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ABSTRAK 

 

Aspek lingkungan menjadi suatu hal yang sebsitif, dimana hal tersebut dapat 

memberikan pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh biaya lingkungan terhadap harga 

saham (2) pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap harga saham. 

Penelitian ini merupakan penelitian arsip (archival research) yang 

merupakan penelitian terhadap fakta yang tertulis (dokumen) atau berupa arsip 

data, sifat penelitian ini kuantitaif asosiatif, jenis penelitian menggunakan data 

skunder yang diperoleh melalui laporan tahunan yang di publikasikan oleh indek 

saham syariah indonesi periode 2014-2018. 

Populasi penelitian ini adalah perusahan pertambangan yang terdaftar di 

indek saham syariah indonesi periode 2014-2018. Dengan menggunakan 

purposive sampling, terdapat 7 perusahaan yang memenuhi kriteria. Tekhnik 

analisis data yang digunakan regresi. 

Hasil penelitian ini menunjuan bahwa (1) biaya lingkungan berpengaruh 

terhadap return saham (2) pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap return 

saham 

 

Kata Kunci : biaya lingkungan, pengungkapan lingkungan, return saham 
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MOTTO 

 

                        

        

 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)” 

 

(QS. Ar-Rum, Ayat 41) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul dari suatu karya ilmiah merupakan inti dari suatu  masalah yang akan 

dibahas, dikaji, dan diuraikan secara sistematis. Dalam hal ini penulis menetapkan 

judul: “PENGARUH AKUNTANSI LINGKUNGAN TERHADAP REAKSI 

PASAR SAHAM”. Untuk  menghindari dari kesalahpahaman terhadap 

penggunaan judul yang dimaksud, maka perlu adanya penegasan judul tersebut 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai antara satu 

variabel  dengan variabel lain.
1 

2. Akuntansi Lingkungan adalah identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-

biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam 

pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada 

stockholders perusahaan 

3. Reaksi adalah kegiatan (aksi) yang timbul akibat suatu gejala atau suatu 

peristiwa 

4. Pasar Saham adalah pasar untuk perdagangan saham perusahaan yang 

dipegang umum dan instrumen finansial yang berhubungan (termasuk opsi 

saham, perdagangan dan prakiraan indeks saham) 

                                                             
1
Sugiyono, Penelitian Administratif, Bandung, Alfabeta, 2001, hlm.7. 
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Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dapat diketahui bahwa yang 

dimaksud dari judul tersebut adalah suatu penelitian ilmiah terkait pengaruh 

akuntansi lingkungan terhadap reaksi pasar saham 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi “Pengaruh Akuntansi 

Lingkungan Terhadap Reaksi Pasar Saham” yaitu sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan 

yang diberikan perusahaan kepada publik terutama para investor dan 

kreditur. Salah satu unsur dalam laporan keuangan yang paling banyak 

mendapatkan perhatian adalah informasi mengenai laba (earnings). Salah 

satu pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur reaksi investor 

terhadap informasi laba akuntansi adalah koefisien respon laba atau 

earning response coefficient (ERC). Rendahnya ERC menunjukkan 

bahwa laba kurang informatif bagi investor untuk membuat keputusan 

ekonomi. Walaupun informasi laba merupakan hal yang paling direspon 

oleh investor sebagai dasar pengambilan keputusan, namun informasi 

tersebut sangat terbatas kegunaannya bagi investor. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan kualitas laba perusahaan terdapat beberapa faktor yang 
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dapat mempengaruhi ERC, salah satunya adalah corporate social 

reponsibility disclosure (pengungkapan CSR).
 2
 

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah 

pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kegiatan sosial dari 

operasi bisnis mereka dan sebagai interaksi mereka dengan para 

stakeholder. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR pada umumnya 

akan mengungkapkannya melalui laporan tahunan (annual report) atau 

laporan keberlanjutan (sustainability report) yang mereka terbitkan.  

Laporan Global Reporting Initiative (GRI) yang dinyatakan dalam 

World Business Council for Sustainable Development tahun 1999 

merupakan sebuah standar panduan sustainability reporting yang dapat 

diterapkan dan diterima secara luas. Pada tahun 2003, sebuah studi dari 

Bank Dunia menemukan bahwa GRI adalah standar global yang paling 

berpengaruh kedua terhadap praktik tanggung jawab sosial perusahaan. 

Sampai saat ini, hanya sedikit perusahaan di Indonesia yang telah 

mengungkapkan CSR-nya dalam laporan tersendiri. Hal ini dikarenakan 

Indonesia sendiri belum ada standar atau pedoman baku mengenai CSR. 

Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan CSR 

maupun membuat sustainability report sebagian besar mengacu pada 

pedoman laporan Global Reporting Initiatives. 

