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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perataan laba dan corporate 

social responsibility disclosure terhadap reaksi pasar. Variable – variable yang diduga 

mempengaruhi reaksi pasar yaitu perataan laba dan corporate social responsibility 

disclosure. 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2014. Penelitian ini mengamati laporan 

keuangan, laporan tahunan, dan harga saham yang diterbitkan oleh perusahaan 

manufaktur selama periode penelitian. Metode untuk menentukan sampel dilakukan 

dengan menggunakan metode purpose sampling. Purposive sampling memastikan 

data yang diperoleh sesuai dengan kriteria sampel dalam penelitian.  Melalui 

purposive sampling, diperoleh jumlah perusahaan manufaktur yang diamati sebesar 

24 perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, perataan laba 

berpengaruh negatif terhadap reaksi pasar dan corporate social responsibility (CSR) 

disclosure tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar. Sedangkan secara simultan, 

perataan laba dan corporate social responsibility (CSR) disclosure berpengaruh 

terhadap reaksi pasar. 

Kata kunci : Perataan Laba, Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure, 

Cumulative Abnormal Return. 

mailto:hematsitorus29@gmail.com


 
 

1 
 

PENDAHULUAN 

Laba yang diumumkan oleh perusahaan setiap akhir periode merupakan 

informasi penting bagi pengguna laporan keuangan, termasuk investor. Kegunaan 

informasi laba bagi investor adalah untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi 

sehingga keputusan yang diambil diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

(Sutrisno, Yuniartha, & Susilowati, 2000). Informasi laba yang disampaikan dari 

laporan keuangan merupakan sinyal mengenai laba di masa mendatang (Assih & 

Gudono, 2000). 

Pertimbangan dalam investasi saham membutuhkan analisa yang tepat agar 

keuntungan terjamin. Untuk itu, investor membutuhkan informasi mengenai 

perusahaan melalui laporan keuangan emiten. Setyawan (2006) menyatakan suatu 

informasi yang membawa kabar baik (good news) akan menyebabkan harga saham 

naik, dan sebaliknya informasi yang membawa kabar buruk (bad news) akan 

menyebabkan harga saham turun. Pasar yang efisien akan mampu bereaksi dengan 

cepat terhadap informasi yang ada untuk mencapai harga keseimbangan baru. 

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham perusahaan, dimana 

reaksi ini dapat diukur dengan abnormal return. Abnormal return terjadi ketika 

actual return melebihi expected return yang diperkirakan oleh investor.  Hasil 



 
 

 
 

abnormal return yang positif memberikan arti bahwa tingkat keuntungan yang 

diperoleh para investor lebih tinggi daripada  yang diharapkan, sedangkan hasil 

abnormal return yang negatif memberikan arti bahwa tingkat pengembalian yang 

diperoleh para investor lebih rendah daripada yang diharapkan (Mustakini, 2005).  

Selain dapat dilihat dari perubahan harga saham, reaksi pasar juga dapat 

dilihat dari volume perdagangan saham. Informasi yang diperoleh investor akan 

berpengaruh pada volume dan frekuensi transaksinya. Naiknya volume perdagangan 

saham merupakan kenaikan aktivitas jual beli para investor di bursa. Semakin 

meningkat volume penawaran dan permintaan suatu saham, maka semakin besar pula 

pengaruhnya terhadap fluktuasi harga saham. Dan meningkatnya volume 

perdagangan saham menunjukkan semakin diminatinya saham tersebut sehingga 

mengakibatkan kenaikan harga atau return saham (Dianto & Anastasia, 2013).  

Namun beberapa penelitian terdahulu seperti Januar dan Suryono (2007), 

Restuningdiah (2011), Listyanti (2011), Kastutisari dan Dewi (2014), Koswara 

(2014) dan Apriwandi dan Pratama (2014) memproksikan reaksi pasar pada abnormal 

return. Gudono et al (2011) mengungkapkan bahwa abnormal return menjadi 

indikator dalam mengukur efisiensi suatu pasar modal.  

Jogiyanto (2009) membagi tiga cara dalam menentukan expected return dalam 

pengukuran abnormal return yaitu mean model, market model dan market adjusted 

model. Sehingga dalam menentukan expected return dapat memilih salah satu dari 

ketiganya. Namun market adjusted model adalah yang terbaik, dimana expected 

return didasarkan pada indeks pasar (Sayekti & Wandabio, 2007). 



 
 

 
 

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi reaksi pasar, salah satunya 

adalah perataan laba. Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai agen mencoba 

memanipulasi laba sebagai strategi untuk kepentingan individu. kondisi perusahaan 

yang tercermin pada laporan keuangan yang tampak lebih stabil karena praktik 

perataan laba (Mulyani & Carmel, 2003). Kusuma dan Sari (2003) mengungkapkan 

bahwa perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan spesifik 

yang bersifat jangka pendek. 

Restuningdiah (2011) menguji pengaruh perataan laba terhadap reaksi pasar, 

namun dengan menggunakan variabel moderator yaitu good corporate governance 

(GCG) dan corporate social responsibility (CSR). Hasil penelitian tersebut adalah 

perataan laba berpengaruh negatif terhadap reaksi pasar. Hal ini berarti semakin 

tinggi perataan laba, maka reaksi pasar semakin rendah. Hasil penelitian lainnya 

adalah GCG tidak berpengaruh sebagai variabel moderator dalam hubungan perataan 

laba dan reaksi pasar. Serta CSR tidak berpengaruh sebagai variabel moderator, 

namun CSR merupakan prediktor tersendiri terhadap reaksi pasar dan memiliki posisi 

yang sama seperti perataan laba. 

Beberapa penelitian menjadikan penelitian Restuningdiah (2011) menjadi 

literatur penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Listyanti (2011), Kastutisari 

dan Dewi (2014) dan Apriwandi dan Pratama (2014). Dimana menjadikan corporate 

social responsibility (CSR) sebagai variabel independen yang mempengaruhi reaksi 

pasar. Hasil penelitian yang dilakukan bervariasi, Listyanti (2011) dan Cheng dan 

Yulius (2011) mengungkapkan pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap 



 
 

 
 

reaksi pasar, sedangkan Apriwandi & Pratama (2014) mengungkapkan sebaliknya, 

pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap reaksi pasar dan hasil penelitian 

Kastutisari dan Dewi (2014) menunjukkan pengungkapan CSR tidak berpengaruh 

terhadap reaksi pasar. 

