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ABSTRACT 

This study aims to examine the differences in the financial performance and the value of the 
company at companies receiving Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) with the 
company instead of the receiver Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA). The data used 
in this study is a secondary data obtained in finished form. Sample in this research is the 
company that received the ISRA and the company does not receive the ISRA but still in the same 
type of industry. Test equipment used in this study is a different test. The results in this study is 
the first data (when the company won the ISRA), the results of testing with different test for the 
financial performance variables are proxied by ROA and Firm Value differences between 
recipients and non-recipients ISRA. There is no difference between ROE and not receiving 
company ISRA receiver. In the second data (1 year after the company won the ISRA), the results 
of testing with different test for the financial performance variables are proxied by ROA and 
ROE there is no difference between recipients and non-recipients ISRA. There are differences 
between the Company's Value recipients and non-recipients ISRA. 
 
Keywords : Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA), Corporate Social Responsibility 
(CSR), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) 

 
 

PENDAHULUAN 
Keberadaan perusahaan di lingkungan 
masyarakat seringkali membawa dampak 
yang negatif. Beberapa kasus seperti: 
pencemaran lingkungan, munculnya 
berbagai macam penyakit, global warming, 
radiasi merupakan dampak negatif dari 
industrialisasi. Dalam hal ini masyarakat 
yang harus menanggung dampaknya. 
Pelaporan akuntansi lebih sering digunakan 
sebagai alat pertanggungjawaban kepada 
pemilik modal. Sehingga dengan 
keberpihakan perusahaan kepada pemilik 
modal mengakibatkan perusahaan 
melakukan eksploitasi sumber daya alam 
dan masyarakat secara tidak terkendali yang 
mengakibatkan kerusakan lingkungan dan 
akhirnya mengganggu kehidupan manusia. 

Keputusan manajemen perusahaan 
untuk melaksanakan program-program CSR 
secara berkelanjutan, pada dasarnya 
merupakan keputusan yang baik. Sebab 
implementasi program-program CSR akan 
menimbulkan efek baik yang akan dinikmati 

oleh perusahaan dan seluruh stakeholder-
nya. Melalui CSR, kesejahteraan dan 
kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan 
lebih terjamin serta terjaganya kelestarian 
lingkungan akan memperlancar proses 
produksi yang pasokannya diambil dari 
alam. Melakukan kegiatan CSR, citra 
perusahaan di mata masyarakat akan 
semakin baik karena perusahaan dapat 
menunjukkan tanggung jawab dan 
kepeduliannya terhadap lingkungan. 
Penerapan CSR secara konsisten akan 
membangun hubungan yang harmonis 
dengan masyarakat serta menumbuhkan 
kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis. 
 Menurut Freeman (1984) dalam 
Danu (2011), pada era terakhir ini 
pemahaman manajemen strategis mulai 
berkembang, tidak hanya sekedar menguasai 
pasar saja, tetapi juga menguasai 
stakeholder yang menentukan kelangsungan 
hidup perusahaan. Pendapat itu juga 
didukung oleh Svendsen (1998) dalam Danu 
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(2011) bahwa manajemen strategis 
mengalami perubahan yang mencolok, 
dimana dahulu yang dianggap stakeholder 
adalah investor, dewan direksi, manajemen, 
pelanggan, pemasok dan pemerintah, 
kemudian berkembang menjadi lebih luas 
menyangkut karyawan, serikat pekerja, dan 
masyarakat umum.  

Beberapa penelitian membuktikan 
bahwa Corporate Social Responsibility 
mendorong perusahaan-perusahaan 
khususnya di negara industri seperti 
Amerika dan Eropa mulai melakukan 
pengungkapan dan pengakuan hal-hal yang 
bersifat eksternal. Studi yang dilakukan oleh 
Adam dkk (1997) dalam Danu (2011) 
mengungkapkan bahwa di enam negara 
Eropa, yaitu Jerman, Prancis, Swiss, Inggris 
dan Belanda, pelaksanaan praktik 
pengungkapan sosial merupakan hal yang 
lazim dalam laporan tahunan perusahaan. 
Penelitian tersebut dipertegas oleh Strike 
dkk (2006) dalam Danu (2011) yang 
mengungkapkan bahwa Corporate Social 
Responsibility dapat menjadi sinyal positif 
bagi perusahaan yang mengumumkan dan 
menjalankan program CSR.  

Berapa tahun belakangan diadakan 
sebuah penghargaan bagi perusahaan yang 
telah menerbitkan laporan tahunan 
perusahaannya yang diberikan oleh suatu 
organisasi profesi bernama ISRA (Indonesia 
Sustainability Reporting Award). Kegiatan 
ini ditujukan untuk meningkatkan 
penggunaan laporan keberlanjutan dan 
memberikan panduan sesuai dengan standar 
internasional yang dikeluarkan oleh Global 
Reporting Initiative (GRI). 

Agung (2012), menunjukkan bahwa 
kinerja keuangan sesudah melakukan 
pelaporan CSR lebih tinggi dibandingkan 
sebelum melakukan pelaporan CSR. Hal ini  
menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
positif antara pengungkapan 
pertanggungjawaban sosial terhadap kinerja 
keuangan (rasio profitabilitas yang 
diproksikan menggunakan Return on Asset). 