 

 

                                                             
2 Rulfah M. Daud dan Nur Afni Syarifuddin, “Pengaruh Corporate Social Responsibility 

Disclosure, Timeliness, dan Debt to Equity Ratio Terhadap Earning Response Coefficient”, Jurnal 

Telaah dan Riset Akuntansi, Vol.1, No.1, 2008, hlm.83. 
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2. Alasan Subjektif 

Peneliti melakukan penelitian ini karena banyak  referensi pendukung 

dari skripsi yang akan diteliti sehingga mempermudah peneliti untuk 

menyelesaikan skripsi ini kedepannya. Selain itu, penelitian yang akan 

dilakukan ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis jalani pada Jurusan 

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan 

Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan 

untuk melestarikan  fungsi lingkugan  hidup dan  mencegah terjadinya 

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, upaya yang dapat dilakukan seperti 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum. Lingkungan dan sumber daya alam  merupakan dua faktor 

yang sangat berkaitan dan berpengaruh terhadap perusahaan, pemerintah 

Indonesia menyikapi masalah lingkungan yang ada dengan menyusun undang – 

undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan hidup ini memerlukan suatu 

bidang ilmu untuk mengontrol dan mengungkapkan upaya perbaikan lingkungan, 

bidang akuntansi ikut berperan dalam upaya mengontrol dan mengungkapkan 

upaya perbaikan lingkungan. 

Akuntansi lingkungan sendiri telah  lama menjadi  perhatian  akuntan, konsep 

akuntansi lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970 di 
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eropa
3
 dan semakin berkembang di Indonesia pada tahun 1990.

4
 Akuntansi 

Lingkungan (Environmental Accounting) merupakan istilah yang berkaitan 

dengan kebijakan memasukkan biaya lingkungan (Environmental Cost) ke dalam 

praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah
5
 

Permasalahan lingkungan merupakan masasalah yang besar dan sangat 

pernting untuk diperhatikan agar dapat terhindar dari kerusakan alam yang tidak 

diinginkan. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan undang – undang perseroan 

terbatas tahun 2007 mengatur kewajiban perusahan untuk melaksanakan 

tanggungjawab perusahaan, sebagaimana perusahaan ialah wujud badan usaha 

yang melaksanakan kegiatan dan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh laba 

atau keuntungan. 

Saat sekarang, pengungkapan tentang akuntansi lingkungan belum memiliki 

standar didalam PSAK, artinya perusahaan yang melakukan inisiatif sendiri untuk 

melaporkan mengenai pelaporan informasi lingkungan. Akuntansi ikut berperan 

dalam upaya pelestarian lingkungan, yakni berupa pengungkapan sukarela dalam 

laporan keuangan terkait Biaya Lingkungan. Dalam ilmu Akuntansi, hal ini masih 

relatif baru. Akuntansi Lingkungan berfungsi untuk mengenali, menakar, 

membandingkan, mengakui, menyetujui, dan menunjukan biaya lingkungan yang 

dikeluarkan dengan maksud mengelola lingkungan. Dalam hal ini, produksi 

                                                             
3
Lihat Maria Falentina Debora dan Mutia Ismail, Implikasi Akuntansi Lingkungan Serta 

Etika Bisnis Sebagai Faktor Pendukung Keberlangsungan Perusahaan Di Indonesia”. (2013), h. 1. 

http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jakt/article/download/1760/1455 
4
Kartika Sayidatina, “Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Stock Return 

(Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2009)”, Skripsi (Semarang: Fakultas 

Ekonomi UNDIP, 2011), h. 1. 
5
Taufik Bagus Prasojo, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Akuntansi 

Lingkungan (Studi pada KLH/BLH, DINKEB, dan PDAM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah)”, Skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP, 2012), h. 10. 
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limbah dan polusi lingkungan menjadi salah satu dampak yang sangat umum dari 

pencemaran lingkungan yang ada.
6
 

Akuntansi lingkungan diterapkan oleh beberapa perusahaan untuk 

menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan dampak perlindungan 

lingkungan (Environmental Protection). Perusahaan perlu mempertimbangkan 

untuk mengadopsi akuntansi lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi 

perusahaan, antara lain memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus biaya – 

biaya lingkungan, memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang selama ini 

mungkin mempunyai dampak negatif terjadap lingkungan sekitar, yang 

diharapkan dapat menghasilkan biaya atau harga yang lebih akurat terhadap 

produk dari proses lingkungan yang diinginkan dan memungkinkan jasa 

lungkungan yang lebih bersahabat 

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab terhadap 

keseluruhan hubungan perusahaan dengan stakeholdernya. Hubungan tersebut 

meliputi konsumen, karyawan, masyarakat, pemilik/investor, pemerintah, dan 

pemasok. Adanya pemahaman mengenai tanggung jawab sosial saat ini 

memberikan pedoman bahwa perusahaan bukan lagi sebuah entitas yang hanya 

mementingkan diri sendiri tetapi sebuah entitas yang harus melakukan 

penyesuaian terhadap budaya dengan lingkungan sosialnya. Hal ini pulalah yang 

diperingatkan oleh Allah dalam Al Quran : 