Pengungkapan CSR menjadi kewajiban untuk dimuat dalam laporan tahunan 

sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Pada BAB V pasal 74 dan pasal 66 ayat (2) bagian C menjelaskan entitas wajib 

mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Munculnya undang-undang 

ini dikarenakan munculnya berbagai masalah sosial dan lingkungan akibat aktivitas 

perusahaan. Namun pada undang-undang ini tidak membahas luas pengungkapan 

CSR tersebut. 

Pada tahun 2012, Presiden mengeluarkan Perpres No.47 tahun 2012 tentang 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan ini menyatakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan 

perseroan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai 

anggaran dasar perseroan, kecuali dinyatakan lain dalam perundang-undangan. 

Seiring peraturan presiden, Peraturan Bapepam-LK (Nomor: KEP-431/BL/2012) 

tentang penyampaian laporan tahunan emiten. Peraturan tersebut juga membahas luas 

pengungkapan CSR meliputi lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, 

pengembangan sosial dan kemasyarakatan serta tanggung jawab produk. Aturan-

aturan ini bertujuan sebagai upaya mengintegrasikan standar pengungkapan CSR 



 
 

 
 

berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) ke dalam pengungkapan laporan 

tahunan. 

Penelitian ini menggunakan variabel yang sama dengan penelitian Apriwandi 

& Pratama (2014), yaitu perataan laba dan corporate social responsibility (CSR) 

yang mempengaruhi reaksi pasar. Namun terdapat beberapa perbedaan secara 

eksplisit dengan penelitian sebelumnya yaitu periode penelitian dan periode 

pengamatan dalam mengukur abnormal return.  

Untuk melihat adanya abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman 

laba, penelitian ini menggunakan periode pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari 

sesudah tanggal peristiwa. Periode pengamatan ini lebih panjang, bertujuan untuk 

melihat reaksi investor atas laporan CSR karena investor perlu waktu yang lebih 

panjang untuk mempelajari pengungkapan CSR (Apriwandi & Pratama, 2014). 

Penentuan event window tersebut juga bertujuan untuk menghindari pengaruh 

informasi lain yang dapat mempengaruhi investor dalam membuat keputusan, dan 

jika periode peristiwa diambil terlalu lama lagi dikhawatirkan adanya peristiwa lain 

yang akan mempengaruhi hasilnya (Jogiyanto, 2009). Penelitian ini tidak 

menggunakan periode estimasi karena pengukuran expected return menggunakan 

market adjusted model. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul “ 

PENGARUH PERATAAN LABA DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

(CSR) TERHADAP REAKSI PASAR”. Penelitian ini merupakan studi kasus 

perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-

2014. 



 
 

 
 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Pendekatan teori keagenan terkait hubungan antara para anggota perusahaan, 

terutama hubungan antara pemilik (principal) dengan manajemen (agent). Teori 

keagenan merupakan hubungan yang melibatkan dua orang atau lebih yaitu antara 

pemegang saham dan manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Anthony dan 

Govindarajan (2009), hubungan keagenan terjadi ketika  salah satu pihak (prinsipal) 

menyewa orang lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan 

wewenang kepada agen untuk membuat keputusan. Michelson et al (1995) 

mendefinisikan bahwa keagenan merupakan suatu hubungan berdasarkan persetujuan 

manajemen (agent) bertindak atas nama pemilik (principal). Pemilik akan 

memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada manajemen dan manajemen 

menyetujui untuk bertindak sesuai perintah pemilik.  

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal 

dan agen ditandai dengan suatu kontak yang efisien yang bertujuan mengakomodasi 

kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontak keagenan. Kontak yang efisien 

adalah kontak yang memenuhi dua faktor, yaitu: 
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1. Agen dan prinsipal mempunyai informasi yang simetris, berarti bahwa agen 

dan prinsipal mempunyai kualitas dan jumlah informasi yang sama. Sehingga 

tidak terdapat informasi yang disembunyikan untuk kepentingan diri sendiri. 

2. Risiko yang dipikul berkaitan imbal jasa adalah kecil, berarti bahwa agen 

memiliki kepastian tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. 

Menurut Widyaningdyah (2000), Pihak prinsipal termotivasi untuk melakukan 

kontrak dalam rangka mensejahterakan dirinya melalui profitabilitas yang pada 

umumnya diharapkan selalu meningkat. Dan di sisi yang lain, agen termotivasi untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Faozi ( dalam Wahyuningsih, 

2007) mengungkapkan walaupun terdapat sebuah kontrak, agen tidak akan 

melakukan hal yang terbaik bagi prinsipal karena agen memiliki kepentingan sendiri 

untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Elqorni (2009) mengungkapkan bahwa 

masalah keagenan (agency problem) merupakan konflik kepentingan antara agen dan 

prinsipal. Prinsipal hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi 

yang mereka berikan kepada perusahaan. Sedangkan agen tertarik pada kompensasi 

keuangan dan syarat-syarat yang menyertai hubungan tersebut.  

Konflik kepentingan semakin meningkat ketika aktivitas agen sehari-hari 

tidak dapat dimonitor oleh prinsipal, sehingga prinsipal tidak mengetahui apakah 

agen sudah bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal atau tidak (Komalasari, 

1999:168). Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada 

ketidakseimbangan informasi mengenai kondisi perusahaan (asymmetrical 

information), sebab diasumsikan bahwa agen sebagai pengelola perusahaan lebih 
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banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dibandingkan pemegang saham.  

Hubungan keagenan memotivasi setiap individu memperoleh sasaran yang 

harmonis dan menjaga kepentingan kepentingan masing-masing antara prinsipal dan 

agen. Hubungan keagenan ini merupakan hubungan timbal balik untuk mencapai 

tujuan dan kepentingan masing-masing secara eksplisit dan sadar mencakup beberapa 

penekanan seperti: 

1. prinsipal akan memberikan kepercayaan kepada manajer dengan imbalan atau 

kompensasi keuangan.  

2. Budaya organisasi yang berlaku dalam perusahaan. 

3. Faktor luar seperti karakteristik industri, pesaing, praktik kompensasi, 

manajerial dan isu-isu legal 

4. Strategi yang dijalankan perusahaan dalam memenangkan kompetisi global. 

Oleh karena itu, manajer wajib memberikan informasi mengenai kondisi 

ekonomi perusahaan seperti laporan keuangan. Namun adanya perbedaan 

kepentingan, terkadang manajer memberikan informasi keuangan yang tidak sesuai 

kepada pemilik. Asimetri informasi yang terjadi antara agen dan prinsipal mendorong 

agen untuk bersikat opurtunis, yaitu memperoleh kepentingan pribadi (Elqorni, 

2009). 

