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PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh biaya Corporate Social
Responsibility, struktur modal, dan pertumbuhan aset terhadap harga pasar saham
perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di BEI periode 2015-2018.
Pengukuran struktur modal dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan,
yaitu debt to equity ratio (DER).
Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis
regresi berganda menggunakan software E-views 10 dengan tingkat signifikansi (α)
sebesar 0,005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial biaya Corporate
Social Responsbility berpengaruh positif terhadap harga pasar saham perusahaan
dengan tingkat probabilitas 0,0013. Selanjutnya struktur modal dan pertumbuhan
aset tidak berpengaruh terhadap harga pasar saham perusahaan dengan tingkat
probabilitas 0,5207 dan 0,7201. Secara simultan menunjukkan biaya Corporate
Social Responsibility, struktur modal, dan pertumbuhan aset berpengaruh terhadap
harga pasar saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45.

Kata kunci: biaya Corporate Social Responsibility (CSR), debt to equity ratio
(DER), pertumbuhan aset, harga pasar saham.

ABSTRACT
This study aims to examine the effect of cost of Corporate Social Responsibility,
capital structure, and asset growth on stock prices listed on the LQ45 company on
the Indonesian Stock Exchange (BEI) in the period of 2015-2018. Measurement of
capital structure in this study uses financial ratio, namely debt to equity ratio
(DER).
The analytical method used multiple liniear regression analysis model using Eviews 10 software with significance level (α) of 0,005. The result showed that
partially cost of Corporate Social Responsibility had positive effect on company
stock prices with a probability level of 0.0013. Futhermore, capital structure and
asset growth had not effect on company stock prices with probability levels of
0.5207 and 0.7201. The results of the study simultaneously show cost of Corporate
Social Responsibility, capital structure, and asset growth have an effect on
company stock prices listed on the LQ45 company on the Stock Exchange in the
period of 2015-2018.