Etty Murwaningsari (2009), 
menyatakan CSR berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan 
yang lebih banyak mengungkapkan tentang 
CSR memiliki kinerja keuangan yang lebih 

baik dibandingkan dengan perusahaan yang 
lebih sedikit dalam mengungkapkan 
informasi CSR.  

Berdasarkan pernyataan diatas, maka 
penelitian ini mencoba untuk menguji 
apakah ISRA berdampak pada kinerja 
keuangan dan nilai perusahaan. 
 
RERANGKA TEORITIS DAN 
HIPOTESIS 
Teori Sinyal (Signailling Theory) 
Teori Sinyal menjelaskan tentang bagaimana 
para investor memiliki informasi yang sama 
tentang prospek perusahaan sebagai manajer 
perusahaan ini disebut informasi asimetris. 
Namum dalam kenyataannya manajer sering 
memiliki informasi lebih baik dari investor 
luar. Hal ini disebut informasi asimetris, dan 
ini memiliki dampak penting pada struktur 
modal yang optimal (Brigham, 2005) dalam 
Yeye (2011). 

Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility dalam konteks sinyal dapat 
mengirimkan sinyal reputasi perusahaan 
yang baik atau meningkatkan nama 
perusahaan dimata stakeholders. Sinyal 
positif diharapkan dapat memberikan respon 
yang positif terhadap pasar, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja pasar saham 
perusahaan yang tercermin melalui 
peningkatan harga saham perusahaan. 
 
Teori Keagenan (Agency Theory) 
Belkaoui (1989) dalam Retno (2006) 
mengemukakan didalam hubungan 
keagenan terdapat tiga faktor yang 
mempengaruhi biaya pengawasan 
(monitoring cost), biaya kontrak 
(contracting cost), dan viasibilitas politis. 
Perusahaan yang menghadapi biaya 
pengawasan dan kontrak yang tinggi 
cenderung memilih metode akuntansi yang 
dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, 
dan perusahaan yang menghadapi visibilitas 
politis yang tinggi cenderung akan memilih 
metode dan teknik akuntansi yang dapat 
melaporakan laba menjadi lebih rendah. 
Perusahaan melakukan pengungkapan 
tanggungjawab sosial dengan tujuan 
membangun image perusahaan dan 
mendapatkan perhatian dari masyarakat. 
Perusahaan memerlukan biaya untuk 



 
 

3 
 

memberikan informasi sosial, sehingga laba 
yang dilaporkan dalam tahun berjalan 
menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan 
menghadapi biaya kontrak dan biaya 
pengawasan yang rendah dan visibilitas 
politis yang tinggi akan cenderung 
mengungkapkan tanggungjawab sosial. 
 
Corporate Social Responsibility 
Pengertian dari Corporate Social 
Responsibility (CSR) telah dikemukakan 
oleh banyak pakar, diantaranya adalah 
definisi yang dikemukakan oleh Darwin 
(2004) dalam Retno (2006) yang 
mendefinisikan CSR sebagai mekanisme 
bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 
mengintegrasikan perhatian terhadap 
lingkungan dan sosial ke dalam operasinya 
dan interaksinya dengan stakeholders, yang 
melebihi tanggung jawab organisasi di 
bidang hukum. Tanggung jawab sosial dapat 
dikatakan sebagai timbal balik perusahaan 
kepada masyarakat dan lingkungan sekitar 
karena perusahaan telah mengambil 
keuntungan atas masyarakat dan lingkungan 
sekitar. Proses pengambilan keuntungan 
tersebut perusahaan seringkali menimbulkan 
kerusakan lingkungan dan dampak sosial. 
 
Manfaat Corporate Social Responsibility 
Perusahaan menjalankan tanggung jawab 
sosialnya, memfokuskan perhatian kepada 
tiga hal, yaitu profit, lingkungan, dan 
masyarakat. Diperolehnya laba, perusahaan 
dapat memberikan dividen bagi pemegang 
saham, mengalokasikan sebagian laba yang 
diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan 
mengembangkan usaha di masa depan, serta 
membayar pajak kepada pemerintah. 
Perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam 
usaha-usaha pelestarian lingkungan demi 
terpeliharanya kualitas kehidupan umat 
manusia dalam jangka panjang dengan 
memberikan perhatian kepada lingkungan 
sekitar. 
 
Indonesia Sustainability Reporting Award 
(ISRA) 
National Center for Sustainability Reporting 
(NCSR) didirikan pada tanggal 23 Juni 2005 
oleh 5 (lima) organisasi independen yaitu; 
Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen 

Akuntan Manajemen (IAI-KAM), Komite 
Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 
Forum For Corporate Governance in 
Indonesia (FCGI), Asosiasi Emiten 
Indonesia (AEI), dan Indonesian 
Netherlands Association (INA). NCSR 
menyelenggarakan program penghargaan 
yang ditujukan kepada perusahaan yang 
melakukan pelaporan atas kegiatan yang 
berhubungan dengan aspek lingkungan dan 
sosial selain aspek ekonomi yang 
dimaksudkan untuk memelihara 
keberlanjutan (sustainability) perusahaan itu 
sendiri diberi nama Indonesia Sustainability 
Reporting Award (Agung : 2012).  