 

 

                                                             
6
 Regina Mariana Franciska, Jullie J. Sondakh, Victorina Z. Tirayoh “Analisis Penerapan  

Akuntansi Biaya Lingkungan Pada PT. Royal Coconut Airmadidi.” Jurnal Riset Akuntansi Going 

Concern. Vol. 14, No. 1, 2019,. h.01 
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Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(kejalan yang benar) QS. Ar-Rum, Ayat 41. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia agar 

senantiasa menjaga lingkungan sekitarnya, bukan malah merusaknya dengan 

mencemarinya sehingga akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat merusak 

alam dan merugikan masyarakat sekitar seperti yang telah dilakukan oleh PT. 

Lapindo, adapun ayat lain yang mengharuskan kita menjaga lingkungan  

                              

                                 

 

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 

"Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau 

hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, 

sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia 

berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." QS. Al-

Baqarah, Ayat 30. 

Selain ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat yang melarang manusia untuk 

menjaga alam semesta. 
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Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan isu yang popular 

beberapa tahun belakangan ini. Reputasi perusahaan atas aktivitas aktivitas sosial 

dan lingkungan hidup perusahaan harus dijaga. Disamping itu tanggung jawab 

sosial perusahaan juga merupakan konsep strategi yang paling banyak diterapkan 

di Indonesia dibandingkan konsep manajerial lainnya sebab beberapa peneliti 

berpendapat bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

memberikan nama baik yang nantinya akan mempengaruhi penjualan dan menarik 

minat para investor. 

Para investor di dalam melakukan investasi tentu bertujuan untuk 

mendapatkan return (tingkat kembalian) yang maksimal dengan resiko yang 

seminimal mungkin. Dalam melakukan investasi sekuritas saham ini investor akan 

memilih saham perusahaan mana yang akan memberikan return yang tinggi. 

Semakin besar return maka tingkat risiko yang melekat juga semakin besar, 

Gambaran risiko dan return dari suatu saham dapat dinilai berdasarkan informasi 

baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu berbagai pertimbangan 

dan analisa yang akurat perlu dilakukan investor sebelum membeli, menjual, atau 

menahan saham untuk mencapai tingkat return optimal yang diharapkan Suatu 

informasi dianggap informatif jika informasi tersebut mampu mengubah 

kepercayaan para pengambil keputusan. Adanya suatu informasi yang baru akan 

membentuk suatu kepercayaan yang baru dikalangan para investor. Kepercayaan 

itu akan mengubah harga melalui perubahan demand dan Supply surat-surat 

berharga  
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Para investor di dalam melakukan investasi tentu bertujuan untuk 

mendapatkan return (tingkat kembalian) yang maksimal dengan resiko yang 

seminimal mungkin, dalam melakukan investasi sekuritas saham ini investor akan 

memilih saham perusahaan mana yang akan memberikan return yang tinggi. 

Menurut Jogiyanto
7
 return saham diukur dengan menghitung selisih harga saham 

periode berjalan dengan periode sebelumnya. Semakin tinggi harga pasar 

menunjukkan bahwa saham tersebut juga semakin diminati investor karena 

dengan semakin tinggi harga saham akan menghasilkan capital gain yang 

semakin besar pula. Capital gain atau yang sering disebut actual return 

merupakan selisih antara harga pasar periode sekarang dengan harga pasar periode 

sebelumnya. Kedua konsep tersebut (Dividen Yield dan Capital Gain) merupakan 

total return yang akan diterima oleh para pemegang saham (investor) dalam 

jangka panjang. Dengan demikian total return merupakan tingkat kembalian 

investasi (Return) yang merupakan penjumlahan dari dividen yield dan capital 

gain
8
 

Relevansi pengungkapan sosial dan lingkungan terhadap harga saham sampai 

saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Terdapat banyak penelitian yang 

menyimpulkan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan berpengaruh positif 

terhadap harga saham. Namun banyak pula yang menemukan bahwa hal tersebut 

justru berpengaruh negatif. 

                                                             
7
 Jogiyanto Teori portofolio dan analisis investasi. Edisi Ketujuh. BPFE. Yogyakarta. 

(2010) 
8
 Jogiyanto Teori portofolio dan analisis investasi. Edisi Ketujuh. BPFE. Yogyakarta. 

(2010) 
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Penelitian Zuhroh dan Sukmawati
9
 tentang pengaruh luas pengungkapan 

sosial dalam laporan tahunan perusahaan terhadap reaksi investor menunjukkan 

hasil bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan telah terbukti 

berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan yang termasuk 

dalam kategori high profile. Sejalan dengan penelitian Murniningsih
10

 yang 

menguji kembali pengaruh praktek pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap reaksi investor yang terermin dalam volume perdagangan 

saham menunjukkan hasil yang signifikan. 