Keywords: cost of Corporate Social Responsibility, debt to equity ratio (DER),
asset growth, company stock prices.
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1. Pendahuluan
Perusahaan didirikan dengan tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka
panjang. Tujuan utama dibentuknya suatu perusahaan adalah memperoleh profit
yang tinggi, sedangkan memberikan kemakmuran kepada pemegang saham dan
mengoptimalkan nilai perusahaan merupakan tujuan jangka panjang perusahaan.
World Trade Organization (WTO) yang dibentuk pada tahun 1994, memberikan
dampak terhadap global market yang cenderung tidak memiliki hambatan dan
terbuka sehingga perusahaan dituntut untuk dapat mengelola dananya secara efisien
agar dapat terus bersaing di pasar (Riyadi, 2012). Penggunaan dana yang efisien
dan pengelolaan yang efektif akan meningkatkan harga saham perusahaan, maka
dari itu penggunaan dan pengelolaan dana ini berkaitan erat dengan pemilihan
alternatif pendanaan perusahaan.
Nilai jual perusahaan yang investor bersedia mengeluarkan sejumlah
nominal kepada perusahaan diartikan sebagai nilai perusahaan dan dengan melihat
harga sahamnya dapat mencerminkan nilai perusahaan tersebut (Febrina, 2010).
Memaksimalkan nilai perusahaan dapat meningkatan keyakinan para investor
terkait kinerja perusahaan di periode mendatang dan kemampuan perusahaan saat
ini. Tingginya harga saham memperlihatkan nilai perusahaan itu baik karena acuan
yang digunakan oleh para pemilik modal untuk berinvestasi adalah harga saham.
Nilai perusahaan juga diketahui dari besarnya harga saham yang ditransaksikan di
pasar modal (Sartono, 2010).
Pasar modal (capital market) didefinisikan sebagai pasar yang menerbitkan
dan memperdagangkan surat berharga keuangan seperti saham, obligasi, warrant,
opsi, dan lainnya. Fungsi utama pasar modal adalah sebagai salah satu wadah
berinvestasi bagi investor dan tambahan pendanaan usaha bagi perusahaan. Para
investor mengalokasikan dananya di pasar modal karena adanya jaminan keamanan
berinvestasi dan tingkat return yang diperoleh dari investasinya tersebut. Informasi
yang jelas, wajar, dan tepat waktu memberikan rasa aman berinvestasi kepada para
investor sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.
Jenis investasi yang paling diminati oleh investor adalah saham karena
investor berspekulasi akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan waktu
yang relatif singkat dari dana yang telah diinvestasikannya. Keuntungan dari
kepemilikan saham (return saham) merupakan pendorong para pemilik modal
untuk mengalokasikan dananya ke perusahaan, selain itu berfungsi juga sebagai
kompensasi yang diperoleh para investor (Tandelilin, 2010).
Salah satu sinyal positif bagi investor untuk menginvestasikan dananya
adalah dengan menempatkan dananya di perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45
karena indeks ini yang menilai 45 perusahaan terbaik yang dipilih berdasarkan
tingkat fundamental perusahaan yang baik, likuiditas yang tinggi, dan kapitalisasi
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pasar yang besar sehingga dapat dipastikan emiten yang tergabung dalam LQ45
mempunyai kinerja yang baik dan mempunyai prospek yang baik untuk
kedepannya.
Investor membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan
untuk membantu dalam pengambilan keputusannya. Informasi yang didapatkan
dari laporan keuangan, mampu memperlihatkan bagaimana kondisi perusahaan saat
periode tertentu dan kinerja perusahaan. Informasi dari laporan keuangan
menggambarkan tentang kondisi perusahaan saat ini dan akan digunakan untuk
membantu investor untuk mengambil keputusan investasi (Fahmi, 2014).
Struktur modal menjadi perhatian penting karena penggunaan struktur
modal akan berdampak kepada kondisi finansial perusahaan. Struktur modal
merupakan perpaduan antara utang jangka panjang serta modal sendiri. Penggunaan
sumber dana yang digunakan perusahaan dapat berasal dari eksternal dan internal,
adapun pendanaan eksternal bersumber dari penerbitan obligasi, penerbitan saham,
dan pinjaman dari bank sedangkan pendanaan internal diperoleh dari retained
earning.
Aset didefinisikan sebagai semua kekayaan yang dimiliki perusahaan dan
memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Aset merupakan elemenelemen produksi yang dimiliki perusahaan dan dasarnya dinyatakan dalam satuan
mata uang (Jusup, 2011). Bentuk-bentuk aset ada berbagai macam jenis dan
mempunyai fungsi yang berbeda untuk setiap jenis asetnya, akan tetapi pada
pengamatan kali ini hanya memakai aset untuk kegiatan operasional.
Dampak yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan ini terkadang
berakibat buruk bagi masyarakat sekitar lingkungan perusahaan, oleh sebab itu
perusahaan dituntut untuk peduli atau berkewajiban atas kemakmuran lingkungan
sekitar perusahaan berada atau disebut Corporate Social Responsibility (CSR).
Legitimacy theory menyatakan bahwa perusahaan akan dapat tetap bertahan apabila
masyarakat disekitar perusahaan beroperasi merasa nilai-nilai yang berlaku
diperusahaan sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat
sekitar perusahaan. Saat ini perusahaan dipaksa untuk tidak hanya berfokus pada
single bottom line, yakni hanya memfokuskan pada keadaan keuangannya
(financial), namun perusahaan dituntut juga untuk ikut andil dalam aspek
lingkungan dan sosial (triple bottom line) karena aspek financial tidak dapat
memberikan jaminan nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan.
Kegiatan CSR pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan
keuntungannya belum dapat diukut secara handal. Peneliti terdahulu telah mencoba
untuk menjelaskan kondisi struktural suatu perusahaan yang mungkin mendapatkan
keuntungan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Cahyono (2011) menyatakan
bahwa belum ada kerangka teoritis yang mampu menjelaskan berbagai hasil yang
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diperoleh dari pelaksanaan CSR. Biaya CSR umumnya meliputi biaya bina
lingkungan, biaya komunitas, biaya kesejahteraan karyawan serta biaya kemitraan.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,
penelitian ini difokuskan dengan judul “Pengaruh Biaya Corporate Social
Responsibility, Struktur Modal, dan Pertumbuhan Aset terhadap Harga Pasar
Saham Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia
Periode 2015–2018“.
2. Kajian Pustaka
Teori Sinyal (Signaling Theory)
Teori sinyal merupakan teori yang memberikan suatu sinyal atau isyarat kepada
masyarakat luas. Signaling theory adalah sebuah informasi dari manajamen yang
ditujukan untuk para investor terkait peluang perusahaan di periode mendatang
(Brigham & Houston, 2014). Selain laporan keuangan, sinyal juga dapat berbentuk
laporan pertanggungjawaban sosial. Perusahaan tidak bertindak hanya untuk
memenuhi kepetingannya saja, akan tetapi terhadap seluruh elemen yang terlibat di
dalam maupun diluar perusahaan, seperti kreditor, pemegang saham, konsumen,
dan pihak lainnya.
Teori sinyal dapat diartikan ketersediaan informasi dari perusahaan untuk
masyarakat luas khususnya untuk stakeholders dan informasi-informasi ini
digunakan oleh para stakeholders sebagai pertimbangan dalam mengambil
keputusan. Informasi non keuangan dan keuangan merupakan hal penting untuk
pengambilan keputusan oleh para stakeholders. Stakeholders dapat melihat laporan
keuangan yang diberikan oleh perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan
saat ini dan laporan non keuangan digunakan untuk mengetahui kualitas
manajemen baik dalam tata kelola perusahaan ataupun dalam bentuk tanggung
jawab sosial terhadap masyarakat yang tersedia pada annual report perusahaan.
Teori Stakeholders
Teori stakeholders menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan
kepentingan para stakeholders jika keberlangsungan hidup perusahaan tetap ingin
terjaga. Perusahaan diyakini tidak akan bertahan lama jika tidak memperhatikan
para pemangku kepentingan. Keberlangsungan perusahaan dipengaruhi oleh
kesanggupan perusahaan untuk memberikan kemakmuran bagi para pemangku
kepentingan (Ghozali & Chariri, 2014). Teori stakeholders mengedepankan
kepentingan para stakeholder dalam pemenuhan kebutuhan para stakeholders.
Para stakeholders wajib memperoleh informasi yang akan mempengaruhi
tingkat pengambilan keputusannya dan perusahaan wajib mengungkapkan semua
informasi tentang kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan para
stakeholders. Perusahaan yang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan
dari para stakeholders dapat memaksimalkan nilai perusahaan (Wardhana, 2017).