ISRA merupakan penghargaan yang 
diberikan kepada perusahaan yang telah 
membuat laporan keberlanjutan 
(sustainability reporting) yang menyangkut 
aspek sosial dan lingkungan, baik yang 
diterbitkan secara terpisah meupun 
tergabung dalam laporan tahunan. 
Sustainability reporting merupakan sebuah 
alat komunikasi dimana perusahaan dapat 
mengungkapkan nilai sosial, ekonomi, dan 
lingkungan kepada para stakeholder. 
 
Dampak Indonesia Sustainability 
Reporting Award (ISRA) Terhadap ROE 
Perusahaan 
Return On Equity (ROE) merupakan rasio 
perbandingan antara laba bersih dengan 
modal sendiri atau modal saham yang 
digunakan untuk mengukur tingkat 
pengembalian atas investasi bagi pemegang 
saham biasa atau pemilik modal. Heinze 
(1976) dalam Samsinar (2010) menyatakan 
bahwa terdapat hubungan positif antara 
profitabilitas terhadap pengungkapan 
pertanggungjawaban sosial, semakin tinggi 
tingkat profitabilitas perusahaan maka 
semakin besar pengungkapan informasi 
sosial. Dengan melaporkan pengungkapan 
tanggungjawab sosial kepada publik 
memungkinkan perusahaan memperoleh 
legitimasi dengan memperlihatkan tanggung 
jawab sosial melalui pengungkapan CSR 
kepada media.  

Perusahaan yang ikut berpartisipasi 
dalam Indonesia Sustainability Reporting 
Award (ISRA), diharapkan dapat memiliki 
citra positif sehingga menambah minat daya 
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beli masyarakat kepada produk perusahaan. 
Hal ini dapat menyebabkan volume 
penjualan perusahaan akan terus bertambah, 
yang berdampak pada harga saham akan 
meningkat dan tentu saja return saham 
perusahaan akan meningkat. Citra 
perusahaan yang positif dengan 
memenangkan ISRA dapat berdampak pada 
penjualan produk perusahaan dan laba pun 
juga akan meningkat, sehingga ROE 
perusahaan juga akan meningkat. 
 
Dampak Indonesia Sustainability 
Reporting Award (ISRA) terhadap ROA 
Perusahaan 
Penghargaan Indonesia Sustainability 
Reporting Award (ISRA) dapat menarik 
minat para investor untuk menanamkan 
sahamnya di perusahaan sehingga 
menyebabkan perbedaan kinerja keuangan 
perusahaan antara sebelum dan sesudah 
menerima penghargaan ISRA. ROA 
merupakan rasio perbandingan antara laba 
bersih dengan total aktiva yang digunakan 
untuk mengukur kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba atas aktiva yang 
dipergunakan pada periode tertentu (Agung, 
2012). 

Fitriana (2007) dalam Sheila (2012) 
menyatakan bahwa terdapat perbedaan 
kinerja keuangan yang diukur dengan 
current rasio, working capital to assets 
ratio, return on investment, dan return on 
equity antara sebelum dan sesudah 
menerima penghaargaan ISRA 2007. Rata-
rata nilai keseluruhan ROA perusahaan 
mengalami peningkatan setelah 
berpartisipasi dalam Indonesia Sustainability 
Reporting Award (ISRA). Ini membuktikan 
bahwa Penghargaan ISRA dapat menarik 
investor untuk menanamkan saham di 
perusahaan. Sehingga menyebabkan 

perbedaan kinerja keuangan sebelum dan 
sesudah perusahaan menerima penghargaan 
ISRA. 
 
Dampak Indonesia Sustainability 
Reporting Award (ISRA) terhadap Nilai 
Perusahaan 
Menerapkan Corporate Social 
Responsibility (CSR) dapat menjadikan 
nama perusahaan akan semakin baik 
sehingga loyalitas konsumen akan semakin 
tinggi. Meningkatnya loyalitas konsumen 
akan berdampak pada peningkatan penjualan 
perusahaan. Semakin meningkat volume 
penjualan perusahaan maka semakin tinggi 
nilai perusahaan. Semakin baik kinerja suatu 
perusahaan dalam memperbaiki kinerja 
ekonomi, lingkungan dan sosial maka nilai 
perusahaan akan semakin meningkat. Ini 
dikarenakan investor tertarik untuk 
menanamkan sahamnya pada perusahaan 
tersebut. Semakin tinggi tingkat 
profitabilitas suatu perusahaan maka akan 
semakin besar pengungkapan 
tanggungjawab sosial perusahaannya 
(Rovila, 2012). Corporate Social 
Responsibility dapat meningkatkan nilai 
perusahaan pada saat profitabilitas suatu 
perusahaan itu meningkat. Ni Wayan (2010) 
menyatakan bahwa pengungkapan 
Corporate Social Responsibility 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ini 
berarti para investor telah 
mempertimbangkan laporan 
pertanggungjawaban sosial sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
untuk berinvestasi. Perusahaan yang 
mengungkapkan CSR akan dinilai lebih oleh 
investor bahwa perusahaan dapat 
meningkatkan loyalitas konsumen dan 
penjualan perusahaan akan semakin 
meningkat. 
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Gambar. 1 
Kerangka Pemikiran 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CSR menjadi sangat penting akhir – akhir 
ini karena banyak investor yang mulai 
peduli terhadap lingkungan dan bagaimana 
sebuah perusahaan dapat menjalankan 
usahanya tanpa merusak lingkungan. 
Perusahaan dengan pengungkapan CSR 
yang baik tentunya juga memiliki tingkat 
pengungkapan yang lebih baik. Dalam 
pengujian ini kualitas pelaporan 
tanggungjawab sosial perusahaan dapat 
dilihat dari perusahaan yang menerima 
penghargaan pada perusahaan yang 
memiliki kualitas pelaporan yang benar-
benar berkualitas. 
 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan 
masalah yang telah dijelaskan, maka 
hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
H1  : Pengumuman Indonesia 
Sustainability Reporting Award (ISRA) 
berdampak pada kinerja keuangan 
perusahaan penerima ISRA yang 
ditunjukkan dengan adanya perbedaan 
kinerja yang signifikan antara perusahaan 
penerima dan bukan penerima ISRA 