Menurut Scott (2009), terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu adverse 

selection dan moral hazard. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-

orang dalam lainnya  biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek 
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perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat 

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak 

disampaikan informasinya kepada pemegang saham. Dan moral hazard, yaitu bahwa 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh 

pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan 

tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan 

sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. 

Eisenhardt ( dalam Ujiyantho & Bambang, 2007) mengasumsikan tiga sifat 

dasar manusia, yaitu manusia yang mementingkan dirinya sendiri, manusia yang 

memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang dan manusia 

yang selalu menghindari risiko. Berdasarkan asumsi tersebut, informasi yang 

dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan rentabilitasnya dan dapat 

dipercaya atau tidaknya informasi yang disampaikan. 

Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Teori sinyal mengasumsikan bahwa manajemen memiliki informasi akurat 

mengenai nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar. Sehingga jika 

manajemen menyampaikan suatu informasi ke pasar, maka informasi tersebut akan 

direspon oleh pasar sebagai suatu sinyal adanya peristiwa tertentu yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Informasi yang disampaikan oleh manajemen dapat 

berupa laporan keuangan. Informasi laba pada laporan keuangan merupakan sinyal 

mengenai laba di masa mendatang. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan 
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dapat membuat prediksi atas laba perusahaan pada masa mendatang (Assih & 

Gudono, 2000). 

Belkaoui (2006:233-234) mengungkapkan bahwa pelaporan keuangan 

hendaknya memberikan informasi yang berguna bagi para calon investor maupun 

yang sudah ada dan para pengguna lainnya dalam membuat investasi secara rasional. 

Pelaporan keuangan hendaknya memberikan informasi mengenai kinerja keuangan 

perusahaan selama periode tersebut. Para investor sering menggunakan informasi 

masa lalu untuk membantu menilai prospek dari sebuah perusahaan. Jadi meskipun 

keputusan investasi mencerminkan ekspektasi dari para investor mengenai kinerja 

perusahaan di masa depan, ekspektasi- ekspektasi tersebut umumnya didasarkan pada 

sebagian dari evaluasi kinerja perusahaan di masa lalu.  

Menurut Sharpe dan Ivana ( dalam Nugraha, 2014), pengumuman informasi 

akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di 

masa mendatang (good news) sehingga investor tertarik untuk melakukan 

perdagangan saham. Dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui 

perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian, hubungan antara 

publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan maupun sosial politik 

terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. 

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat 

menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah 

laporan tahunan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan dapat berupa 

informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan 
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informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan 

keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan 

mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna 

laporan baik pihak dalam atau pihak luar perusahaan. Semua investor memerlukan 

informasi untuk mengevaluasi resiko relatif setiap perusahaan sehingga dapat 

dilakukan diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan preferensi risiko 

yang diinginkan. Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli oleh investor, maka 

perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan 

transparan. 

Reaksi Pasar 

Menurut Subekti (2005), reaksi pelaku pasar modal terhadap informasi yang 

dipublikasikan di pasar modal dapat diproksikan dengan variabel abnormal return 

dan volume perdagangan saham. Perubahan harga saham akan dapat menggambarkan 

bentuk efisiensi pasar modal. Pasar yang semakin efisien akan mempercepat 

informasi terefleksi dalam harga saham. Jogiyanto (2009) mendefinisikan abnormal 

return sebagai kelebihan dari imbal hasil yang sesungguhnya terjadi (actual return) 

terhadap imbal hasil normal. Imbal hasil normal merupakan imbal hasil ekspektasi 

(expected return) atau imbal hasil yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian, 

imbal hasil tidak normal (abnormal return) adalah selisih antara imbal hasil 

sesungguhnya yang terjadi dengan imbal hasil ekspektasi.  
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Gudono et al (2011) mengungkapkan bahwa abnormal return menjadi 

indikator dalam mengukur efisiensi suatu pasar modal. Apabila harga suatu instrumen 

investasi telah mencerminkan seluruh informasi yang ada maka return ekspektasi 

suatu harga saham relatif akan sama dengan return realisasinya. Jika pasar bereaksi 

dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya 

mencerminkan informasi yang ada, maka kondisi ini dikatakan pasar efisien. Pasar 

yang efisien terjadi jika tidak seorang pun baik investor individu maupun investor 

institusi akan mampu memperoleh abnormal return dalam waktu yang lama. 

Jika pengumuman mengandung informasi, maka pasar akan bereaksi pada 

waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi tersebut ditunjukkan dengan 

perubahan harga sekuritas yang bersangkutan. Jika pengumuman mengandung 

informasi, maka akan tercermin dengan adanya abnormal return yang diterima oleh 

investor. Cummulative Abnormal Return (CAR) menunjukkan respon pasar terhadap 

laporan keuangan yang dipublikasi. CAR mengukur adanya abnormal return  sebagai 

respon terhadap adanya unexpected component dari laba yang dilaporkan oleh 

perusahaan yang menerbitkan saham tersebut (Scott, 2009). 

Perataan Laba 

Perataan laba adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan 

memindahkan pendapatan dari tahun ke tahun yang tinggi pendapatannya ke periode-

periode yang kurang menguntungkan. Perataan laba yang direncanakan atau sengaja 

mengacu secara spesifik kepada keputusan atau pilihan yang disengaja untuk 
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meredam fluktuasi pendapatan ke suatu tingkat tertentu. Oleh sebab itu, perataan 

yang dibuat atau disengaja ini pada dasarnya adalah suatu perataan akuntansi yang 

menggunakan fleksibilitas yang ada pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

umum dan pilihan-pilihan serta kombinasi-kombinasi yang tersedia untuk meratakan 

laba (Belkaoui, 2006).  

Menurut Suryandari (2012), perataan laba merupakan salah satu bentuk 

manajemen laba yang timbul dari pelaporan keuangan sebagai akibat diizinkannya 

manajemen untuk memilih berbagai metode akuntansi dengan tujuan untuk mencapai 

keuntungan pajak, memberikan kesan baik dari pemilik terhadap kinerja manajemen, 

mengurangi fluktuasi pada pelaporan laba dan mengurangi risiko, menghasilkan 

pertumbuhan profit yang stabil, dan menjaga posisi atau kedudukan mereka dalam 

perusahaan.   