4

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Trade-Off Theory
Trade-off theory memberikan penjelasan keterkaitan antara penghematan pajak (tax
shield) dan risiko kebangkrutan dari pemanfaatan dana hutang oleh perusahaan dan
mampu memengaruhi struktur modal perusahaan. Teori trade-off menjelaskan
biaya yang dikeluarkan sebagai dampak dari penggunaan utang perusahaan dan
keuntungan yang diperoleh dapat seimbang (Husnan, 2013).
Biaya kesulitan dari penambahan hutang harus dapat diseimbangkan,
sehingga manfaat dan pengorbanan dapat di trade-off dan penggunaan struktur
modal menjadi lebih optimal (Brigham & Houston, 2014). Penghematan pajak (tax
shield) memenuhi jumlah yang maksimal dari cost of financial distress mampu
mengoptimalan penggunaan sumber dana yang berasal dari utang.
Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility dapat diartikan sebagai bentuk kontribusi aktif
perusahaan untuk memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan dalam hal
pengembangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut The World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD), CSR adalah 14 kontribusi
perusahaan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangungan ekonomi
berkelanjutan melalui partisipasi para komunitas setempat, karyawan atau
masyarakat umum yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan baik
untuk perusahaan maupun untuk pembangunan.
Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas pasal 74
menyatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan suatu kewajiban bagi
perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam. CSR dapat dibagi kedalam
beberapa tiga kategori, yakni tanggung jawab sosial sebagai daya tanggap sosial,
tanggung jawab sosial sebagai kewajiban sosial, tanggung jawab sosial sebagai
reaksi sosial. Economic responsibility didefinisi sebagai bentuk tanggung jawab
perusahaan untuk menyalurkan barang ataupun jasa kepada masyarakat serta dari
penjualan barang dan jasa dapat menghasilkan laba sebagai bentuk tanggung jawab
keapada pemegang saham. Perusahaan menjalankan kegiatannya sesuai dengan
aturan yang sah adalah bentuk tanggung jawab kepada hukum yang berlaku atau
legal responsibility sedangkan social responsibility diartikan sebagai bentuk
tanggung jawab terhadap kegiatan sosial secara sukarela sebagai bentuk
tanggungjawabnya kepada masyarakat sekitar dan tidak sebagai kegiatan yang
diatur oleh perundang-undangan.
Struktur Modal
Elemen dana jangka panjang yang meliputi seluruh elemen pada bagian passiva
neraca perusahaan selain utang jangka pendek disebut sebagai modal sedangkan
struktur modal merupakan kombinasi antara modal sendiri yang berasal dari
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common stock atau preferen stock dan utang jangka panjang yang digunakan
perusahaan sebagai rencana pendanaan perusahaan (I. Fahmi, 2013).
Pertumbuhan Aset
Pertumbuhan diartikan sejauh mana perusahaan menempatkan posisinya secara
keseluruhan untuk industri yang sama (Junita, 2014), sedangkan aset adalah seluruh
sumber daya yang bernilai ekonomis dan dalam jangka panjang mampu
memberikan manfaat ekonomis kepada perusahaan. Elemen–elemen produksi yang
dimiliki perusahaan dan dasarnya dinyatakan dalam satuan mata uang disebut
sebagai aset (Jusup, 2011). Secara garis besar pertumbuhan aset merupakan
perubahan naik atau turunnya suatu aset perusahaan dalam suatu periode.
Harga Saham
Saham adalah bukti kepemilikan atau keikutsertaan dana pada sebuah perusahaan
(Irhan, 2013). Perusahaan menerbitkan saham di pasar modal mempunyai tujuan
untuk mendapatkan suntikan dana. Harga pasar saham terjadi karena adanya
transaksi antara penjual dan pembeli di pasar modal. Tingginya harga saham dapat
menggambarkan tingginya nilai suatu perusahaan yang dijadikan para investor
sebagai dasar pengambilan keputusan. Darmadji & Fakhrudin (2012) menyatakan
bahwa jenis-jenis harga saham terdiri dari harga pasar, harga perdana, dan harga
nominal.
3. Hipotesis Penelitian
Pengaruh Biaya CSR terhadap Harga Pasar Saham
CSR adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk
tanggung jawab sosial terhadap seluruh elemen baik internal maupun eksternal
perusahaan. Berdasarkan teori stakeholders perusahaan harus memperhatikan
kepentingan para stakeholders jika keberlangsungan hidup perusahaan ingin terus
terjaga. Perusahaan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan CSR diharapkan
mampu mengoptimalkan kinerja keuangannya serta berimbas pada naiknya harga
saham (Aryani, 2012).
Berdasarkan dengan penelitian yang terdahulu, peneliti mengajukan
hipotesis sebagai berikut :
H1 : Biaya CSR berpengaruh terhadap harga pasar saham.
Pengaruh Struktur Modal terhadap Harga Pasar Saham