H2  : Pengumuman Indonesia 
Sustainability Reporting Award (ISRA) 
berdampak pada nilai perusahaan penerima 
ISRA yang ditunjukkan dengan adanya 
perbedaan nilai perusahaan yang signifikan 
antara perusahaan penerima dan bukan 
penerima ISRA. 
 
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif (quantitative) yang menekankan 
pada pengujian teori-teori melalui 
pengukuran variabel-variabel penelitian 
dengan angka dan melakukan analisis data 
dengan prosedur statistik. Penelitian ini 
merupakan penelitian lanjutan yang 
bertujuan untuk mengetahui kebenaran dari 
penelitian yang dilakukan sebelumnya. 
Penelitian ini termasuk dalam kategori 
penelitian historis yang merupakan 
penelitian terhadap masalah yang berkaitan 
dengan kejadian.  

Rancangan penelitian ini 
menggunakan data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh dalam bentuk jadi. Dalam 
penelitian ini menggunakan laporan CSR 

Indonesia Sustainability 
Reporting Award (ISRA) 

Perusahaan Bukan  Penerima 
ISRA 

Perusahaan Penerima 
ISRA 

Kinerja Keuangan (ROA dan 
ROE) dan Nilai Perusahaa 

Kinerja Keuangan (ROA dan 
ROE) dan Nilai Perusahaa 

Uji Beda 
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perusahaan dan perusahaan penerima 
penghargaan ISRA tahun 2007 sampai 
dengan tahun 2011. Penelitian ini termasuk 
penelitian arsip (archival research), karena 
penelitian ini menggunakan fakta tertulis 
(dokumen) atau berupa arsip data 
(Indriantoro dan Supomo, 1999:30). 
 
Identifikasi Variabel 
Variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain variabel dependen (dependent 
variable) adalah variabel yang dijelaskan 
atau dipengaruhi oleh variabel independen. 
Variabel dependen pada penelitian ini 
adalah Indonesia Sustainability Reporting 
Award (ISRA) 2007-2011 (penerima dan 
bukan penerima ISRA). Variabel 
Independen (independent variable) adalah 
variabel yang menjelaskan atau 
mempengaruhi variabel lain. Variabel 
independen pada penelitian ini adalah 
Kinerja Keuangan perusahaan yang 
diproksikan (Return On Assets (ROA) dan 
Return On Equity (ROE) dan Nilai 
Perusahaan. 
 
Definisi Operasional dan Pengukuran 
Variabel 
Berikut ini definisi operasional dan 
pengukuran variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 
 
Indonesia Sustainability Reporting Award 
(ISRA) 
ISRA merupakan penghargaan yang 
diberikan kepada perusahaan-perusahaan 
yang telah membuat laporan atas kegiatan 
yang menyangkut aspek lingkungan maupun 
sosial. ISRA memiliki tujuan, yaitu: (1) 
untuk memberikan pengakuan terhadap 
organisasi-organisasi yang melaporkan dan 
mempublikasikan informasi mengenai 
lingkungan, sosial, dan informasi 
keberlanjutan; (2) mendukung pelaporan di 
bidang lingkungan, sosial, dan 
keberlanjutan; (3) meningkatkan 
akuntabilitas perusahaan dengan  
menekankan tanggungjawab terhadap 
pemangku kepentingan; (4) meningkatkan 
kesadaran perusahaan terhadap transparansi 
dan pengungkapan. 

1. Kelengkapan (completeness), 
meliputi: profil perusahaan, dampak 
penting, kebijakan sosial, komitmen 
manajemen, target dan tujuan 
kebijakan sosial/lingkungan, layanan 
produk dan jasa, kebijakan 
pengadaan bahan baku dan isu-isu 
yang terkait dengannya, kebijakan 
pelaporan dan pembukuan, dan 
hubungan antara pelaporan 
sosial/lingkungan dengan masalah 
pembangunan yang berkelanjutan 
(sustainability development), sistem 
manajemen (management system) 
serta tata kelola perusahaan 
(corporate governance). 