Berbeda dengan hasil penelitian oleh Cellier dan Pierre
11

 yang menyatakan 

bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan hanya menambah biaya yang 

akhirnya akan mempengaruhi laba bersih perusahaan. Jika laba perusahaan 

menurun, maka minat investor untuk berinvestasi juga akan menurun. Zuhroh
12

 

tidak menemukan pengaruh yang signifikan dari praktek pengungkapan sosial 

yang dilakukan perusahaan terhadap perubahan harga saham. Konsisten dengan 

Naimah. dan Siddharta
 
 juga tidak menemukan hubungan yang signifikan antara 

pengungkapan sosial dengan volume perdagangan saham seputar publikasi 

laporan tahunan. 

                                                             
9
 Diana Zuhroh dan I Putu Pande Heri Sukmawati. Analisis Pengaruh Luas 

Pengungkapan Sosialdalam Laporan Tahunan Perusahaan Terhadap Reaksi Investor. (Simposium 

Nasional Akuntansi VI Surabaya, Oktober 2003). 
10

Rochiyati Murniningsih. Reaksi Investor dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 5 Edisi 1 April 

(2007) 
11

 Cellier, Alexis dan Pierre Chollet. The Impact Of Corporate Social Responsibility On 

Stock Prices: An Event Study Of Vigeo Rating Announcement. Universite Paris-Est.(2010):h.1-16 
12

 Zuhroh, Naimah. dan Siddharta Utama. Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan Sosial 

dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terhadap Reaksi Investor. (Simposium Nasional Akuntansi 

VI. 2003) 
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Peneliti yang menemukan bahwa tidak terdapat korelasi antara harga saham 

dengan pelaksanaan CSR menyandarkan pendapatnya pada teori akuntansi positif. 

Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan CSR hanya akan menambah biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Meningkatnya biaya pada akhirnya akan mereduksi 

laba bersih perusahaan yang kontradiktif dengan teori akuntansi positif yang 

bermuara pada maksimalisasi laba. Jika investor memandang bahwa laba 

perusahaan menurun, maka hasrat untuk berinvestasi diperusahaan yang 

bersangkutan juga akan menurun. 

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan indeks pengungkapan tanggung 

jawab sosial yang indikatornya spesifik pada prinsip-prinsip etis Islam. Dalam 

penelitian ini, penilaian tingkat pengungkapan ISR dilakukan pada perusahaan 

yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI merupakan salah satu tempat 

transaksi perdagangan saham dari berbagai jenis perusahaan yang ada di 

Indonesia. Ada beberapa jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

yaitu perusahaan pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka 

industri, industri barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, dan 

perdagangan jasa investasi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, maka didapat rumusan masalah 

yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, yaitu : 
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1. Apakah terdapat pengaruh biaya lingkungan terhadap return saham pada    

Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia pada tahun 2014-2018?  

2.  Apakah terdapat pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan terhadap 

return saham pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia pada tahun 2014-2018? 

3. Bagaimana pengaruh akuntansi lingkungan terhadap return saham dalam 

prinsip akuntansi syariah pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar 

di Index saham syariah Indonesia pada tahun 2014-2018? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh biaya lingkungan terhadap return saham 

pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia pada tahun 2014-2018.  

b. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan 

pengaruh terhadap return saham pada Perusahaan Pertambangan 

yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2014-

2018.  

c. Untuk mengetahui pengaruh akuntansi lingkungan terhadap return 

saham dalam prinsip akuntansi syariah pada Perusahaan 

Pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 

pada tahun 2014-2018. 
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2. Manfaat penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Pengungkapan akuntansi lingkungan dapat digunakan pihak eksternal 

untuk tujuan sejauh mana perusahaan menjalankan kepatuhannya 

terhadap peraturan pengungkapan akuntansi lingkungannya. Return 

saham dapat digunakan pihak eksternal dalam menilai dan 

menganalisis kondisi perusahaan, sehingga dapat mempertimbangkan 

keputusan yang tepat dan menguntungkan bagi investor dalam 

membuat keputusan berinvestasi. 

 

b. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau 

referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori 

berupa bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan akuntansi 

lingkungan terhadap return saham. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan tambahan informasi, wawancara dan referensi di 

lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah agar ruang lingkup peneli tidak 

meluas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang 

dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan 

identifikasi tersebut, peneliti memfokuskan hanya pada pengaruh akuntansi 

lingkungan terhadap return saham yang terdaftar pada ISSI pada tahun 2014-

2018. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sharia Enterprise Theory 

Konsep Corporate Social Responsibility dalam Islam terdiri dari konsep zakat, 

konsep keadilan, konsep kemaslahatan, konsep tanggung jawab dan konsep falah. 