Struktur modal merupakan komposisi penggunaan dana internal dan dan dari
eksternal. Berdasarkan trade-off theory, pengelolaan hutang yang efektif dapat
meningkatkan harga saham perusahaan pada batas tertentu. Penggunaan sumber
dana eksternal dari utang masih diperkenankan jika biaya modal yang digunakan
tidak lebih besar dibanding dengan keuntungan yang diterima oleh perusahaan.
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Struktur modal yang efektif adalah bagaimana perusahaan mampu mengelola
sumber dana perusahaan sehingga berpengaruh terhadap tingginya harga saham
perusahaan.
Bersumber dari penelitian yang terdahulu, peneliti mengajukan hipotesis
sebagai berikut:
H2 : Struktur modal berpengaruh terhadap harga pasar saham.
Pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap Harga Pasar Saham
Pertumbuhan aset yang dialami perusahaan mampu memberikan pertanda positif
untuk perusahaan, pihak kreditur dan pihak investor. Nilai aset yang semakin tinggi
memungkinkan perusahaan memperoleh hasil yang lebih banyak dari kegiatan
operasinya tersebut, sedangkan dari pihak investor dan kreditur peningkatan aset
dinilai dapat meningkatkan tingkat kepercayaan investor untuk mengalokasikan
dananya ke perusahaan atau pihak kreditur dalam memberi pinjamannya (Susanto
2019). Peningkatan aset ini membuat pihak eksternal percaya akan kinerja
perusahaan untuk kedepannya dan akan menaikan harga saham perusahaan.
Bersumber dari penelitian yang terdahulu, peneliti mengajukan hipotesis
sebagai berikut:
H3 : Pertumbuhan aset berpengaruh terhadap harga pasar saham.
4. Metode Penelitian
Ruang Lingkup Penelitian dan Sampel Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif dalam mendeteksi ada atau
tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Peneliti dalam hal objek
penelitian menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di
BEI tahun 2015-2018. Data bersumber dari data sekunder yang didapatkan dari
laporan tahunan (annual report) perusahaan dalam Indeks LQ45 di BEI tahun 20152018. Pada penelitian ini annual report didapat melalui website resmi perusahaan
atau melalu website www.idx.co.id.
Populasi yang peneliti gunakan dalam pengamatan ini, yakni semua perusahaan
yang tergabung di BEI periode 2015-2018, adapun sampel yang peneliti gunakan
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45
di BEI periode 2015-2018. Peneliti dalam pengamatan ini menggunakan metode
pengambilan sampel tertentu untuk tujuan yang telah ditentukan atau dapat
didefinisikan sebagai metode purposive sampling (Algifari, 2013). Berikut adalah
parameter dalam pengambilan sampel antara lain:
1. Perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 di BEI secara berturut–turut
selama tahun 2015–2018.
2. Perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 di BEI yang mengungkapkan
annual report (laporan tahunan) berturut–turut selama tahun 2015–2018.
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3. Perusahaan yang menyajikan dan mengungkapkan informasi terkait CSR
berturut–turut selama tahun 2015–2018.
4. Perusahaan dalam Indeks LQ45 di BEI yang menggunakan mata uang rupiah
untuk penyajian laporan keuangannya selama tahun 2015–2018.
Jenis dan Definisi Operasional Variabel
Variabel independen adalah suatu variabel yang mampu menjelaskan variabel
dependen dan memiliki hubungan dua arah, yakni negatif atau positif. Penelitian ini
menggukan biaya CSR, struktur modal, dan perubahan aset sebagai variabel
independen. Variabel terikat yakni variabel yang dijelaskan karena adanya variabel
bebas. Fokus utama dalam pengamatan ini adalah variabel dependen karena
perubahan yang terjadi diakibatkan keberadaan variabel bebas yang sebelumnya
sudah dapat diprekdisi dan diterangkan dalam variabel (Ramadhanti, 2019).
Penelitian ini menggunakan harga pasar saham yang terdaftar di Indeks LQ45
sebagai variabel dependen.
Penelitian ini menggunakan harga saham closing price periode 2015-2018
pada perusahaan yang terdatar pada indeks LQ45 sebagai variabel dependen.
Varibel dependen ditranformasikan dengan Logaritma Natural (LN), transformasi
ini dimaksudkan untuk menyetarakan rasio agar range data tidak terlalu jauh.
Pengukuran biaya CSR diperoleh dari total keseluruhan biaya yang telah
perusahaan keluarkan untuk aktivitas CSR perusahaan yang terdaftar pada Indeks
LQ45 tahun 2015–2018. Variabel biaya CSR ditranformasikan dengan Logaritma
(Log).
Dalam penelirian ini struktur modal diproksikan dengan debt to equity ratio
(DER). DER menjelaskan seberapa besar kapasitas perusahaan dalam membayar
kewajibannya melalui modal yang dimilikinya. Berikut adalah formula untuk
menghitung DER:
DER =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