2. Kepercayaan (credibility), meliputi: 
pencapaian utama saat ini, 
penyebutan anggota tim yang 
bertanggung jawab untuk isu 
sosial/ekonomi, sistem manajemen 
dan integrasinya ke kegiatan usaha, 
perencanaan ketidakpastian dan 
manajemen risiko, proses audit 
internal, ketaatan (compliance) atau 
ketidaktaatan terhadap peraturan, 
data-data mengenai dampak 
sosial/ekonomi, data-data keuangan 
konvensional yang berhubungan, 
laporan keuangan sosial/lingkungan 
dan full cost accounting, akreditasi 
atau sertifikasi ISO, penjabaran 
mengenai interaksi dengan pihak 
terkait atau proses dialog, 
pemanfaatan masukan dari pihak-
pihak yang terkait, serta pernyataan 
dari pihak ketiga. 

3. Komunikasi (communication), 
meliputi: tata letak dan penampilan, 
kemudahan dipahami, dibaca dan 
proporsional uraian tiap bagian, 
mekanisme komunikasi dan umpan 
balik (feedback), ringkasan 
pelaporan (executive summary), 
tersedia petunjuk kemudahan untuk 
membaca laporan, pemanfaatan 
sarana intranet dan internet, acuan 
bagi website dan pelaporan lain, dan 
hubungan antar pelaporan, 
kesesuaian grafik, gambar dan foto 
dengan narasi, dan integrasi dengan 
laporan keuangan. 
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Kinerja Keuangan 
Return On Assets (ROA) 
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan 
tingkat aset tertentu.  

ROA =  Laba Bersih 

    Total Asset 

 

Return On Equity (ROE) 
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 
menghasilkan laba berdasarkan modal 
saham tertentu. 

ROE = Laba Bersih 

            Total Equity 

 

Nilai Perusahaan 
Nilai perusahaan merupakan persepsi 
investor terhadap perusahaan, yang sering 
dikaitkan dengan harga saham. Untuk 
mengukur nilai perusahaan, peneliti 
menggunakan rumus Tobin’s Q. Tobin’s Q 
adalah perbandingan antara nilai pasar 
perusahaan dengan nilai buku total aktiva.  
 
  Tobins’Q = (EMV + D) 

                    (EBV + D) 

Keterangan : 
Tobin’s Q  = Nilai Perusahaan 
EMV          = Nilai pasar ekuitas (Equity 

Market Value), yang 
diperoleh dari hasil 
perkalian harga penutupan 
saham (closing price) akhir 
tahun dengan jumlah 
saham yang beredar akhir 
tahun 

D  = Total Hutang 
EBV   = Selisih Total Hutang 
dengan Total Aktiva 
 
Populasi, Sampel, dan Teknik 
Pengambilan Sampel 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan-
perusahaan yang menerbitkan laporan 
perusahaan tahunan. Penelitian ini terutama 
ditujukan untuk perusahaan yang 
mendapatkan penghargaan ISRA yang 
digunakan sebagai sampel. Teknik yang 

digunakan untuk pengambilan sampel 
adalah purposive sampling yaitu sampel 
ditarik sejumlah tertentu dari populasi 
dengan menggunakan pertimbangan tertentu 
(Indrianto dan Supomo, 1999:131). Adapun 
kriteria yang digunakan sebagai berikut : 

1. Perusahaan go publik yang mendapat 
penghargaan ISRA tahun 2007 – 
2011. 

2. Perusahaan yang tidak mendapat 
penghargaan ISRA tahun 2007 – 
2011, dan masih pada industri yang 
sama dengan perusahaan penerima 
ISRA.  

3. Data diperoleh dari publikasi yang 
diakses dari website 
http://www.ncsr-id.org 

4. Rasio-rasio keuangan perusahaan 
sebagai aturan kinerja keuangan 
perusahaan yang diperoleh dari 
Indonesian Capital Market Directory 
(ICMD) dan www.idx.co.id  

 
Data dan Metode Pengumpulan Data 
Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. 
Periode data yang digunakan adalah lima 
tahun (2007-2011), diharapkan selama 
periode tersebut perusahaan telah 
mengungkapkan informasi sosial 
perusahaannya. 

Data yang digunakan merupakan 
data sekunder, yaitu data yang diperoleh 
dalam bentuk jadi yang telah dikumpulkan 
dan diolah oleh pihak lain dalam bentuk 
publikasi. Data yang digunakan pada 
penelitian ini berupa laporan keuangan dari 
perusahaan-perusahaan yang dijadikan 
sampel oleh peneliti yang diperoleh dari 
laporan keuangan tahunan perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2007-2011 
dan prngumuman perusahaan penerima 
ISRA dan bukan penerima ISRA pada 
industri yang sama pada tahun 2007-2011. 
Tabel 1 mendeskripsikan sampel perusahaan 
penerima ISRA dan bukan penerima 
penghargaan ISRA. 

