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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam melakukan investasi terhadap sebuah perusahaan, investor maupun 

calon investor akan terlebih dahulu melakukan kajian mengenai informasi yang 

berkaitan dengan perusahaan baik itu dari segi internal maupun eksternalnya. Ketika 

investor mengkaji dari segi internal perusahaan, salah satu hal yang akan dilakukan 

yaitu menganalisa dari angka-angka yang berada di komponen laporan keuangan 

untuk mengukur value relevance dari informasi yang ada di laporan keuangan 

tersebut. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kepercayaan investor pasar modal 

terhadap relevansi informasi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan, 

dan dari hasil literasi terdahulu menunjukkan dari beberapa hasil studi empiris yang 

membahas tentang value relevance informasi akuntansi bagi pasar saham dari waktu 

ke waktu belum menemui kesimpulan yang bulat. Salah satu penyebab yang 

membuat kesimpulan dari riset-riset terdahulu belum bulat adalah adanya perbedaan 

dalam penggunaan metode valuasi yaitu penggunaan metode price model dan return 

model (Ohlson, 1995). Menggunakan metode price model saja dalam menilai value 

relevance informasi akuntansi dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan (Ota, 

2001). Menggunakan metode return model lebih reliable dalam menilai value 
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relevance informasi akuntansi dibandingkan dengan menggunakan metode price 

model (Easton, 1999 dan Beaver, 2002). 

Sejumlah hasil studi empiris yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukan 

bukti empiris yang bersifat pro dan kontra. Laba dengan harga saham menghasilkan 

bukti empiris bahwa value relevance informasi laba cenderung mengalami penurunan 

dalam beberapa tahun terakhir (Lev dan Zarowin, 1999 serta Brief dan Zarowin, 

2002), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Landsman dan Maydew (2002), 

serta Ryan dan Zarowin (2003) menghasilkan bukti empiris yang sebaliknya. Di 

Indonesia juga ada beberapa hasil studi empiris mengenai value relevance informasi 

akuntansi yang dilakukan oleh Warsidi (2002), Arsyah (2003), dan Lako (2004). 

Warsidi (2002), dan Arsyah (2003) menggunakan metode price model dalam 

mengukur value relevance informasi untuk pasar saham, dan hasilnya adalah sebesar 

19% - 75% dalam kurun waktu 1990-2000 dan 14% - 61% dalam kurun waktu 1991-

2000. Lako (2004) melakukan penelitian serupa tetapi dengan menggunakan metode 

return model, dan objek penelitiannya adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dalam kurun waktu 1990-

2002, dan hasilnya adalah sebesar 1%-10% untuk value relevance informasi 

akuntansi pada bagian ekuitas dan laba. 

Penggunaan metode return model ditujukan untuk menjelaskan perubahan-

perubahan dalam nilai perusahaan dalam beberapa periode tertentu (Beaver, 2002). 

Dalam penelitian kali ini, peneliti berfokus pada 2 item utama di laporan keuangan 



3 
 

yaitu ekuitas dan laba, variabel-variabel tersebut dipilih karena memiliki pengaruh 

terhadap harga saham perusahaan di pasar modal (Jogiyanto dalam Priatinah dan 

Kusuma, 2012). Tinggi rendahnya harga saham ditunjukan melalui kinerja 

perusahaan yang dipublikasikan dalam bentuk laporan keuangan (Abid Djazuli, 

2006). 

Penggunaan variabel laba dilakukan dengan sebab laba dapat mencerminkan 

kinerja perusahaan yang menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan investor 

dalam menanamkan sahamnya. Laba juga dapat digunakan sebagai indikator 

perusahaan dalam hal efisiensi penggunaan aset perusahaan. Laba mengalami 

peningkatan maka akan mempengaruhi kenaikan dari harga saham (Husnan, 2001). 

Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan laba yaitu dengan 

melakukan investasi di pasar modal (Jogiyanto dan Triyono, 2000). 

Sedangkan ekuitas digunakan dalam penelitian ini karena ekuitas memiliki 

peranan dalam penyusunan aset-aset yang digunakan dalam memperoleh laba 

perusahaan. Ekuitas menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) adalah hak residual 

dari aset perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas. Ekuitas menunjukan 

kemampuan pendanaan dari internal sehingga bisa meminimalkan atau mengurangi 

pinjaman dari pihak luar atau yang biasa disebut dengan istilah liabilitas. Semakin 

tinggi ekuitas menunjukan bahwa perusahaan memiliki daya tarik untuk menjadi 

objek investasi bagi calon investor maupun para pemegang saham perusahaan akan 
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menanamkan tambahan modal sebagai bentuk kepuasan mengenai kinerja perusahaan 

yang memiliki prospek yang baik untuk masa mendatang. 

Tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini, perusahaan dihadapkan pada 

permasalahan sosial lingkungan yang disebabkan ulah dari kegiatan operasional 

perusahaan yang berdampak pada lingkungan. Ada 3 hal yang menyebabkan isu 

sosial dan lingkungan menjadi perhatian yaitu yang pertama adanya krisis ekonomi 

pada tahun 1997-1998 yang menyebabkan perusahaan wajib melakukan tata kelola 

perusahaan yang baik (GCG) dalam manajemen perusahaan, dan salah satu poin 

dalam GCG adalah perusahaan perlu menginternalisasikan permasalahan sosial dan 

lingkungan ke dalam kegiatan perusahaan. Kedua, meluasnya dampak negatif dari 

krisis sosial dan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir yang membuat CSR 

menjadi permasalahan dalam skala global sehingga PBB melakukan kampanye 

mengenai sustainable development dan corporation sejak tahun 1992 pada acara KTT 

Bumi di Rio de Janeiro. Ketiga, adanya peraturan yang disahkan oleh DPR yaitu UU 

No.40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas yang mewajibkan perusahaan untuk 

melakukan kegiatan CSR dan mempublikasikan informasinya dalam laporan tahunan. 

Adanya kebijakan mengenai diwajibkannya kegiatan CSR dalam UU No.40 

tahun 2007 menuai pro dan kontra antara pihak pengusaha dengan pemerintah, 

menurut pihak pengusaha CSR merupakan tindakan sukarela sehingga tidak boleh 

ada unsur paksaan dalam melakukannya, dan hanya sebagai bagian dari strategi 

perusahaan. Bagi para pengusaha, mewajibkan kegiatan CSR dinilai merugikan 
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perusahaan karena menyebabkan biaya dan menurunkan laba perusahaan. Penurunan 

laba dapat mengakibatkan menurunnya dividen yang akan dibagikan ke para 

pemegang saham, dan menurunkan ekuitas perusahaan sehingga memiliki pengaruh 

dalam menurunnya harga saham. CSR merupakan aktivitas perusahaan yang berfokus 

pada 3 hal yaitu profit, planet, dan people, sehingga apabila perilaku bisnis memiliki 

dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan maka perusahaan akan 

mengalami masalah dalam memperoleh laba dan keberlangsungan bisnisnya di masa 

yang akan datang (Elkington, 1997). 

 Ada beberapa faktor yang menyebabkan tumbuhnya kesadaran perusahaan – 

perusahaan di Indonesia dalam melakukan kegiatan CSR yaitu adanya demand dari 

para pelaku pasar yang menyebabkan perusahaan berlomba-lomba dalam melakukan 

dan mengungkapkan kegiatan sosialnya, lalu adanya tekanan dari lembaga keuangan 

baik nasional maupun internasional dalam mewajibkan isu-isu sosial dan lingkungan 

dalam kontrak hutang atau pinjaman, dan tekanan dari pihak pemerintah yang 

semakin tanggap dalam permasalahan sosial dan lingkungan sehingga menciptakan 

regulasi-regulasi yang membuat perusahaan perlu peduli terhadap CSR (Lako, 2008). 

Dampak dari CSR disinyalir dapat menurunkan laba dan dividen untuk dialokasikan 

ke biaya CSR yang diharapkan dapat mendapat hasil keuntungan ekonomi di masa 

yang akan datang apabila CSR yang dilakukan secara berkelanjutan, tetapi akan ada 

banyak manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan kegiatan CSR yaitu 

meningkatnya reputasi dan nama baik perusahaan, meningkatnya loyalitas dari 
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beberapa pihak seperti karyawan, investor, kreditor dan pelanggan, menurunnya 

pergolakan antara perusahaan dengan masyarakat, dan lain-lainnya. Manfaat-manfaat 

CSR tersebut bisa dirasakan perusahaan dari segi ekonomi yaitu: meluasnya pangsa 

pasar, dan meningkatnya volume penjualan, laba, nilai ekuitas, apresiasi pasar 

terhadap harga saham, dan sebagainya. Semakin perusahaan gencar dalam melakukan 

CSR maka biaya yang dialokasikan menjadi cukup besar, dan bertambahnya biaya-

biaya sosial diharapkan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan di masa yang 

akan datang baik dari segi ekonomi maupun non ekonomi. Kotler dan Lee (2005) 

berpendapat ada 6 manfaat bisnis yang diperoleh perusahaan ketika melakukan CSR 

yaitu: meningkatkan pengaruh dan image perusahaan, meningkatkan penjualan & 

pangsa pasar perusahaan, memperkuat brand positioning perusahaan, meningkatkan 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan, memotivasi dan mempertahankan 

loyalitas para pekerja, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan daya tarik 

investor, kreditor dan analis keuangan. 