Pertumbuhan aset dapat diketahui dengan membandingkan total aset pada
periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Berikut adalah formula untuk
menghitung pertumbuhan aset:
Assets Growth =

(𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑡)−(𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡−1)
(𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑡−1)
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Metode dan Teknik Analisis
Beberapa metode yang akan dilakukan untuk menganalisis data penelitian
adalah analisis statistika deskriptif, uji analisis regresi, uji asumsi klasik dan uji
hipotesis. Seluruh metode tersebut akan dilakukan dengan software statitistik
eviews.
Statistika Deskriptif
Tujuan dari penggunaan analisis statistik deskriptif adalah untuk kegiatan
penyusunan data, pengumpulan data dan penyajian dalam bentuk grafik-grafik,
tabel, ataupun diagram tanpa membuat kesimpulan secara umum (Boedijoewono,
2012). Data–data yang di analisis menggunakan statistik deskriptif adalah rerata,
devisiasi standar, nilai maksimum, nilai minimun dan jumlah data.
Uji Analisis Regresi
Teknik yang digunakan di pengamatan ini yakni analisis regresi berganda. Metode
analisis regresi linier berganda adalah metode regresi yang dipakai dalam
menganalisis variabel independen yang dapat dipengaruhi oleh variabel dependen
serta mengetahui hubungan arah antara variabel tersebut (Algifari, 2013).
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Keterangan:
Y
: Pasar Harga Saham
α
: Konstanta

β1X1
β2X2
β3X3
X1
X2
X3
e

: Coefficient regresi dari X1
: Coefficient regresi dari X2
: Coefficient regresi dari X3
: Biaya CSR
: Struktur Modal
: Pertumbuhan Aset
: Random error

Model Estimasi Data Panel

Sebelum melakukan pengujian analisis regresi data panel, sebaiknya dilakukan
terlebih dahulu pengujian model yang sesuai. Tiga model tersebut adalah Common
Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), serta Random Effect Model
(REM).
Metode CEM merupakan metode data panel yang paling sederhana.
Analisis data panel ini menggunakan metode Ordinal Least Square, yaitu
meminimalkan tingkat kesalahan (error) kuadrat. Model CEM tidak perlu
mempertimbangkan individu serta waktu yang ada, oleh karena itu seluruh data
dianggap sama (Winarno, 2017)
Kelemahan yang terdapat pada model CEM dapat diatasi dengan
menggunakan model FEM. Dalam persamaan model CEM dimungkinkan terjadi
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intercept yang tidak konstan. Oleh karena itu memungkinkan adanya variabel yang
tidak sesuai dalam model CEM sehingga intercept dapat berubah sesuai dengan
individu dan waktunya. Metode analisis FEM menambahkan variabel dummy
dalam menangkap intercept antar perusahaan. (Winarno, 2017).
Perbedaan antar waktu dan individu dalam model REM diperlihatkan
dengan error, berbeda dengan FEM yang perbedaannya dilihat dari intercept.
Model REM memiliki kelebihan, yaitu tidak perlu memperhatikan masalah
heteroskedastisitas. Model REM menggunakan metode Generalized LeastiSquare
(GLS) dan diasumsikan bahwa error tidak menyalahi heteroskedastisitas (Winarno,
2017).
Uji Asumsi Klasik
Uji kelayakan model dapat dilakukan melalui uji asumsi klasik. Syarat-syarat uji
asumsi klasik yang sudah terpenuhi dapat melanjutkan ke pengujian selanjutnya,
namun jika tidak terpenuhinya syarat uji asumsi klasik, maka dilakukan perbaikan
data yang akan dipakai.
Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan pengujian terhadap data dengan tujuan untuk
memastikan bahwa data sampel yang dipakai telah berdistribusi normal. Data
penelitian yang berdistribusi normal menggambarkan penyebaran data yang rata
sehingga merepresentasikan populasi. Uji F dan uji t mensyaratkan nilai residual
wajib berdistribusi normal (Ghozali, 2013). Uji Jarque-Bera merupakan uji yang
dipakai dalam pengamatan ini yakni untuk mendeteksi residual data apakah data
berdistribusi normal atau tidak dengan memperhatikan tingkat probabilitasnya.
Tingkat probabilitas > 0,05 dapat disimpulkan residual berdistribusi normal.
Uji Multikoliniearitas
Uji multikolinieritas berguna untuk mendeteksi adanya relasi antarvariabel bebas.
Model regresi yang tidak memiliki hubungan antarvariabel merupakan jenis regresi
yang baik, semakin mendekati nilai nol dapat dikatakan variabel independen
memiliki korelasi yang rendah (Ghozali, 2013). Penelitian ini menggunakan
matriks korelasi antar variabel untuk menguji multikoliniearitas. Model yang
terbebas dari masalah multikoliniearitas memiliki koefisien < 0,8 dan terjadi
masalah multikoliniearitas jika koefisien > 0,8.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas berguna untuk mengetahui apakah residual variance suatu
model regresi memiliki pengamatan yang berbeda dari pengamatan satu ke
pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2013). Model regresi yang layak untuk
digunakan adalah ketika model regresi tersebut mengandung residual yang tetap
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antara pengamatan satu dengan lainnya, kondisi ini dapat disebut
homoskedastisitas, apabila mengandung residual yang tidak tetap maka dapat
dikatakan sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang layak dipakai yaitu bebas
masalah heteroskedastisitas atau data bersifat homoskedastisitas. Uji Glejser
merupakan salah satu jenis pengujian yang dipakai untuk mendeteksi ada atau
tidaknya masalah heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi
Tujuan dilakukannya uji autokorelasi adalah mendeteksi variabel model regresi
apakah memiliki hubungan terhadap perubahan waktu. Model regresi yang baik
yakni ketika tidak terdapat masalah autokorelasi, namun jika terjadi masalah
autokorelasi model regresi tidak memadai untuk dipakai. Uji Breusch-Godfrey
merupakan uji yang dipakai pada penelitian ini melalui memperhatikan tingkat
probabilitasnya.
5. Analisis dan Pembahasan
Data yang dipakai dalam pengamatan ini yakni laporan tahunan perusahaan yang
tergabung dalam indeks LQ45 di BEI tahun 2015-2018. Teknik pemilihan sampel
dalam pengamatan ini memakai teknik purposive sampling. Setelah melakukan
beberapa seleksi melalui metode purposive sampling, maka diperoleh hasil sebagai
berikut:
Tabel 0.1 Prosedur Pemelihan Sampel
No
1
2
3
4
5