Metode pengumpulan data yang akan 
digunakan untuk dianalisis dalam penelitian 
ini adalah metode dokumenter, karena data 
yang dikumpulkan adalah data sekunder 
yang berupa laporan CSR perusahaan dan 
perusahaan penerima penghargaan ISRA
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Tabel. 1  
Sampel Perusahaan Penerima ISRA dan Bukan Penerima Penghargaan ISRA 

 
ISRA Kriteria Sampel Jumlah Akumulasi 
2007 Perusahaan penerima ISRA 9  
2008 Perusahaan penerima ISRA 11  
2009 Perusahaan penerima ISRA 11  
2010 Perusahaan penerima ISRA 13  
2011 Perusahaan penerima ISRA 12  

JUMLAH SAMPEL PENERIMA ISRA   56 
2007 Perusahaan bukan penerima ISRA 16  
2008 Perusahaan bukan penerima ISRA 20  
2009 Perusahaan bukan penerima ISRA 20  
2010 Perusahaan bukan penerima ISRA 26  
2011 Perusahaan bukan penerima ISRA 21  

JUMLAH SAMPEL BUKAN PENERIMA ISRA  103 
JUMLAH SAMPEL SELAMA PERIODE 2007-2012  180 

 
 

 
 

ANALISIS DATA DAN 
PEMBAHASAN 
Uji Normalitas 
Uji normalitas data untuk menguji apakah 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya 
memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk 
menguji distribusi data normal atau tidak 
dapat dilakukan dengan analisis statistik 
One Sampel Kolomogorov-Smirnov. Jika 
distribusi normal dilakukan pengujian 
parametrik dengan menggunakan 
Independent Sample t-test. Jika data tidak 
terdistribusi dengan normal dilakukan 
pengujian non parametrik menggunakan 
Mann Whitney Test. Uji normalitas ini 
menggunakan dua data, yang pertama tahun 
pada saat laporan tahunan perusahaan 
memenangkan ISRA, yang kedua 1 tahun 
setelah laporan tahunan perusahaan 
memenangkan ISRA. Ketentuan kenormalan 
data sebagai berikut : 

a. Nilai Asymp. Sig atau probabilitas 
lebih dari 0,05 (Sig>0,05) artinya 
data terdistribusi secara normal. 

b. Nilai Asymp. Sig atau probabilitas 
kurang dari 0,05 (Sig<0,05) artinya 
data terdistribusi secara tidak 
normal. 
 

Uji Beda 
Uji beda sama dengan uji normalitas yaitu 
menggunakan dua data, data yang pertama 

pada saat perusahaan memenangkan ISRA 
dan data yang kedua data 1 tahun setelah 
perusahaan memenangkan ISRA. Uji beda 
ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan 
rasio keuangan yang dihitung dengan 
menggunakan ROA, ROE, dan nilai 
perusahaan yang diukur dengan 
menggunakan Tobins’Q dengan 
menggunakan data laporan keuangan.  
Pengambilan keputusan : 

a. Nilai Asymp. Sig lebih besar dari 
0,05 dengan tingkat signifikansi 5% 
artinya terdapat perbedaan yang 
signifikan atau H0 diterima 

b. Nilai Asymp. Sig lebih kecil dari 0,05 
dengan tingkat signifikansi 5% 
artinya tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan atau H0 ditolak. 

 
Data Pertama (pada saat perusahaan 
memenangkan ISRA) 
Sesuai dengan uji normalitas data yang 
pertama bahwa variabel ROA tidak 
terdistribusi secara normal, sehingga 
pengujiannya menggunakan Mann-Whitney 
Test. Variabel ROE terdistribusi secara 
normal, sehingga pengujiannya 
menggunakan Independent Sample T-test. 
Variabel TOBINSQ tidak terdistribusi 
secara normal, sehingga pengujiannya 
menggunakan Mann-Whitney Test. Hasil uji 
beda pada data pertama seperti pada tabel 2
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Tabel. 2 
Hasil Uji Beda Tahun 2007 – 2011 

 
Variabel Tingkat 

Signifikansi 
Sig. (2-
tailed) 

Kriteria 
Pengujian 

Kesimpulan 

ROA 
(Mann-Whitney Test) 

0,05 0,000 Sig < 0,05 H0 Ditolak 

ROE  
  (Independent Sample T-

test) 

0,05 0,072 Sig > 0,05 H0 Diterima 

TOBINS’Q 
(Mann-Whitney Test) 

0,05 0,000 Sig < 0,05 H0 Ditolak 

 
 

Berdasarkan hasil uji beda pada tabel 
2 dijelaskan bahwa Return On Assets (ROA) 
memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 
Data laporan keuangan yang digunakan pada 
saat menerima ISRA dapat disimpulkan 
bahwa rasio ROA perusahaan yang 
menerima penghargaan ISRA lebih tinggi 
dibandingkan dengan rasio ROA yang tidak 
menerima penghargaan ISRA.  

Untuk rasio Return On Equity (ROE) 
memiliki nilai signifikansi 0,072 > 0,05. 
Data laporan keuangan yang digunakan pada 
saat menerima ISRA dapat disimpulkan 
bahwa rasio ROE perusahaan yang 
menerima penghargaan ISRA tidak lebih 
tinggi dibandingkan dengan rasio ROE yang 
tidak menerima penghargaan ISRA.  

Untuk rasio nilai perusahaan 
(TOBINSQ) memiliki nilai signifikansi 
0,000 < 0,05. Data laporan keuangan yang 

digunakan pada saat menerima ISRA dapat 
disimpulkan bahwa rasio TOBINSQ 
perusahaan yang menerima penghargaan 
ISRA lebih tinggi dibandingkan dengan 
rasio TOBINSQ yang tidak menerima 
penghargaan ISRA. 
 