Kemudian konsep tersebut terbentuk menjadi Sharia Enterprise Theory. Konsep 

pertama mendorong kepada pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya tersimpan 

hak orang lain. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam 

terminologi Sharia Enterprise Theory yang meletakkan premisnya untuk 

mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu 

partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau ketrampilan. 

Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah 

khalifatullah fil ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan 

kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis tersebut mendorong Sharia 

Enterprise Theory untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan 

lingkungan alam. Oleh karena itu, Sharia Enterprise Theory akan membawa 

kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, masyarakat dan lingkungan. 

Menurut penjelasan tersebut dapat digambarkan konsep pertanggungjawaban 

yang dibawa oleh Sharia Enterprise Theory. Pada prinsipnya Sharia Enterprise 

Theory memberikan bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah 

(akuntanbilitas vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk 
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pertanggungjawaban pada manusia dan alam (akuntanbilitas horizontal). Premis 

terakhir adalah falah, kesuksesan yang hakiki dalam bisnis berupa tercapainya 

kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) 

pada tingkatan individu dan masyarakat. 

B. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi berasal dari konsep legitimasi organisasi yang didefinisikan 

oleh Dowling dan Pfeffer sebagai kondisi atau status yang ada saat sistem nilai 

perusahaan adalah kongruen dengan sistem nilai sosial. Ketika sistem nilai 

perusahaan tidak sama dengan sistem nilai sosial maka akan ada ancaman untuk 

memperoleh legitimasi. Donovan et al. berpendapat bahwa legitimasi organisasi 

dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan 

sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Teori legitimasi 

menegaskan perusahaan terus berupaya memastikan bahwa mereka beroperasi 

dalam bingkai dan norma yang ada dalam lingkungan perusahaan dimana mereka 

beroperasi sehingga aktivitas mereka diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang 

“sah” Deegan. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya 

potensial bagi perusahaan untuk going concern. Atas dasar ini legitimasi tidak 

dapat dilihat hanya dari kinerja keuangan saja. Menurut Patten. organisasi harus 

menangani masalah-masalah sosial yang dituntut oleh kelompok penekan. Dalam 

rangka menanggapi tekanan ini dan untuk menjamin kelangsungan hidup serta 

daya tahan perusahaan, manajer seharusnya meningkatkan komunikasi mereka. 
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Teori legitimasi adalah hubungan timbal balik antara perusahaan dengan 

masyarakat ataupun hubungan timbal balik antara masyarakat dengan  

perusahaan.
 13

   

Ghozali dan Chariri memberikan alasan tentang legitimasi organisasi yaiyu 

organisasi berusaha menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai sosial yang 

melekat pada kegiatannya dengan normanorma perilaku yang ada dalam sistem 

sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem nilai tersebut 

selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika 

ketidak selarasan aktual dan potensial terjadi diantara kedua sistem tersebut, maka 

ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
14

   

C. Teori Stakeholder 

Teori stakeholder menyatakan bahwa, perusahaan bukanlah entitas yang 

beroperasi untuk kepetingan sendiri melainkan untuk memberikan manfaat bagi 

stakeholder. Oleh karena itu keberadaan perusahaan sangat di dominasi dukungan 

dari stakeholder perusahaan tersebut
15

. Teori stakeholder memperkirakan 

manajemen melihat ekspektasi dari stakeholder yang berkuasa, yaitu para 

pemangku kepentingan (stakeholder) yang memiliki hak dalam perusahaan untuk   

mengatur sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan.  

 

 

                                                             
13

 Ningsih, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan ISR pada 

Perusahaan yang Terdaftar di JII, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Wijaya 

Kusuma, 2015,) h.13 
14

  Dowling dan Prefer (1975), dalam Ghozali dan Chariri, A, Teori Akuntansi, Semarang: 

Universitas Diponegoro, 2007 
15

  Ghozali dan Chariri, A, Teori Akuntansi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007 
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D. Saham 

Reaksi pasar adalah suatu respon atau tanggapan yang berasal dari suatu 

informasi yang mengakibatkan suatu perubahan yang terjadi pada pasar 

khususnya pasar modal. Informasi yang diterima tersebut tidak hanya berasal dari 

internal melainkan dari eksternal perusahaan juga  

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati 

investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat 

didefinisikan sebagai tanda penyetaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) 

dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal 

tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim 

atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham 

(RUPS). 

Menurut Sapto
16

 saham adalah Surat berharga yang merupakan instrumen bukti 

kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. 

Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal 

dalam suatu kepemilikan saham perusahaan. 

Menurut Husnan Suad
17

 pengertian saham adalah secarik kertas yang 

menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk 

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan 

sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut 

menjalankan haknya. 

                                                             
16

  Sapto. Kiat Membangun Aset Kekayaan. Elex Media Komputindo,Jakarta. (2006). 
17

  Suad Husnan. Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan Buku 1 Edisi 4. BPFE: 

Yogyakarta .2008. 
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Sedangkan menurut Fahmi
18

 saham merupakan salah satu instrument pasar 

modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan 

tingkat pengembalian yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan 

jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang 

telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya”. 