Keterangan

Perusahaan yang tergabung di BEI tahun 2015-2018
Perusahaan yang sahamnya tergolong dalam LQ45
Perusahaan yang tidak terdaftar dalam Indeks LQ45 di
BEI secara berturut–turut selama tahun 2015–2018
Perusahaan yang menggunakan mata uang selain mata
uang Rp (rupiah)
Perusahaan
yang
tidak
menyajikan
dan
mengungkapkan informasi secara lengkap dan
berturut-turut selama tahun 2015–2018.
Total perusahaan yang bisa dijadikan sampel
Sampel yang digunakan tahun 2015-2018

Jumlah
443
45
13
2
9

21
84

Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif dalam penelitian ini meliputi jumlah data, nilai minimun, nilai
maksimun, nilai rata-rata (mean) dan deviasi standar (standar deviation). Data yang
dideskriptifkan adalah biaya CSR, struktur modal, pertumbuhan aset, dan harga
saham. Berikut hasil uji statistika deskriptif:
Tabel 0.2
11
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Statistika Deskriptif
Minimum Maksimum

N

Mean

Biaya CSR

84

9.00

12.5

10.6900

Deviasi
Standar
0.74021

DER

84

0.04

11.40

2.2624

2.62317

Pertumbuhan Aset

84

-0.11

1.42

0.1904

0.22330

Harga Saham

84

314

22325

4993.76

4918.213

Valid N (listwise)
84
Keterangan :
DER = Debt to equity ratio

Pemilihan Model Estimasi
Uji Chow
Penentuan estimasi model yang tepat antara model CEM dan FEM dapat diketahui
melalui uji Chow. Penelitian ini menggunakan program statistika Eviews sebagai
media untuk melakukan uji Chow. Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan
data menggunakan fixed effect, setelah itu dilakukan pengujian menggunakan
likelihood ratio. Keputusan dalam pemilihan model estimasi yang terbaik dilakukan
melalui hipotesis berikut:
a. H0: Model regresi terbaik adalah menggunakan common effect model.
b. HA: Model regresi terbaik adalah menggunakan fixed effect model.
Berikut hasil uji Chow:
Tabel 0.3
Uji Chow
Effect Test
Cross-Section F

Statistic
40,038581

d.f
(20,60)

Prob.
0,0000

Berdasarkan tabel 0.3 diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0,000 yang nilai
tersebut tidak lebih besar dari 0,05 dan diperoleh keputusan jenis model yang baik
untuk digunakan dalam uji Chow adalah menggunakan FEM. Setelah dilakukan uji
Chow, maka dilanjutkan dengan uji Hausman.
Uji Hausman
Uji Hausman berfungsi untuk menentukan model yang tepat antara model FEM dan
REM. Uji ini dilakukan dengan meregresikan data menggunakan random effect
lalu diuji dengan Hausman Test. Keputusan dalam pemilihan model estimasi yang
terbaik dilakukan melalui hipotesis berikut:
12
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a. H0: Model regresi yang terbaik adalah menggunakan random effect model.
b. HA: Mode regresi yang terbaik adalah menggunakan fixed effect model.
Berikut hasil pengujian uji Hausman:
Tabel 0.4
Uji Hausman
Test Summary
Cross-section Random

Chi-Sq. Statistic
1,778392

Chi-Sq. d.f
3

Prob.
0,6196

Berdasarkan hasil output dalam pengujian Hausman, diperoleh nilai probabilitas
sebesar 0,6196 > 0,05 sehingga model yang baik untuk digunakan dalam uji
Hausman ini menggunakan random effect model. Hasil dari uji Hausman dan uji
Chow diperoleh kesimpulan bahwa jenis model yang baik untuk digunakan dalam
pengamatan ini adalah REM.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas dipakai untuk menganalisis apakah suatu data berdistribusi normal.
Peneliti menggunakan uji Jarque-Bera untuk menganalisis apakah data memiliki
distribusi normal atau tidak, residual yang normal memiliki tingkat probabilitas >
0,05, tetapi jika nilai probabilitas < 0,05 maka dapat dikatakan data tidak memiliki
distribusi yang normal. Berikut ini adalah hasil pengujian normalitas:
Tabel 0.5
Uji Normalitas

Jarque-bera
Probabilitiy

0,141690
0,931606

Berdasarkan uji Jarque-bera diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas
sebesar 0,931606 yang nilai tersebut lebih dari 0,05 dan dapat diartikan bahwa data
berdistribusi normal. Uji normalitas ini menunjukan bahwa asumsi normalitas
terpenuhi.
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan
antarvariabel independen pada penelitian. Uji multikolinearitas untuk pengamatan
ini menggunakan matriks korelasi, dimana nilai matriks korelasi akan menunjukkan
nilai koefisien korelasi antarvariabel independen sehingga dapat mendeteksi
multikoliniearitas. Nilai variabel korelasi < 0,8, maka dapat menandakan tidak
adanya korelitas antarvariabel atau data tidak adanya masalah multikolinearitas.
Berikut hasil uji multikolinearitas:
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Tabel 0.6
Uji Multikolinearitas