Data Kedua (data 1 tahun setelah 
perusahaan memenangkan ISRA) 
Sesuai dengan uji normalitas data yang 
kedua bahwa variabel ROA terdistribusi 
secara normal, sehingga pengujiannya 
menggunakan Independet Sample T-test. 
Variabel ROE terdistribusi secara normal, 
sehingga pengujiannya menggunakan 
Independent Sample T-test. Variabel 
TOBINSQ tidak terdistribusi secara normal, 
sehingga pengujiannya menggunakan Mann-
Whitney Test. Hasil uji beda pada data kedua 
seperti pada tabel 3. 

 
Tabel. 3 

Hasil Uji Beda Tahun 2008 – 2012 
 

Variabel Tingkat 
Signifikansi 

Sig. (2-
tailed) 

Kriteria 
Pengujian 

Kesimpulan 

ROA 
  (Independent Sample T-

test) 

0,05 0,489 Sig > 0,05 H0 Diterima 

ROE 
(Independent Sample T-

test) 

0,05 0,886 Sig > 0,05 H0 Diterima 

TOBINS’Q 
(Mann-Whitney Test) 

0,05 0,000 Sig < 0,05 H0 Ditolak 

 
Berdasarkan hasil uji beda diatas 

dijelaskan bahwa Return On Assets (ROA) 
memiliki nilai signifikansi 0,489 > 0,05. 
Data laporan keuangan yang digunakan pada 
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saat menerima ISRA dapat disimpulkan 
bahwa rasio ROA perusahaan yang 
menerima penghargaan ISRA tidak lebih 
tinggi dibandingkan dengan rasio ROA yang 
tidak menerima penghargaan ISRA.  

Untuk rasio Return On Equity (ROE) 
memiliki nilai signifikansi 0,886 > 0,05. 
Data laporan keuangan yang digunakan pada 
saat menerima ISRA dapat disimpulkan 
bahwa rasio ROE perusahaan yang 
menerima penghargaan ISRA tidak lebih 
tinggi dibandingkan dengan rasio ROE yang 
tidak menerima penghargaan ISRA. 

Untuk rasio nilai perusahaan 
(TOBINSQ) memiliki nilai signifikansi 
0,000 < 0,05. Data laporan keuangan yang 
digunakan pada saat menerima ISRA dapat 
disimpulkan bahwa rasio TOBINSQ 
perusahaan yang menerima penghargaan 
ISRA lebih tinggi dibandingkan dengan 
rasio TOBINSQ yang tidak menerima 
penghargaan ISRA. 
 
Pembahasan 
Penelitian ini bersifat quantitative dan 
menggunakan data sekunder dengan sampel 
berupa perusahaan penerima ISRA dan 
perusahaan bukan penerima ISRA tetapi 
masih pada satu jenis industri yang sama 
pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. 
Data ini menggunakan laporan keuangan 
yang terdapat di IDX dan Indonesian 
Capital Market Directory (ICMD). 

Hasil uji beda pada data pertama 
(pada saat perusahaan memenangkan ISRA) 
menunjukkan bahwa nilai rasio ROA dan 
Nilai Perusahaan penerima ISRA lebih 
tinggi dibandingkan dengan perusahaan 
yang tidak menerima ISRA. Penelitian ini 
sesuai dengan peneilitian yang dilakukan 
oleh Sheila (2012) yang menyatakan 
terdapat hubungan positif antara 
pengungkapan tanggungjawab sosial 
terhadap kinerja keuangan, sehingga 
perusahaan dengan tingkat profitabilitas 
yang tinggi cenderung mengungkapan 
tanggungjawab sosial yang besar. Dikaitkan 
dengan teori agensi, perolehan laba yang 
semakin besar akan membuat perusahaan 
mengungkapkan tanggungjawab sosial yang 
semakin luas.   Penelitian ini juga sesuai 
dengan penelitian Rovila (2012) yang 

menyatakan pengungkapan Corporate 
Social Responsibility mempengaruhi Nilai 
Perusahaan. Ini menunjukkan dengan 
adanya pengungkapan CSR yang tinggi akan 
berakibat pada meningkatnya nilai 
perusahaan karena investor tertarik untuk 
menanamkan sahamnya pada perusahaan 
tersebut. Sedangkan ROE perusahaan 
penerima ISRA tidak lebih tinggi 
dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 
menerima penghargaan ISRA. Hal ini sesuai 
dengan penelitian Luciana (2011) 
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 
rasio ROE antara penerima ISRA dan 
perusahaan yang tidak menerima ISRA. Hal 
ini sesuai dengan penelitian Hilman dan 
Keim (2001) dalam Luciana (2011) yang 
menyatakan bahwa perusahaan besar lebih 
memiliki sumber daya yang tersedia lebih 
besar untuk mendukung kegiatan CSR. 

Hasil uji beda pada data kedua (1 
tahun setelah perusahaan memenangkan 
ISRA) menunjukkan bahwa nilai rasio ROA 
dan ROE Perusahaan penerima ISRA tidak 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
perusahaan yang tidak menerima ISRA. 
Berdasarkan teori sinyal penguman 
Indonesia Sustainability Reporting Award 
(ISRA) dapat memberikan sinyal yang 
positif maupun negatif bagi perusahaan yang 
menerima penghargaan tersebut. 
Pengumuman ISRA memberikan sinyal 
positif apabila reaksi pasar dapat dilihat 
dengan perubahan harga saham yang 
cenderung meningkat. Namun jika 
pengumuman ISRA tidak membuat pasar 
bereaksi dengan perubahan harga saham, 
maka pengumuman tersebut memberikan 
sinyal yang negatif. Sedangkan rasio Nilai 
Perusahaan menunjukkan bahwa ada 
perbedaan antara penerima ISRA dan bukan 
penerima ISRA. 
 