Eckel (1981) mengungkapkan terdapat dua jenis perataan laba, yaitu: 

1. Real income smooting, yaitu perataan laba yang dilakukan melalui tansaksi 

keuangan yang sesungguhnya dengan mempengaruhi laba melalui perubahan 

secara sengaja atas kebijakan operasi dan waktunya. 

2. Artificial Income Smooting, yaitu perataan laba melalui metode akuntansi 

yang diterapkan untuk menggeser biaya dan atau pendapatan dari suatu 

periode ke periode yang lain. 

Menurut Mulford dan Comiskey (2002), beberapa alasan seorang manajer 

melakukan tindakan perataan laba yaitu sebagai berikut: 
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1. Dampak pada harga saham, nilai saham yang lebih tinggi dapat mengurangi 

gejolak naik turun (volatilitas) harga saham, meningkatnya nilai perusahaan, 

menurunnya biaya ekuitas dan meningkatkan nilai opsi saham. 

2. Dampak pada biaya pinjaman, meningkatkan kualitas kredit, rating utang jadi 

lebih tinggi, biaya pinjaman lebih rendah dan kontrak keuangan lebih lunak. 

3. Dampak pada bonus yang diperoleh, menaikkan laba yang menjadi dasar 

pemberian bonus. 

4. Dampak biaya politik, menurunkan dampak regulasi dan menghindar dari 

pajak yang tinggi. 

Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure 

Menurut Boone dan Kurtz (2007), tanggung jawab sosial (social 

responsibility) merupakan dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk 

mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan dan kesejahteraan masyarakat secara 

setara dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Corporate social responsibility adalah 

sebuah gagasan dimana perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang 

terpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam 

kondisi keuangannya saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada 

triple bottom line, yaitu selain kondisi keuangan, perusahaan juga harus 

memperhatikan sosial dan lingkungan. Karena dengan kondisi keuangan saja tidak 

cukup menjamin nilai perusahaan bertumbuh secara berkelanjutan (Rusmawati, 

2013).  



 
 

45 
 

Achda (2007) mendefinisikan corporate social responsibility sebagai 

komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam 

dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Meskipun laba memiliki arti penting, tetapi 

dewasa ini terdapat banyak faktor yang memberikan konstribusi pada penilaian 

kinerja sosial sebuah perusahaan, termasuk diantaranya memberikan kesempatan 

kerja yang sama, menghargai perbedaan budaya para karyawan, merespon masalah-

masalah lingkungan hidup, menyediakan tempat kerja yang nyaman dan sehat, dan 

memproduksi produk-produk bermutu tinggi yang aman digunakan. 

Subtansi keberadaan CSR memperkuat keberlanjutan perusahaan dengan jalan 

membangun kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut 

dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat disekitarnya. 

Terdapat enam kecenderungan utama yang semakin menegaskan pentingnya CSR, 

yaitu meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin, posisi negara yang semakin 

berjarak dengan rakyatnya, semakin mengemukanya arti kesinambungan, semakin 

gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik, tren ke arah transparansi, dan 

harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi. 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian teoritis dan review penelitian terdahulu, maka diketahui 

bahwa variabel independen yaitu Perataan Laba dan Corporate Social Responsibility 

(CSR) Disclosure. Sedangkan variabel dependen yaitu Reaksi Pasar yang diproksikan 

Cummulative Abnormal Return (CAR). Sehingga gambaran kerangka pemikiran 

dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Perataan Laba terhadap Reaksi Pasar 

Perataan laba bukanlah suatu masalah dalam pelaporan keuangan, karena 

memiliki kemampuan memperbaiki laba dan mencerminkan nilai ekonomi 

perusahaan. Perataan laba tidak menjadi masalah untuk dilakukan selama dalam 

pelaksanaannya tidak mengandung fraud. Angka laba yang stabil lebih diinginkan 

oleh pasar dan perusahaan dengan angka yang stabil dianggap lebih tidak berisiko 

(Wijoyo, 2014). 

Hasil penelitian Eko & Suryono (2007) dan Apriwandi & Pratama (2014) 

menyimpulkan bahwa laba yang merata mampu meningkatkan keyakinan investor.  

Menurut Mulyani dan Carmel (2003), kondisi perusahaan yang tercermin pada 

laporan keuangan yang tampak lebih stabil karena praktik perataan tingkat 

pertumbuhan pendapatan perusahaan. Apabila pertumbuhan terlalu tinggi maka 
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praktik akuntansi yang konservatif digunakan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan 

pendapatan dan sebaliknya.  

Sedangkan hasil penelitian Restuningdiah (2011) dan Koswara (2014) 

menunjukkan perusahaan yang melakukan perataan laba akan direspon negatif oleh 

perusahaan, berarti bahwa perataan laba akan menurunkan reaksi pasar. Praktik 

perataan laba sulit dideteksi dan dapat menyebabkan pengungkapan laba yang 

menyesatkan (Dewi & Carina, 2008). Wijoyo (2014) mengemukakan apabila pihak 

eksternal tidak menyadari adanya praktik perataan laba tersebut, maka laba hasil 

rekayasa dapat  mengakibatkan distorsi dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, 

praktik perataan laba yang dilakukan manajemen akan menimbulkan kerugian yaitu 

harga saham perusahaan yang sebelumnya overvalued bisa menjadi undervalued 

apabila pihak eksternal mengetahui ketidakbenaran informasi yang dilaporkan di 

laporan keuangan. 

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure terhadap Reaksi 

Pasar 

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu bentuk keamanan 

perusahaan yang pada akhirnya akan berujung pada kepentingan pemilik perusahaan. 

Dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, perusahaan berusaha untuk memenuhi 

harapan para stakeholder sehingga manajer dapat merumuskan suatu strategi bisnis 

(Listyanti, 2011). Restuningdiah (2011) mengungkapkan perusahaan yang 

mengungkapkan CSR mengharapkan adanya respon positif dari pelaku pasar. 

Pengungkapan informasi CSR diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 
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kepada investor, sehingga dalam pengambilan keputusannya investor tidak 

berdasarkan informasi laba saja.  

Menurut Cheng dan Yulius (2011), investor mempertimbangkan informasi 

CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila informasi CSR 

dipertimbangkan investor dalam pengambilan keputusan yang diikuti dengan 

kenaikan pembelian saham perusahaan, maka terjadi kenaikan harga saham yang 

melebihi return yang diekpektasikan oleh investor. Sehingga pada akhirnya, informasi 

CSR merupakan informasi yang memberikan nilai tambah bagi investor dan 

menyebabkan abnormal return. 