Biaya CSR

DER

Pertumbuhan Aset

Biaya CSR

1,000000

0,019390

-0,278366

DER

0,019390

1,000000

0,098033

Pertumbuhan Aset

-0,278366

0,098033

1,000000

Keterangan:
DER = Debt to equity ratio

Berdasarkan hasil matriks korelasi pada tabel 0.6 diperoleh seluruh variabel
independen memiliki nilai korelasi < 0,8, oleh karena itu kesimpulan yang dapat
diambil dari informasi tersebut adalah data ini tidak adanya masalah
multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas
Uji yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya masalah heteroskedastisitas
adalah uji Glejser. Pengujian Glejser melihat dari nilai probabilitasnya setiap
variabel independen, apabila nilai probabilitas > 0,05, maka tidak adanya masalah
heteroskedastisitas, tetapi nilai probabilitas < 0,05, maka adanya masalah
heteroskedastisitas.
Tabel 0.7
Uji Heteroskedastisitas
Variabel

Prob.

Status

Biaya CSR

0,2273

DER

0,2717

Pertumbuhan Aset

0,9660

Bebas masalah
Heteroskedastisitas
Bebas masalah
Heteroskedastisitas
Bebas masalah
Heteroskedastisitas

Keterangan:
DER = Debt to equity ratio

Berdasarkan tabel 0.7 diketahui bahwa seluruh variabel independen
memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Sesuai dengan syarat-syarat pada
pengujian Glejser, maka data dalam pengamatan ini tidak adanya masalah
heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi
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Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi hubungan antar variabel dalam model
regresi terhadap perubahan waktu. Uji Breusch-Godfrey merupakan uji yang
dipakai pada penelitian ini melalui memperhatikan tingkat probabilitasnya, yaitu
apabila nilai probabilitas obs*R-squared > 0,05, maka model regresi tidak adanya
masalah autokorelasi, tetapi apabila nilai probabilitas < 0,05, maka terdapat
masalah autokorelasi (Widarjono, 2013).
Tabel 0.8
Uji Autokorelasi
0,747353
0,6882

Obs*R-squared9
Prob.Chi-Square (2)

Berdasarkan hasil pengujian didapati tingkat probabilitas Chi-Square
memiliki nilai > 0,05, yang dapat diartikan bahwa data dari pengamatan ini tidak
terjadi masalah autokorelasi.
Analisis Regresi Berganda
Uji Statistik F
Pengujian ini dipakai dalam menentukan seluruh variabel bebas yang terdapat di
model regresi dalam pengamatan ini yang dapat mempengaruhi variabel terikat
secara simultan. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F
tabel atau dapat dilihat dari tingkat signifikansinya, jika nilai signifikansi lebih kecil
dari 0,05 maka seluruh variabel bebas secara bersama mampu menjelaskan variabel
terikat.
Tabel 0.9
Uji Statistik F
Koefisien Regresi
3,803893
0,013259

FHitung
Prob. F

Berdasarkan perhitungan uji F nilai probabilitas sebesar 0,013259 lebih
kecil dibanding 0,05. Oleh karena itu, kesimpulan yang didapatkan adalah salah
satu koefisien dalam penelitian ini tidak bernilai nol, yang berarti bahwa variabel
dependen dipengaruhi oleh paling tidak satu variabel independen dalam
pengamatan ini.
Uji Statistik t
Tujuan dilakukannya uji t adalah untuk menguji apakah variabel terikat dapat
dipengaruhi secara individu oleh setiap variabel bebas. Penilaian uji t dilakukan
dengan memperhatikan tingkat probabilitasnya atau membandingkan nilai t-hitung
dengan t-tabel.

15

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Tabel 0.10
Uji Statistik t
Variabel

t-Hitung

t-Tabel

Prob.

Biaya CSR

3,334778

2,03452

0,0013

DER

-0,645173

2,03452

0,5207

Pertumbuhan Aset

0,359617

2,03452

0,7201

Keterangan:
DER = Debt to equity ratio

Berdasarkan hasil perhitungan uji t didapatkan hasil bahwa biaya CSR
memiliki tingkat probabilitas sebesar 0,0013 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05,
sehingga keputusan yang diperoleh yakni kegiatan CSR yang dilakukan oleh
perusahaan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. DER dan pertumbuhan
aset mempunyai nilai probabilitas > 0,05 yaitu sebesar 0,5207 dan 0,7201 yang
dapat disimpulkan bahwa struktur modal yang diproksikan dengan debt to equity
ratio (DER) dan pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap harga saham
perusahaan yang termasuk dalam LQ45 di BEI.
Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi merupakan uji untuk mengetahui tingkat pengaruh dari
semua variabel independen terhadap variabel depedennya. Nilai R2 yang besar atau
mendekati nilai satu, maka variabel independen hampir memberikan seluruh
informasi yang dapat menjelaskan variabel dependen.
Tabel 0.11
Uji Koefisien Determinasi (R2)