Motivasi dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengembangan 

terhadap riset-riset terdahulu mengenai value relevance informasi akuntansi yang 

telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian kali ini akan mengukur value relevance 

informasi akuntansi berdasarkan return model yang berbasis dari teori PME yang 

dikemukakan oleh (Beaver, 1998). Hal ini disebabkan karena pada penelitian 

terdahulu masih menggunakan teori valuasi yang diusulkan oleh Ohlson (1995) yang 

mengabaikan unsur timing publikasi laporan keuangan perusahaan dan asumsi 
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efisiensi pasar, sehingga pada penelitian kali ini timing yang digunakan dalam 

menentukan penggunaan harga saham adalah pengambilan harga saham pada akhir 

tahun dikarenakan pada waktu itu pula perusahaan menyusun annual report. 

Pengembangan pada penelitian kali ini juga ditunjukan dari adanya penambahan 

unsur CSR sebagai variabel moderasi karena pada penelitian terdahulu, isu seputar 

CSR belum berkembang seperti pada saat ini sehingga tidak menjadi pertimbangan 

yang bersifat urgensi sedangkan di masa kini CSR memiliki pengaruh dalam 

mempengaruhi laba perusahaan, harga saham di pasar modal, minat investor dalam 

melakukan investasi. Oleh sebab itu, maka peneliti menambahkan variabel moderasi 

yaitu pertumbuhan biaya CSR untuk mencari tahu apakah biaya CSR yang 

dialokasikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi hubungan harga saham dengan 

laba dan ekuitas. Untuk sampel yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2010-2018, pemilihan sampel perusahaan 

pertambangan adalah perusahaan tersebut kegiatan operasional sehari-harinya 

berdampak nyata kepada kelangsungan sosial dan lingkungan di tempat perusahaan 

tersebut beroperasi. 

 Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan mencoba menguji apakah ada 

pengaruh terhadap return saham yang kaitannya dengan ekuitas, dan laba, serta biaya 

corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel pemoderasi. Oleh karena itu 

penelitian ini diberi judul “ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN LABA 
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dan PERTUMBUHAN EKUITAS TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN 

PERTUMBUHAN BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan laba terhadap return saham? 

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekuitas terhadap return saham? 

3. Apakah pertumbuhan biaya Corporate Social Responsibility (CSR) dapat 

memoderasi pengaruh pertumbuhan laba dan pertumbuhan ekuitas terhadap 

return saham? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan laba terhadap return saham. 

2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekuitas terhadap per return saham. 

3. Menganalisis pertumbuhan biaya Corporate Social Responsibility (CSR) 

dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan laba dan pertumbuhan ekuitas 

terhadap return saham. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

yang berguna dalam pengembangan studi ilmu akuntansi, dan dapat juga 

dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian berikutnya yang berkaitan 

dengan pertumbuhan laba dan pertumbuhan ekuitas terhadap return saham 

yang dimoderasi oleh pertumbuhan biaya CSR. 

1. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki 

kepentingan yang terkait dengan penelitian ini yaitu: 

a. Para Pemangku Kepentingan 

Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan, terutama teruntuk investor maupun calon investor yang 

memerlukan wawasan informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan mengenai perusahaan yang terkait. 

b.  Akademisi 

Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi, dan bisa untuk 

dikembangkan lebih lanjut. 

c.  Pemerintah 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan 

aturan – aturan CSR yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. 

d. Perusahaan 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun aktivitas 

CSR untuk perusahaan tersebut, khusus untuk perusahaan yang belum 



10 
 

menerapkan kebijakan CSR bisa digunakan sebagai referensi bahwa CSR 

memiliki manfaat yang positif. 

 

1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa pada penelitian ini akan menguji 

pengaruh pertumbuhan laba dan pertumbuhan ekuitas terhadap return saham dan 

dimoderasi oleh pertumbuhan biaya CSR. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN: bab ini berisikan latar belakang penelitian yang 

dirumuskan dengan pertanyaan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS: bab ini 

berisikan tentang teori yang dipakai pada penelitian ini.. 

BAB III METODE PENELITIAN: bab ini menggunakan metode yang dipakai 

pada penelitian beserta hipotesisnya.  

Pertumbuhan Laba H1 (+) 

Return Saham 

Pertumbuhan 

Ekuitas  H2 (+) H3 (+) 

 Pertumbuhan Biaya 

Corporate Social 

Responsibilty (CSR) 
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BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA: bab ini isinya tentang pembahasan 

mengenai rumusan masalah. 

BAB V KESIMPULAN: bab ini berisikan tentang saran dan kesimpulan pada 

penelitian.  
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