Hasil penelitian Cheng dan Yulius (2011) dan Listyanti (2011) menyimpulkan 

informasi CSR yang diungkapkan perusahaan direspon positif oleh investor yang 

ditunjukkan dengan kenaikan reaksi pasar. Pengungkapan CSR mampu mengirimkan 

sinyal positif kepada pasar mengenai prospek perusahaan di masa akan datang bahwa 

perusahaan memberikan guarantee atas keberlangsungan hidup perusahaan. 

Sedangkan hasil penelitian Apriwandi dan Pratama (2014) mengungkapkan bahwa 

pengungkapan direspon negatif oleh pasar. Hal ini berarti bahwa pengungkapan CSR 

tidak mampu memberikan keyakinan kepada pasar mengenai prospek 

keberlangsungan perusahaan. 

Hipotesis 

H1: Perataan laba berpengaruh terhadap reaksi pasar. 
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H2: Corporate social responsibility (CSR) disclosure berpengaruh terhadap 

reaksi pasar. 

H3: Perataan laba dan corporate social responsibility (CSR) secara bersama- 

sama berpengaruh terhadap reaksi pasar. 

METODELOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2014. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen 

(terikat) dan variabel independen (bebas). 

Variabel Dependen 

Reaksi Pasar 

Variabel cumulative abnormal return (CAR) adalah variabel dependen dalam 

penelitian ini yang merupakan proksi dari reaksi pasar. CAR menunjukkan respon 

pasar terhadap laporan keuangan yang dipublikasi. CAR dihitung dengan 

menjumlahkan abnormal return jendela peristiwa periode pendek yaitu lima hari 

sebelum tanggal publikasi laporan keuangan, tanggal pada saat laporan keuangan 

dipublikasi dan lima hari setelah tanggal publikasi laporan keuangan. Menurut Umar 

( dalam Eko & Suryono, 2007), waktu lima hari sebelum dan sesudah tanggal 
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peristiwa dianggap sudah mewakili proses penyesuain harga saham yang terjadi di 

pasar modal. 

Pengukuran abnormal return dalam penelitian ini menggunakan market 

adjusted model yang mengasumsikan bahwa pengukuran expected return saham 

perusahaan yang terbaik adalah return indeks pasar (Sayekti & Wandabio, 2007). 

Dengan menggunakan market adjusted model, expected retun untuk semua sekuritas 

diasumsikan sama dengan expected return pasar (Jogiyanto, 2009). Berikut tahapan 

dalam menghitung cumulative abnormal return (CAR), yaitu: 

1. Menghitung return sesungguhnya, dirumuskan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Rit     = Retur sesungguhnya perusahaan i pada hari t 

Pit      = Harga saham penutupan (closing price) perusahaan i pada hari t 

Pit-1     = Harga saham penutupan (closing price) perusahaan i pada hari 

                         sebelum t 

2. Menghitung return pasar, dirumuskan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 
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RMit     = Retur pasar perusahaan i pada hari t 

IHSGt     = Indeks Harga Saham Gabungan pada periode (hari) t 

IHSGt-1    = Indeks Harga Saham Gabungan pada periode (hari) sebelum t 

3. Menghitung abnormal return, dirumuskan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

ARit     = Abnormal Return perusahaan i pada hari t 

Rit     = Retur sesungguhnya perusahaan i pada hari t 

RMit     = Retur pasar perusahaan i pada hari t 

4. Menghitung cumulative abnormal return, dirumuskan sebagai berikut: 

 

CARi(t1,t2) = Cumulative abnormal return perusahaan i dari periode  t1 sampai 

t2 

ARit      = Abnormal return perusahaan i pada hari t 

t1      = awal periode pengamatan 

t2     = akhir periode pengamatan 
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Variabel Independen 

Perataan Laba 

Perataan laba merupakan pengurangan fluktuasi laba dengan memindahkan 

pendapatan dari tahun ke tahun yang tinggi pendapatannya ke periode-periode yang 

kurang menguntungkan (Belkaoui, 2006). Dalam penelitian ini, perataan laba diukur 

dengan menggunakan indeks Eckel (1981). Indeks ini mampu mengidentifikasi 

perusahaan mana yang melakukan perataan laba dan tidak melakukan perataan laba. 

Indeks ini dapat dihitung dengan cara, yaitu: 

 

Keterangan:  

∆I      = Perubahan laba dalam suatu periode 

∆S      = Perubahan penjualan dalam suatu periode 

CV∆I      = Koefisien variasi untuk perubahan laba 

CV∆S      = Koefisien variasi untuk perubahan penjualan 

CV∆I dan CV∆S dapat dihitung dengan: 

 

Keterangan: 

∆X     = Perubahan laba (I) atau perubahan penjualan (S) tahun t-1 ke tahun  
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      t  

n   = jumlah tahun yang diamati 

Apabila CV∆I > CV∆S, maka perusahaan tidak digolongkan sebagai 

perusahaan yang melakukan perataan laba. Variabel ini merupakan variabel dummy, 

angka satu untuk perusahan yang melakukan perataan laba dan angka nol untuk 

perusahaan yang tidak melakukan perataan laba. Laba yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laba operasi, karena merupakan laba yang dihasilkan dari 

aktivitas utama perusahaan (Ashari, Koh, Tan, & Wong, 1994). 

Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure 

Untuk mengukur variabel CSR disclosure dalam penelitian ini digunakan 

corporate social responsibility index (CSRI). Pengukuran CSRI menggunakan 

content analysis yang mengukur variety dari CSRI (Daud & Afni, 2008). CSR indeks 

merupakan luas pengungkapan relatif setiap perusahaan atas pengungkapan sosial 

yang dilakukannya (Zuhroh & Sukmawati, 2003). Indikator pengungkapan CSR 

menggunakan standar GRI (Global Reporting Initiative) dengan 79 item 

pengungkapan yang dikelompokkan dalam enam kategori, yaitu kinerja ekonomi, 

kinerja lingkungan, praktek tenaga kerja dan kinerja pekerja yang layak, kinerja hak 

asasi manusia, kinerja kemasyarakatan, dan kinerja tanggung jawab dari dampak 

produk. Alasan standar GRI digunakan adalah karena pengungkapannya bersifat 

internasional dan digunakan untuk berbagai sektor dan ukuran perusahaan (Silalahi, 
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2014). Perhitungan CSRI sesuai dengan yang digunakan (Sayekti & Wandabio, 

2007), yaitu: 

 

Keterangan: 

CSRIj      = Corporate Social Responsibility Index perusahaan j 

∑Xij      = Dummy variabel: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak  

          diungkapkan 

nj     = Jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 79 

Dengan demikian, 0 ≤ CSRIj ≤ 1. 