Keterangan

Nilai

R- squared

0,124838

Hasil dari pengujian diperoleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar
0,124838 atau 12%. Nilai R-squared tersebut menunjukkan besarnya koefisien
determinasi. Harga saham perusahaan dipengaruhi oleh biaya CSR, debt to equity
ratio (DER), dan pertumbuhan aset sebesar 12% sedangkan sisanya sebesar 0,88
atau 88% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak berada dalam model regresi.
Pembahasan
Pengaruh Biaya CSR terhadap Harga Pasar Saham Perusahaan yang Terdaftar
dalam Indeks LQ45 periode 2015-2018
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa biaya yang dikeluarkan
perusahaan untuk kegiatan CSR dapat diterima sebagai faktor yang mampu
memengaruhi harga saham perusahaan. Nilai probabilitas dari hasil pengujian uji t
diperoleh sebesar 0,0013 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 dan kesimpulan
yang diambil yakni perubahan harga saham perusahaan dipengaruhi oleh biaya
yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan CSR.
Teori stakeholders menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan
kepentingan para stakeholders, jika perusahaan ini terus tetap hidup. Perusahaan
yang menyajikan informasi mengenai kinerja finansial, lingkungan, dan tanggung
jawab sosial akan memberikan pengaruh terhadap tigginya tingkat keyakinan para
stakeholders terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama, Nurleli & Rosdiana (2017) dan
Zahara, Mulyatini & Basari (2019) yang mengungkapkan bahwa biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan CSR mampu memengaruhi nilai
perusahaan.
Pengaruh Struktur Modal terhadap Pasar Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar
dalam Indeks LQ45 periode 2015-2018

Berdasarkan hasil pengujian uji t diperoleh hasil nilai probabilitas sebesar 0,5207
lebih besar dibandingkan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pendanaan yang
digunakan oleh perusahaan tidak memengaruhi naik atau turunnya harga saham
suatu perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sumber pendanaan yang
dipakai oleh perusahaan bukan menjadi faktor utama yang mempengaruhi nilai
perusahaan.
Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 memiliki likuiditas yang
tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, dan fundamental perusahaan yang baik, oleh
karena itu perusahaan-perusahaan ini sudah dapat dipastikan memilik kinerja yang
baik sehingga dapat membayarkan kewajiban kepada kreditur dan tingkat
kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan sangat tinggi. Hal ini sesuai
dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ukhriyawati & Dewi (2019) yang
menunjukkan bahwa stuktur modal yang diproksikan dengan debt to equity ratio
(DER) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa
naik atau turunnya harga saham tidak bergantung pada penggunaan sumber dana
perusahaan.
Pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap Pasar Harga Saham Perusahaan yang
Terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2015-2018
Berdasarkan hasil uji t didapatkan nilai siginifikansi sebesar 0,7201 lebih besar
dibandingkan dengan 0,05 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan aset
tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Hal ini mencerminkan bahwa
pertumbuhan aset bukan faktor utama yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya
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harga saham perusahaan. Pertumbuhan aset yang tinggi menyebabkan pengeluaran
biaya yang banyak untuk menambah aset yang digunakan untuk kegiatan
operasionalnya sehingga para investor akan mempertimbangkan investasinya
kepada perusahaan yang memiliki tingkat perubahan aset yang tinggi karena akan
berdampak juga terhadap dividen yang akan diterima para investor.
Hasil dari penelitian ini serupa dengan penelitian yang diteliti oleh
Ukhriyawati & Dewi (2019) yang menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya harga
saham perusahaan LQ45 tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan aset perusahaan
karena kecilnya alokasi dana yang diberikan investor dan tingginya kebutuhan aset
yang dibutuhkan perusahaan.
6. Kesimpulan dan Saran
Berikut kesimpulan hasil penelitian ini:
1. Biaya CSR mempengaruhi harga pasar saham perusahaan yang tergabung
dalam indeks LQ45 periode 2015-2018.
2. Struktur modal tidak mempengaruhi harga pasar saham perusahaan yang
tergabung dalam indeks LQ45 tahun 2015-2018
3. Pertumbuhan aset tidak mempengaruhi harga pasar saham perusahaan yang
tergabung dalam indeks LQ45 periode 2015-2018.
Keterbatasan Penelitian
Pengamatan ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satu faktornya adalah dalam
penelitian ini hanya menggunakan variabel biaya CSR, struktur modal, dan
pertumbuhan aset, sedangkan faktor lainnya yang dinilai mampu mempengaruhi
harga saham perusahaan yakni sebesar 88%. Pengamatan ini hanya berfokus kepada
perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45, sehingga pengamatan ini kurang
mewakili perusahaan secara keseluruhan.
Saran
Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan
variabel lain yang berkaitan dengan harga saham perusahaan, seperti kinerja
perusahaan, ukuran perusahaan, GCG, dan lain-lain. Penelitian selanjutnya dapat
menggunakan jenis indeks-indeks lainnya yang tersedia di BEI atau memakai jenisjenis sektor perusahaan yang lainnya.
Penelitian berikutnya dapat menggunakan alat pengukuran yang lainnya
untuk mengukur variabel harga saham, seperti Tobins’Q, Price Book Value (PBV),
Price Earning Ratio (PER) dan dapat memperpanjang periode penelitian agar dapat
menjelaskan mengenai perubahan harga saham perusahaan.
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