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan saham 

merupakan surat bukti tanda kepemilikan suartu perusahaan yang didalamnya 

tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan di ikuti dengan hak dan kewajiban 

yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya 

E. Pasar Modal Syariah 

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya 

terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme 

perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang 

dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan peundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan 

perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. 

Adapun yang dimaksud sebagai efek-efek syariah menurut Fatwa DSN MUI 

No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan 

Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal mencakup Saham Syariah, Reksadana 

Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset Syariah, dan surat 

berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Belakangan, 

instrumen keuangan syariah bertambah dengan adanya fatwa DSN-MUI Nomor: 

                                                             
18

  Fahmi. “Pengantar pasar modal. Bandung : Alfabeta. 2012 
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65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 

Syariah, fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah 

pada tanggal 6 Maret 2008, fatwa DSN-MUI Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 

tentang Surat Berharga Syariah Negara. Adapun instrumen-instrumen pasar modal 

syariah adalah saham syariah, obligasi syariah (sukuk) dan rekasadana syariah 

Abdullah Amri.
19

 

Dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan 

pembiayaan melalui penerbitan surat berharga, maka perusahaan yang 

bersangkutan sebelumnya harus memenuhi kriteria efek syariah, sehingga dapat 

dipahami bahwa kegiatan di pasar modal mengacu pada hukum syariah yang 

berlaku. Adapun prinsip-prinsip pasar modal syariah adalah: 

1. Instrumen/efek yang diperjualbelikan harus sejalan dengan prinsip syariah 

yang terbebas dari unsur maysir (judi), gharar (ketidakpastian), haram, riba 

dan batil. 

2. Emiten yang mengeluarkan efek syariah baik berupa saham atau pun sukuk 

harus mentaati semua peraturan syariah. 

3. Semua efek harus berbasis pada harta atau transaksi riil, bukan 

mengharapkan keuntungan dari kontrak utang piutang. 

 

F. Indeks Saham Syariah Indonesia 

Salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wadah investasi  bagi 

masyarakat ialah pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 
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tentang pasar modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. Pasar modal lebih dikenal dengan sebutan Bursa Efek. Bursa Efek 

adalah sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek 

secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya.  

Beberapa tahun terakhir, perkembangan pasar modal tidak hanya terjadi pada 

pasar modal konvensional, tetapi juga terjadi pada pasar modal syariah. Pasar 

modal syariah diartikan POJK  sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaiman 

diatur dalam UU Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Prinsip dasar syariah di pasar modal bersumber dari Al-Quran dan Hadist. 

Kegiatan di pasar modal syariah dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi 

muamalah. Menurut kaidah fikih yang terdapat dalam Fatwa DSN No:40/DSN-

MUI/X/2003 yang berbunyi “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 

Adapun perbedaan antara Indeks Saham Syariah Indonesia dengan  Jakarta 

Islamic Index ialah Jakarta Islamic Index (JII) ini hanya terdiri dari 30  saham 

syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan Indeks  Saham 

Syariah Indonesia merupakan cerminan dari pergerakan saham-saham yang  

masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh OJK. Indeks ini 



22 

 

 

sebagai acuan  bagi investor untuk berinvestasi dalam basis syariah. Indeks ini 

mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh AAOIFI.
20

 

G. Akuntansi Lingkungan 

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyankut posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaanyang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam mengambil keputusan ekonomi (IAI, paragraf 12, 2009). Sedangkan 

lingkungan hidup berdasarkan Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 

angka 1 adalah : ”kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan 

makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan 

makhluk hidup lainnya”. 

Dalam himpunan istilah lingkungan untuk manajemen pengertian akuntansi 

lingkungan dikemukakan secara rinci bahwa akuntansi lingkungan merupakan 

proses accounting yang mengenali, mencari dan kemudian mengurangi efek-efek 

lingkungan negatif dari pelaksanaan praktek laporan yang konvensional, 

mengenali secara terpisah biaya-biaya dan penghasilan yang berhubungan dengan 

lingkungan dalam system laporan yang konvensional, mengambil langkah-

langkah aktif untuk menyusun inisiatif-inisiatif untuk memperbaiki efek-efek 

lingkungan yang timbul dari praktek-praktek pelaporan konvensional, 

merencanakan bentuk- bentuk baru system laporan financial dan nonfinansial 
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system informasi dan sistem pengawasan untuk lebih mendukung keputusan 

manajemen yang secara lingkungan tidak berbahaya. Mengembangkan bentuk-

bentuk baru dalam pengukuran kinerja, pelaporan dan penilaian untuk tujuan 

internal dan eksternal. Mengenali, menguji, mencari dan memperbaiki area-area 

dimana kriteria finansial konvensional dan kriteria lingkungan bertentangan. 

