi ekonomi secara berkelanjutan dapat 

dilakukan dengan memperhatikan lingkungan dengan tujuan dapat mengurangi, 

mendaur ulang, memakai ulang sumber daya yang dapat diperbaharui sehingga 

menjadikan ramah lingkungan dan dapat digunakan secara terus menerus. 

Investasi adalah aktivitas pemilik akumulasi tabungan untuk 

menempatkannya  pada wahana berisiko yang diharapkan bisa memaksimalkan 

laba/keuntungan pada tiap investasi yang ditanamkannya. Wahana investasi 

tersebut bisa berupa perusahaan maupun dalam bentuk aset berupa obligasi, 

saham , dan sebagainya. Investasi yang baik diharapkan bisa berkembang dalam 

setiap periodenya. Keberlangsungan pendapatan/laba usaha dari perusahaan-

perusahaan di mana investor menempatkan dananya memerlukan konsep 

keberlanjutan/sustainability investasi. Keberlanjutan ini merupakan 

perkembangan konsep investasi saham yang bergeser dari pemikiran tentang 

keuntungan ke pemikiran mengenai perlunya keikutsertaan/partisipasi dari 

perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia (selanjutnya, BEI) ke 

arah perwujudan nyata sosial terhadap lingkungannya. Partisipasi perusahaan 

terhadap lingkungannya disebut juga dengan Sustainable and Responsible 

Investment (selanjutnya, SRI). Perkembangan investasi saham yang 



3 
 

bertanggungjawab dan berkelanjutan/sustainable inilah yang mendasari 

terciptanya “Saham Hijau”.  

Perkembangan pemikiran investasi ini ditindaklanjuti oleh BEI melakukan 

kejasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan 

KEHATI) dengan meriliskan indeks saham yang peduli dengan lingkungan 

dengan nama Indeks SRI-Kehati. Kepanjangan dari SRI adalah Sustainable and 

Responsible Investment. Indeks SRI-Kehati ini diharapkan menjadi pedoman 

investasi bagi pemodal yang tidak hanya menghendaki saham dengan kinerja 

harga sangat baik tapi sekaligus dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan 

berdasarkan pada kepedulian lingkungan (Kurniasari, 2016).  

Tujuan penciptaan indeks SRI-Kehati seiring dengan diwajibkannya 

penerapan Corporate Social Responsibility (selanjutnya, CSR) oleh perusahaan. 

SRI menjadi penting untuk dilakukan karena berkaitan erat dengan kesadaran dari 

kalangan investor untuk berinvestasi dengan melihat tanggung jawab sosial dari 

perusahaan yang tergabung. Artinya investor diharapkan lebih jeli dalam memilih 

perusahaan untuk berinvestasi dengan menghindari perusahaan-perusahaan yang 

kegiatan operasinya berdampak pada lingkungan seperti penggundulan hutan, 

polusi udara, dan lain sebagainya (Kurniasari, 2016). 

Sustainability reporting adalah praktek pengungkapan, pengukuran dan 

terukurnya akuntabilitas dari kinerja suatu organisasi dengan tujuan yaitu 

pembangunan yang berkelanjutan dan kepercayaan kepada stakeholder internal 

serta eksternal. Sustainability Report/laporan berkelanjutan merupakan sinonim 

atau istilah lain yang memperlihatkan hasil laporan mengenai dampak lingkungan 
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,sosial serta terhadap ekonomi. CSR yang merupakan bentuk sustainability 

reporting yang memberikan keterangan tentang berbagai aspek-aspek perusahaan. 

Aspek-aspek tersebut  mulai dari aspek sosial, lingkungan dan keuangan, 

sekaligus yang tersirat dan tidak dapat dijelaskan secara tersurat oleh suatu 

laporan keuangan perusahaan saja.  

Pada tanggal 8 Juni 2009 BEI melakukan kerjasama dengan Yayasan 

Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) dengan menerbitkan indeks saham 

dengan nama Indeks SRI-Kehati . Tujuan dari diterbitkannya Indeks ini yaitu 

untuk memberikan pilihan tambahan investasi bagi investor yaitu dengan 

membuat suatu patokan indeks yang baru dengan daftar emiten yang memiliki 

kinerja yang lebih baik dan juga  melakukan usaha-usaha berkelanjutan seperti 

ramah lingkungan, serta sosial masyarakat dan manajemen perusahaan yang baik. 