Metode Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 117). Populasi data 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2014. 

Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
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sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan 

melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya (Sugiyono, 2013: 118-122). 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa 

kriteria tertentu, yaitu terdiri dari: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2012-2014. 

2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan selama periode 

2012-2014. 

3. Periode berakhirnya penyusunan laporan keuangan adalah 31 Desember. 

4. Perusahaan manufaktur yang mengalami laba selama periode 2012-2014. 

5. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan selama periode 

2012-2014, namun tidak menerbitkan laporan keberlanjutan. 

6. Perusahaan manufaktur yang mengungkapkan CSR secara konsisten selama 

periode 2012-2014 dan sesuai dengan peraturan Bapepam-LK (Nomor: KEP-

431/BL/2012). 

7. Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah 

8. Tersedia harga saham perusahaan manufaktur pada periode pengamatan 

9. Tersedia IHSG pada periode pengamatan 

10. Perusahaan tidak melakukan stock split pada periode pengamatan 
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Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data sekunder. Dan teknik pengumpulan data terdiri dari: 

Teknik Observasi 

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu pengumpulan data yang 

diperoleh dengan cara melihat, mencatat, menganalisis, dan mengevalusi data 

sekunder yang diperoleh dari perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia melalui situs 

website http://www.idx.co.id dan http://duniainvestasi.com.  

Teknik Pustaka 

Teknik pengumpulan data pustaka yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-

buku yang ada dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang sesuai dengan variabel 

yang digunakan 

Metode Analisis  

Analisis Regresi Berganda 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda untuk 

menguji dan menganalis apakah pengujian dengan parsial dan simultan pengaruh 

perataan laba dan corporate social responsibility (CSR) disclosure terhadap reaksi 

pasar yang diproksikan cumulative abnormal return (CAR) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diolah dengan 

program Statisfied Package for Social Science (SPSS). Model regresi yang sesuai 

untuk digunakan dengan penelitian ini yaitu: 

http://www.idx.co.id/
http://duniainvestasi.com/
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CARit = a + b1PL+ b2CSR 

CAR      = Cumulative Abnormal Return (CAR) 

PL      = Perataan Laba (X1) 

CSR      = Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure (X2) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis Penelitian 

Satuan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2014. 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran terhadap 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

menggunakan dua variabel independen dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 

perataan laba dan corporate social responsibility (CSR) disclosure terhadap reaksi 

pasar sebagai variabel dependen. Deskriptif variabel atas data yang dilakukan selama



 

 

tiga tahun, sehingga jumlah data keseluruhan yang diamati adalah 72 sampel untuk 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2012-2014. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

versi 22 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Hasil Uji Deskriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

CAR 72 -,07924 ,14254 -,0048962 ,04246932 

PerataanLaba 72 0 1 ,37 ,488 

CSRI 72 ,20253 ,75949 ,3990857 ,11285874 

Valid N 

(listwise) 
72     

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 

 Berdasarkan table 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah sampel adalah sebanyak 

72 sampel. Selain itu dapat diketahui bahwa rata-rata CAR yang merupakan proksi 

dari reaksi pasar adalah sebesar -0.0048962 dengan nilai minimum sebesar -0.07924 

dan nilai maksimum sebesar 0.14254, sedangkan nilai standar deviasi adalah sebesar 

0.04246932. Perataan laba merupakan variabel dummy dalam penelitian ini, dimana 

nilai minimumnya adalah sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1 sedangkan nilai 

rata-rata sebesar 0.37 dan nilai standar deviasi sebesar 0.488. Dan variabel 

independen lainnya adalah CSR, nilai rata-rata CSR adalah sebesar 0.3990857 

dengan nilai minimum sebesar 0,20253 dan nilai maksimumnya sebesar 0.75949 

sedangkan nilai standat deviasi adalah sebesar 0.11285874. 



 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Untuk mengetahui sebaran data yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas 

terhadap data yang digunakan. Berikut hasil uji normalitas: 

Hasil Uji Normalitas Data Histogram 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 

Hasil Uji Normalitas Data P-P Plot 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 

Dari hasil uji normalitas data, diketahui bahwa garis pada histogram 

membentuk lonceng. Selain itu pada grafik P-P Pilot, titik-titik mengikuti garis 

diagonal dan hal ini berarti bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan dengan 

menggunakan uji Komogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.200 

maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal, karena nilai 

signifikan 0.200 > 0.05. 

Uji Multikolinieritas 

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan nilai VIF. Apabila nilai tolerance > 0.10 atau nilai VIF < 10, maka 

antar variabel independen yaitu Perataan Laba dan Corporate Social Responsibility 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 72 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 
,04000747 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,089 

Positive ,089 

Negative -,039 

Test Statistic ,089 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



 

 

(CSR) Disclosure tidak terjadi multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil uji 

multikolinieritas. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 

        a. Dependent Variable: CAR 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel 

independen yaitu Perataan Laba dan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah 

sebesar 0.920, dimana nilai tolerance > 0.10. Sedangkan nilai Variance inflation 

Factor (VIF) dari Perataan Laba dan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah 

sebesar 1.087. Nilai VIF dari dua variabel independen tersebut lebih kecil dari 10 

(VIF < 10), maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen pada 

penelitian ini tidak terjadi Multikolinieritas. 

Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. 

Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik Glejser. 

Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

PerataanLaba ,920 1,087 

CSRI ,920 1,087 



 

 

variabel bebasnya terhadap nilai absolute residual statistik lebih besar dari 0.05. 

Berikut ini hasil pengujiannya: 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,034 ,013  2,678 ,009 

PerataanLaba -,010 ,007 -,178 -1,439 ,155 

CSRI -,002 ,029 -,009 -,074 ,941 

a. Dependent Variable: ABSUT 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 

Berdasarkan table 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas untuk 

variabel independen yaitu Perataan Laba sebesar 0.155 dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) sebesar 0.941. Sehingga nilai probabilitas semua variabel 

independen menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.05. Dengan ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak ditemukan heteroskedastisitas pada model regresi. 