Mencoba cara-cara dimana sistem keberlanjutan dapat dinilai dan digabungkan 

dengan organisasi. 

1. Biaya Lingkungan 

Definisi biaya lingkungan adalah kos yang terjadi karena adanya atau 

kemungkinan terdapatnya kuliatas kelingkunganan yang buruk. Menurut 

Susenohaji
21

, biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan 

berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan 

perlindungan yang dilakukan. Hansen & Mowen menyatakan bahwa biaya 

lingkungan adalah biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk 

atau kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi. Dari ketiga 

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan akan pengertian dari biaya 

lingkungan. Pengertian biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan 

perusahaan guna pencegahan kemungkinan adanya kualitas lingkungan yang 

buruk serta mengatasi kerusakan lingkungan yang timbul akibat aktifitas 

perusahaan. 
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2. Pengungkapan Lingkungan 

Ikhsan,
 22

  menyatakan bahwa kata pengungkapan.(Disclosure) memiliki 

arti “Tidak menutupi atau tidak menyembunyikan.Yang berarti, 

pengungkapan mengenai akuntansi lingkungan harus mencerminkan keadaan 

perusahaan yang sesungguhnya. Pengungkapan data akuntansi lingkungan 

yang sesungguhnya tersebut dimaksudkan agar stakeholder dapat memahami 

data akuntansi lingkungan secara konsisten”. 

Andreas Lako mengatakan bahwa pelaporan informasi akuntansi 

lingkungan mencakup informasi mengenai: 

a. Kontribusi lingkungan alam, energi, sumber daya manusia (karyawan) dan 

masyarakat. 

b. Dampak-dampak yang positif dan negatif dari aktivitas bisnis perusahaan 

terhadap lingkungan alam, energi, karyawan, dan masyarakat. 

c. Kontribusi perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah ekologis 

H. Kajian Pustaka 

Aktivitas volume perdagangan saham dalam Bursa Efek maupun pasar modal 

merupakan salah satu elemen yang menjadi salah satu badan untuk melihat reaksi 

pasar modal terhadap informasi yang masuk ke dalam pasar.
23

 Perkembangan 

harga saham serta aktivitas volume perdagangan saham di dalam pasar modal 
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merupakan pengaruh yang sangat penting untuk mempelajari tingkah laku pasar 

sebagai acuan investor dalam melakukan transaksi di pasar modal. Suatu 

informasi dapat dikatakan mempunyai nilai guna bagi investor apabila informasi 

tersebut memberikan reaksi untuk melakukan transaksi di pasar modal. Hal ini 

telihat dari perubahan harga saham dan volume perdagangan saham. 

Said Kelana dan Chandra Wijaya.
24

 menyatakan bahwa aspek kepercayaan 

(believe) dari investor merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh 

dalam pasar saham. Jadi ketika investor bereaksi positif terhadap informasi yang 

telah disajikan, maka investor akan melakukan transaksi. 

Menurut hasil penelitian Anwar, Haerani, dan Pagalung.
25

 Pengungkapan 

CSR memberikan pengaruh positif hubungan antara kinerja keuangan perusahaan 

dengan harga saham di pasar modal. Pengungkapan CSR dalam laporan keuangan 

tahunan perusahaan memperkuat citra perusahaan dan menjadi sebagai salah satu 

pertimbangan yang diperhatikan investor maupun calon investor untuk memilih 

tempat investasi karena menganggap bahwa perusahaan tersebut memiliki tata 

kelola perusahaan atau Good Corporate Governance yang baik karena 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari good 

corporate governance dan memberikan image kepada masyarakat bahwa 

perusahaan tidak lagi mengejar profit semata tetapi sudah memperhatikan 

lingkungan dan masyarakat dengan menjalankan prinsip Triple Bottom Line. 
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Nurdin dan Fani
26

 juga menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa 

pengungkapan tema-tema sosial dan lingkungan (yang terdiri dari keterlibatan 

masyarakat, sumberdaya manusia, lingkungan dan sumber daya fisik, serta produk 

atau jasa) dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh terhadap reaksi investor 