Perusahaan-perusahaan yang termasuk kedalam indeks SRI-Kehati tentunya 

sudah melalui beberapa seleksi dengan kriteria yang sudah ditentukan. Dengan 

disahkannya UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2009 yang dengan jelas 

memperlihatkan bahwa CSR memang sangat diperlukan, baik secara sukarela 

maupun sebagai strategi bisnis (Eriana, 2013). Perusahaan yang dapat tergabung 

di daftar indeks SRI-Kehati yaitu perusahaan yang sudah dinilai mempunyai 

kinerja lingkungan yang tergolong baik, buktinya beragam penghargaan dalam 

bidang tanggung jawab sosial yang mereka miliki.  

Studi dengan metode cause branding, venture philantrophy dan mix methods 

terhadap perbandingan efektivitas strategi tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap profitabilitas perusahaan dalam indeks SRI-Kehati  menarik beberapa 
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kesimpulan. Kesimpulan tersebut antara lain: perbedaan strategi antar perusahaan 

dalam indeks SRI-Kehati  yang tercermin dalam program CSR berpengaruh 

secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur berupa rasio 

tingkat pengembalian aset/Return On Assets (ROA) (Eriana, 2013). Perbedaan 

kinerja antara perusahaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar dalam indeks 

SRI-Kehati  secara signifikan terdapat pada tekanan dari masyarakat. Jadi, selain 

metode peningkatan brand image melalui cause branding, masyarakat masih 

menggemari metode venture philantrophy yang bersifat filantropis sehingga mix 

method masih berpengaruh besar terhadap profitabilitas perusahaan. Kesenjangan 

antara kewajiban perusahaan untuk melakukan  CSR, fakta adanya perusahaan 

yang tidak melakukan kewajibannya dengan argumennya bahwa CSR selayaknya 

tetap bersifat sukarela  yang menjadi pilihan untuk perusahaan dengan segala 

dampaknya, serta adanya kesenjangan kinerja saham antara perusahaan yang 

termasuk dan yang tidak termasuk dalam indeks SRI-Kehati, serta manfaat 

penerapan keberlanjutan/sustainability menjadi dasar bagi penulis untuk 

mengangkat isu kinerja saham hijau yang terdaftar di indeks SRI-Kehati  dengan 

judul “Analisis Kinerja dalam Return dan Risiko Saham-Saham Hijau”.  
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1.2. Perumusan Masalah 

SRI-Kehati adalah indeks saham yang memberikan pilihan baru investasi 

bagi investor yang secara spesifik hanya menampilkan saham yang memajukan 

upaya berkelanjutan berlandaskan kepada kepedulian lingkungan. CSR menjadi 

penting untuk dilakukan karena berkaitan erat dengan kesadaran dari kalangan 

investor untuk berinvestasi yang memperhatikan tanggungjawab sosial 

perusahaan. Artinya investor diharapkan lebih jeli dalam memilih perusahaan 

untuk berinvestasi dengan menghindari perusahaan-perusahaan yang kegiatan 

operasinya berdampak pada lingkungan seperti penggundulan hutan, polusi udara, 

dan lain sebagainya. Keadaan inilah yang akan mendorong perusahaan untuk 

berpikir dua kali apabila akan melakukan kegiatan yang tidak etis yang akan 

membuat investor menarik investasinya karena perusahaan melakukan kegiatan 

operasi perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan (Kurniasari, 2016).  

Berdasarkan pertimbangan di atas masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada perbedaan return antara saham-saham SRI-Kehati (LQ45) dan 

saham non SRI (LQ45)? 

2. Apakah ada perbedaan risiko antara saham-saham SRI-Kehati (LQ45) dan 

risiko saham non SRI (LQ45)? 

3. Apakah ada perbedaan kinerja antara saham-saham SRI-Kehati (LQ45) dan 

saham non SRI (LQ45), dengan mempertimbangkan risiko? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan return saham-saham SRI-

Kehati (LQ45) dan saham non SRI (LQ45). 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan risiko saham-saham SRI-

Kehati (LQ45) dan saham non SRI (LQ45). 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja saham-saham SRI-

Kehati (LQ45) dan saham non SRI (LQ45), dengan mempertimbangkan 

risiko. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan masukan kepada perusahaan mengenai kinerja masing-

masing perusahaan dan risikonya serta cara meraih tingkat kepercayaan 

perusahaan yang tinggi kepada pemodal. 

2. Bagi Investor  

Memberikan masukan kepada investor sebagai sumber informasi untuk 

acuan dan pertimbangan pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi di 

Bursa Efek Indonesia dengan pilihan saham yang banyak. 

 