Berdasarkan uji scatterplot dapat dilihat sebagai berikut: 

  



 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 

 Dari grafik scatterplot pada table 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak dan tidak membentuk pola tertentu secara jelas, serta tersebar baik di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu antara variabel pada periode tertentu 

dengan variabel sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya data autokorelasi pada 

penelitian ini dilakukan uji Durbin-Watson (DW). Hasil pengujiannya sebagai 

berikut: 

 

 



 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,336
a
 ,113 ,087 ,04058314 1,907 

a. Predictors: (Constant), CSRI, PerataanLaba 

b. Dependent Variable: CAR 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 

Dari table di atas, dapat diketahui dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson 

(DW) sebesar 1.907. Nilai Durbin-Watson (DW) lebih besar dari besar dari batas atas 

(du) 1.6751 dan batas bawah (dl) 1.5611, dimana (4-du) sebesar 2.3249. Nilai 

tersebut memenuhi syarat Durbin-Watson (DW) yaitu du ≤ d ≤ 4-du, sehingga dapat 

disimpulkan dari hasil penelitian bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif 

dalam regresi linier. 

Run Test merupakan bagian dari statistik non parametrik yang dapat 

digunakan untuk menguji apakah antar antar residual terdapat korelasi yang tinggi. 

Jika antar residual tidak terdapat korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak 

atau random. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara 

random atau tidak. Berikut hasil pengujiannya: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -,00180 

Cases < Test Value 36 

Cases >= Test 

Value 
36 

Total Cases 72 

Number of Runs 30 

Z -1,662 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,097 

a. Median 

 
Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 

Dari hasil uji autokorelasi Run Test di atas, menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas sebesar 0.097, dimana nilai probabilitas 0.097 > 0.05 yang berarti bahwa 

Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar residual. 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel 

independen yaitu Perataan Laba dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Reaksi Pasar. Dengan menggunakan SPSS versi 22.0, pengolahan data  dilakukan 

untuk dapat mengetahui adanya pengaruh atau tidak antara variabel independen yaitu 

Perataan Laba dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap variabel 

dependen yaitu  Reaksi Pasar yang diproksikan Cumulative Abnormal Return (CAR). 

Berikut adalah hasil regresi linier berganda: 



 

 

Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,016 ,020  

PerataanLaba -,030 ,010 -,348 

CSRI -,024 ,044 -,064 

a. Dependent Variable: CAR 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 

Dari table uji regresi berganda di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi 

berganda sebagai berikut: 

CARit = a + b1PL+ b2CSR 

CARit = 0.016 - 0.030PL - 0.024CSR 

Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 0.016 artinya jika Perataan 

Laba bernilai nol dan Corporate Social Responsibility (CSR) bernilai nol, maka nilai 

Cumulative Abnormal Return (CAR) yang proksi dari reaksi pasar sebesar 0.016. 

Koefisien regresi variabel perataan laba adalah sebesar - 0.030 yang 

menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan  Perataan Laba dengan asumsi bahwa 

nilai variabel lainnya tetap atau tidak berubah maka akan menurunkan nilai CAR 

sebesar  0.030. Namun sebaliknya, jika perataan laba turun satu satuan dengan asumsi 

nilai koefisien variabel lainnya tetap atau tidak berubah maka akan meningkatkan 

CAR sebesar 0.030. 

Koefisien regresi variabel Corporate Social Resposibility (CSR) adalah 

sebesar - 0.024 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan Corporate Social 



 

 

Resposibility (CSR) dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lainnya tetap maka 

akan menurunkan  nilai CAR sebesar 0.024. Namun sebaliknya, jika Corporate 

Social Resposibility (CSR) turun satu satuan dengan asumsi nilai koefisien variabel 

lainnya sama atau tidak berubah maka akan meningkatkan CAR sebesar 0.024. 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui bahwa variabel independen yaitu Perataan Laba dan 

Corporate Social Responsibility (CSR) secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu Reaksi Pasar yang diproksikan 

Cumulative Abnormal Return (CAR). Dengan criteria yang digunakan apabila 

probabilitas > 0.05 maka Ho diterima sedangkan apabila probabilitas < 0.05 maka Ho 

ditolak. Berikut ini adalah hasil pengujian secara simultan. 

                                             

Hasil Uji Secara Simultan 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,014 2 ,007 4,377 ,016 

Residual ,114 69 ,002   

Total ,128 71    

a. Dependent Variable: CAR 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 

Dari uji ANOVA (Analysis of Varians) atau uji F, menunjukkan bahwa nilai 

Fhitung sebesar 4.377 dengan nilai Ftabel yaitu sebesar 3.13 pada tingkat kesalahan α = 



 

 

5%. Dengan nilai df= (k-1) : (n-k), jumlah sampel sebesar 72 dengan jumlah variabel 

yaitu 3 , maka df = (3-1= 2 : 72-3= 69), sehingga Ftabel sebesar 3.13 pada tingkat 

kepercayaan 95%. Maka didapat Fhitung > Ftabel, dimana 4.377 > 3.13 dengan 

signifikansi yaitu sebesar 0.016. Yang berarti bahwa variabel independen yaitu 

Perataan Laba dan Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama (simultan) terhadap reaksi pasar yang diproksikan Cumulative 

Abnormal Responsibility (CAR). 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Untuk mengetahui bahwa variabel independen yaitu Perataan Laba dan 

Corporate Social Responsibility (CSR) secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu Reaksi Pasar dengan tingkat signifikansi 

5%, dengan derajat kebebasan df (n-k-1), dimana (n) merupakan jumlah 

observasi/sampel sedangkan (k) adalah jumlah variabel penelitian. Berikut hasil uji 

hipotesis secara parsial. 



 

 

 

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,016 ,020  ,809 ,422 

PerataanLaba -,030 ,010 -,348 -2,943 ,004 

CSRI -,024 ,044 -,064 -,537 ,593 

a. Dependent Variable: CAR 

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 

Dari table di atas diketahui bahwa variabel Perataan Laba memiliki nilai thitung 

sebesar -2,943 dengan nilai ttabel sebesar 1.994 sehingga thitung > ttabel dengan 

probabilitas signifikansi untuk variabel perataan laba sebesar 0.004 lebih kecil dari 

taraf signifikansi 0.05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa secara 

parsial Perataan Laba berpengaruh negatif signifikan terhadap Reaksi Pasar. 

Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki nilai thitung sebesar -0.537 

dan nilai ttabel sebesar 1.994 sehingga nilai thitung < ttabel dengan probabilitas 

signifikansi untuk variabel Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 0.593, 

dimana lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0.05. Maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, yang berarti bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh 

terhadap reaksi pasar. 