KESIMPULAN, SARAN DAN 
KETERBATASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
perbedaan kinerja keuangan yang 
diproksikan dengan Return On Assets dan 
Return On Equity dan nilai perusahaan pada 
perusahaan penerima Indonesia 
Sustainability Reporting Award dan bukan 
penerima Indonesia Sustainability Reporting 
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Award pada tahun 2007 sampai dengan 
tahun 2011.  
Dari hasil penelitian mengenai analisis 
kinerja keuangan pada perusahaan penerima 
Indonesia Sustainability Reporting Award 
dan bukan penerima Indonesia Sustainability 
Reporting Award tahun 2007 – 2011, dapat 
disimpulkan : 

1. Pada data pertama (pada saat 
perusahaan memenangkan ISRA), 
hasil pengujian dengan uji beda 
terhadap variabel kinerja keuangan 
yang diproksikan dengan ROA dan 
Nilai Perusahaan terdapat perbedaan 
antara penerima ISRA dan bukan 
penerima ISRA. Ini menunjukkan 
bahwa perusahaan penerima ISRA 
dapat menarik minat para investor 
untuk menanamkan sahamnya, 
sehingga menyebabkan perbedaan 
kinerja keuangan perusahaan antara 
sebelum dan seduah menerima 
ISRA. Penerapan CSR juga memiliki 
pengaruh yang positif terhadap nilai 
perusahaan. Ini menunjukkan dengan 
adanya pengungkapan 
tanggungjawab sosial akan menarik 
pihak investor untuk berinvestasi. 
Menerapkan CSR menjadikan nama 
perusahaan semakin baik sehingga 
loyalitas konsumen menjadi tinggi. 
Meningkatnya loyalitas konsumen 
berdampak pada peningkatan 
penjualan, semakin meningkat 
penjualan perusahaan maka semakin 
tinggi nilai perusahaan tersebut. 
Tidak terdapat perbedaan antara 
rasio ROE perusahaan penerima 
ISRA dan bukan penerima ISRA. Ini 
menunjukkan perusahaan tidak dapat 
mengelola modal dengan baik, 
sehingga kecil kemungkinan 
memperoleh laba, dan tidak efisien 
dalam penggunaan modal sendiri 
yang mengaibatkan kecil 
kemungkinan untuk mendapatkan 
penghargaan ISRA.  

2. Pada data kedua (1 tahun setelah 
perusahaan memenangkan ISRA), 
hasil pengujian dengan uji beda 
terhadap variabel kinerja keuangan 
yang diproksikan dengan ROA dan 

ROE tidak terdapat perbedaan antara 
penerima ISRA dan bukan penerima 
ISRA. Hal ini sesuai dengan 
penelitian Rim Makni et al. (2008) 
dalam Luciana (2011), yang 
menyatakan bahwa perusahaan yang 
melakukan tanggungjawab sosial 
mengalami laba yang lebih rendah 
dan kekayaan pemegang saham 
berkurang, yang pada akhirnya 
membatasi investasi yang 
bertanggung jawab secara sosial. 
Terdapat perbedaan antara Nilai 
Perusahaan penerima ISRA dan 
bukan penerima ISRA. Hal ini 
dikarenakan penerapan CSR dapat 
menjadikan nama perusahaan 
menjadi semakin baik, sehingga 
dapat menarik para investor untuk 
menanamkan sahamnya pada 
perusahaan tersebut yang 
menyebabkan meningkatnya nilai 
perusahaan. Semakin baik kinerja 
perusahaan dalam memperbaiki 
kinerja ekonomi, lingkungan, dan 
sosial maka nilai perusahaan akan 
semakin meningkat. 
 
Penelitian ini mempunyai 

keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi peneliti berikutnya. 
Perusahaan pembanding memiliki aset yang 
tidak setara dengan perusahaan yang 
menerima ISRA, Variabel kinerja keuangan 
yang digunakan dalam penelitian ini hanya 
Return On Assets (ROA) dan Return On 
Equity (ROE), dan tidak semua data laporan 
keuangan perusahaan penerima penghargaan 
ISRA pada tahun 2007 – 2011 Go Publik.  

Berdasarkan hasil analisis 
pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan 
pada penelitian ini, adapun saran-saran yang 
dapat diberikan melalui hasil penelitian ini 
agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
menambahkan variabel atau ukuran lain 
untuk lebih luas lagi menganalisis perbedaan 
kinerja keuangan dan nilai perusahaan pada 
penerima ISRA dan bukan penerima ISRA 
dan dapat memperpanjang periode 
penelitian. Penelitian selanjutnya juga dapat 
menggunakan penerapan Good Corporate 
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Governance (GCG) selain ISRA sebagai 
variabel dependen dalam pengaruhnya 
terhadap nilai perusahaan. 
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