(yang terdiri dari perubahan harga saham dan volume perdagangan saham) bagi 

perusahaan yang masuk dalam kategori high profile  

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

pengungkapan tema-tema sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan 

perusahaan terhadap reaksi investor. Hal tersebut mengindikasikan bahwa investor 

di Indonesia sudah mulai menggunakan informasi sosial dan lingkungan dalam 

melakukan keputusan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal 

Indonesia sedang mengikuti trend global dimana tema-tema sosial dan lingkungan 

sudah menjadi salah satu sumber pengambilan keputusan investasi 

Hasil penelitian berbeda muncul dari Brammer
27

 yang melakukan pengujian 

empiris terkait hubungan antara CSR dan return saham dan menemukan bahwa 

perusahaan yang menampilkan CSR yang lebih tinggi akan menghasilkan return 

saham yang lebih rendah. Mereka berargumen bahwa pengeluaran terkait CSR 

akan berakibat negatif terhadap bottom line laporan keuangan perusahaan 

sehingga menimbulkan efek negatif pula pada pasar saham perusahaan 

bersangkutan. 
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Becchetti dan Rocco.
 28

 juga melakukan evaluasi terhadap hubungan CSR dan 

stock market performance. Mereka menggunakan indikator nilai tambah per 

pekerja dan ROE untuk mengukur CSR.Mereka secara empiris menemukan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara CSR dan stock market performance. Hal 

ini, mengindikasikan bahwa investor dalam berinvestasi lebih berfokus dalam 

menilai risko yang dihadapi dalam berinvestasi dan tidak terlalu memperhatikan 

faktor pengaplikasian CSR.  

Misbahudin dan Iqbal
29

 mengungkapkan dalam perusahaan pengungkapan 

akuntansi lingkungan memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan 

perusahaan maupun bagi nilai perusahaan, karena dengan adanya informasi 

kegiatan akuntansi lingkungan dari perusahaanmaka memicu investor tertarik 

untuk menanamkan dananya ke perusahaan dan juga akan meningkatkan 

kepercayaan investor kepada perusahaan, oleh sebab itu maka akan membuat citra 

perusahaan akan meningkat dan nilai perusahaan juga akan meningkat  

Soebiantoro
30

 juga mengungkapkan dengan adanya Kepemilikan Institusional 

maka mendorong pemilik untuk melakukan peningkatan kinerja perusahaan maka 

nilai perusahaan juga akan meningkat. Demikian dengan kepemilikan manajerial 

yang juga akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja dari 

perusahaan, setelah itu nilai perusahaan juga akan meningkat  
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I. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah 

 

 

 

 

Gambar. I 

   Kerangka Pemikiran 

J. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empiris.
31

 

1. Pengaruh Biaya Lingkungan Terhadap Return Saham 

Definisi biaya lingkungan adalah kos yang terjadi karena adanya atau 

kemungkinan terdapatnya kuliatas kelingkunganan yang buruk. Menurut 

Susenohaji
32

, biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan 
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berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan 

perlindungan yang dilakukan. Hansen & Mowen menyatakan bahwa biaya 

lingkungan adalah biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk 

atau kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi. Dari ketiga 

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan akan pengertian dari biaya 

lingkungan. Pengertian biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan 

perusahaan guna pencegahan kemungkinan adanya kualitas lingkungan 

yang buruk serta mengatasi kerusakan lingkungan yang timbul akibat 

aktifitas perusahaan.  

Sejalan dengan konsep legitimasi organisasi yang didefinisikan oleh 

Dowling dan Pfeffer sebagai kondisi atau status yang ada saat sistem nilai 

perusahaan adalah kongruen dengan sistem nilai sosial. Ketika sistem nilai 

perusahaan tidak sama dengan sistem nilai sosial maka akan ada ancaman 

untuk memperoleh legitimasi. Donovan et al. berpendapat bahwa legitimasi 

organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada 

perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari 

masyarakat. Maka hipotesis pertama adalah: 

H1 : Biaya Lingkungan Berpengaruh Terhadap Return Saham 

2. Pengaruh Pengungkapan Lingkungan Terhadap Return Saham 

Informasi dalam laporan keuangan perusahaan mempunyai peran yang 

sangat penting bagi investor secara individual maupun pasar secara 

keseluruhan. Bagi investor, informasi berperan penting dalam mengambil 

keputusan investasi. Investor tidak hanya memasukkan laba sebagai bahan 
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pertimbangan, tetapi mulai melihat pengungkapan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan perusahaan. 

Sejalan dengan stakeholder theory yang menyatakan bahwa perusahaan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan sesuai keinginan stakeholderdan 

mengirimkan sinyal positif melalui pelaporannya, maka pengungkapan atau 

pelaporan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan CSR merupakan 

salah satu cara untuk mengirimkan sinyal kepada para pemangku 

kepentingan (investor) dan pasar. 

Penelitian yang mendukung adanya pengaruh CSR terhadap abnormal 

return adalah penelitian Nurdin dan Cahyandito yang menunjukkan bahwa 

aktivitas CSR berpengaruh positif terhadap abnormal return. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Almilia dan Wijayanto yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik 

akan direspon positif oleh investor melalui fluktuasi harga saham yang 

semakin naik. Penelitian yang mendukung adanya pengaruh pengungkapan 

CSR terhadap volume perdagangan saham adalah Zuhroh dan Putu, yang 

menunjukkan bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan telah 

terbukti berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan 

yang termasuk dalam kategori high profile. Maka hipotesis kedua adalah: 

H2 : Pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap return saham 
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