Pengujian Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinan (R
2
) berguna untuk mengetahui seberapa besar peran 

variabel independen (Perataan Laba dan Pengungkapan Corporate Social 



 

 

Responsibility) secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi terhadap 

variabel dependen yaitu Reaksi Pasar yang diproksikan Cumulative Abnormal Return. 

Berikut hasil pengujiannya: 

Hasil Uji Koefisien Determinan 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,336
a
 ,113 ,087 ,04058314 

a. Predictors: (Constant), CSRI, PerataanLaba 

b. Dependent Variable: CAR 

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS versi 22.0 

Dari table di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinan sebesar 0.113 

atau sebesar 11.3 %. Hal ini berarti menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel 

independen yaitu Perataan Laba dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

variabel dependen yaitu Reaksi Pasar yang diproksikan Cummulative Abnormal 

Return (CAR) sebesar 11.3 %. Variansi variabel independen yang digunakan yaitu 

Perataan Laba dan Corporate Social Responsibility (CSR) hanya mampu menjelaskan 

sebesar 11.3 % variansi  variabel dependen yaitu Reaksi Pasar yang diproksikan 

Cummulative Abnormal Return (CAR). Sedangkan sisianya 88.7 % dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Perataan Laba terhadap Reaksi Pasar 

Hasil dari pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan uji regresi 

menunjukkan Perataan Laba berpengaruh negatif signifikan terhadap Reaksi Pasar. 



 

 

Perataan Laba memiliki nilai thitung sebesar -2.943 sedangkan nilai ttabel sebesar 1.994 

dengan probabilitas signifikan variabel Perataan Laba 0.004 lebih kecil daripada 0.05. 

Maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa variabel Perataan Laba secara 

parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Reaksi Pasar. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitian Restuningdiah (2011) dan Koswara (2014). Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang melakukan perataan laba, dapat 

menurunkan  reaksi pasar yang diproksikan Cumulative Abnormal Return (CAR). 

Michelson et al (1995) menyatakan perusahaan yang melakukan perataan laba 

memiliki rata-rata return yang secara signifikan lebih rendah. 

Hasil Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Eko dan Suryono 

(2007) dan Apriwandi dan Pratama (2014) yang menyimpulkan bahwa Perataan Laba 

berpengaruh positif terhadap Reaksi Pasar, berarti laba yang merata dapat 

meningkatkan keyakinan investor. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung 

pernyataan Wijoyo (2014) bahwa angka laba yang lebih stabil lebih diinginkan oleh 

pasar. 

Pengaruh Corporate Social Responibility (CSR) Disclosure terhadap Reaksi 

Pasar. 

Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki thitung sebesar -0.537 lebih 

kecil daripada nilai ttabel sebesar 1.994 dengan probabilitas signifikansi 0.593 dimana 

lebih besar daripada signifikansi 0.05. Maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

bahwa  Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure secara parsial tidak 



 

 

berpengaruh terhadap Reaksi Pasar yang diproksikan Cumulative Abnormal Return 

(CAR). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kastuti Sari 

dan Dewi (2014) yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) 

tidak berpengaruh terhadap Reaksi Pasar. 

Hal ini kemungkinan disebabkan rendahnya kualitas pengungkapan CSR yang 

terdapat pada laporan tahunan. Sehingga investor sepertinya masih memberikan 

respon yang lebih besar terhadap informasi laba perusahaan. Silalahi (2014) 

menyatakan bahwa kebanyakan investor memiliki persepsi yang rendah terhadap 

informasi CSR. Hasil penelitian ini tidak mendukung pernyataan Cheng dan Yulius 

(2011) bahwa investor mempertimbangkan informasi CSR yang diungkapkan dalam 

laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian 

Cheng dan Yulius (2011) dan Apriwandi dan Pratama (2014)  yang menyimpulkan 

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap Reaksi Pasar. 

Pengaruh Perataan Laba dan Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure 

terhadap Reaksi Pasar 

Dari  hasil pengujian secara simultan (uji F) membuktikan bahwa Perataan 

Laba dan Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure secara simultan 

berpengaruh terhadap Reaksi Pasar yang diproksikan Cumulative Abnormal Return 

(CAR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2014. 

Dari hasil penelitian diketahui nilai Fhitung sebesar 4.377 dengan nilai Ftabel sebesar 

3.13, dimana Fhitung > Ftabel dengan probabilitas signifikansi 0.016 lebih kecil daripada 



 

 

0.05. Sehingga dapat disimpulkan variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perataan Laba dan   

Corporate  Social Responsibility (CSR) Disclosure secara simultan dan parsial 

terhadap Reaksi Pasar yang diproksikan Cumulative Abnormal Return (CAR) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

2012-2014. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perataan Laba berpengaruh negatif terhadap Reaksi Pasar. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan akan 

menurunkan respon investor yang diproksikan Cumulative Abnormal Return 

(CAR). Sebaliknya, laba yang tidak diratakan oleh perusahaan akan 

meningkatkan reaksi investor. Michelson et al (1995) menyatakan perusahaan 

yang melakukan perataan laba memiliki rata-rata return yang secara 

signifikan lebih rendah. 

2. Corporate  Social Responsibility (CSR) Disclosure tidak berpengaruh 

terhadap Reaksi Pasar. Hal ini kemungkinan disebabkan rendahnya kualitas 

pengungkapan CSR yang terdapat pada laporan tahunan. Sehingga investor 

sepertinya masih memberikan respon yang lebih besar terhadap informasi laba 

perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan investor 



 

 

memiliki persepsi yang rendah terhadap informasi CSR dan tidak 

mempertimbangkan informasi CSR dalam laporan tahunan. 

3. Perataan Laba dan Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Reaksi Pasar yang 

diproksikan Cumulative Abnormal Return (CAR). 

Saran Penelitian Selanjutnya 

1. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya populasi penelitian tidak hanya 

terfokus pada perusahaan manufaktur. Perusahaan pertambangan menjadi 

populasi yang menarik untuk diteliti, jika ingin mengembangkan penelitian 

ini. Karena perusahaan pertambangan lebih dekat berhubungan dengan 

sumber daya, khususnya sumber daya alam. Diharapkan perusahaan 

pertambangan lebih baik dalam mengungkapkan Corporate Social 

Resposibility (CSR). 

2. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya unit pengamatan penelitian adalah 

laporan keberlanjutan perusahaan (Sustainability Report) karena lebih baik 

dalam mengungkapkan Corporate Social Resposibility (CSR). 

3. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah variabel lain selain variabel yang 

digunakan agar dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

Reaksi Pasar, sehingga dapat membantu investor dalam pengambilan 

keputusan.  
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