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ABSTRACT

MARKET REACTION FOR EVENTS OF ENVIRONMENT
POLLUTIONS IN REGISTERED COMPANY IN INDONESIA STOCK

EXCHANGE

By

M. MUHAYIN A SIDIK

This study aims to examine the market reaction to environmental pollution events.

This research is included in quantitative research. Data source in this research is
secondary data. Sources of data in this study were obtained from the 3 most
trusted online mass media, namely; Kompas, Republika and Koran Tempo to find
information about environmental pollution events conducted by the company, as
well as for financial data of share price and trading volume through Indonesia
Stock Exchange website or other providers such as, yahoo finance and World
Investment.

Based on the test results, it can be concluded that, the hypothesis stating that there
is a market reaction to environmental contamination events indicated by the
decrease in average abnormal return before and after the reporting of
environmental pollution events conducted by companies listed on the Indonesia
Stock Exchange was rejected, The difference in market reaction to environmental
contamination events is indicated by the decrease in average abnormal return after
the reporting of environmental pollution events conducted by companies listed on
the Indonesia Stock Exchange. The second hypothesis is rejected, the hypothesis
that there is a market reaction to environmental contamination events is indicated
by a decrease in average trading volume before and after the reporting of
environmental pollution events conducted by companies listed on the Indonesia
Stock Exchange, there is no market reaction to the event of environmental
contamination Which is indicated by a decrease in average trading volume after
the reporting of environmental pollution events conducted by companies listed on
the Indonesia Stock Exchange.

Keywords: market reaction, abnormal return, trading volume.



ABSTRAK

REAKSI PASAR ATAS PERISTIWA PENCEMARAN LINGKUNGAN
PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR

DI BURSA EFEK INDONESIA

Oleh

M. MUHAYIN A SIDIK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai reaksi pasar terhadap peristiwa
pencemaran lingkungan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian
ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dari 3
media massa online terpercaya yang paling terkenal, yaitu; Kompas, Republika
dan Koran Tempo untuk mencari informasi tentang peristiwa pencemaran
lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, serta untuk data keuangan harga
saham dan volume perdagangan melalui situs Bursa Efek Indonesia atau provider
lainnya seperti, yahoo finance dan Dunia Investasi.

Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa, hipotesis yang
menyatakan bahwa terdapat reaksi pasar terhadap peristiwa pencermaran
lingkungan yang ditunjukkan dengan penurunan rata-rata abnormal return
sebelum dan sesudah pemberitaan peristiwa pencemaran lingkungan yang
dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditolak, tidak
terdapat perbedaan reaksi pasar terhadap peristiwa pencermaran lingkungan yang
ditunjukkan dengan penurunan rata-rata abnormal return sesudah pemberitaan
peristiwa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis kedua ditolak, hipotesis yang menyatakan
bahwa terdapat reaksi pasar terhadap peristiwa pencermaran lingkungan yang
ditunjukan dengan penurunan rata-rata volume perdagangan sebelum dan sesudah
pemberitaan peristiwa  pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak terdapat reaksi pasar terhadap
peristiwa pencermaran lingkungan yang ditunjukan dengan penurunan rata-rata
volume perdagangan sesudah pemberitaan peristiwa pencemaran lingkungan yang
dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kata kunci: rekasi pasar, abnormal return, volume perdagangan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu ketidak-etisan perusahaan terhadap lingkungan dewasa ini menjadi topik

yang sangat menarik, banyak dari para stakeholder terutama investor yang ingin

memutuskan untuk berinvestasi. Secara umum isu-isu tentang ketidak-etisan

perusahaan adalah kabar buruk yang merusak reputasi perusahaan, menurunkan

penjualan maupun harga saham, Aveta Business Institute (2016).  Perhatian

pelaku bisnis terhadap pelaporan ekonomi, sosial dan lingkungan semakin

meningkat seiring dengan banyaknya kasus lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Sebagai contoh kasus lumpur lapindo (PT Minarak Lapindo) dan kasus

pencemaran Teluk Buyat (PT Newmont Minahasa Raya) membuat perusahaan

dituntut untuk mengungkapkan informasi-informasi non-keuangan di dalam

laporan keuangannya, salah satunya adalah informasi tentang lingkungan dan

sosial. Perusahaan terdorong untuk melakukan pengungkapan informasi

lingkungan dan sosial untuk meningkatkan reputasi, keunggulan kompetitif, dan

manajemen risiko (Budiman dan Supatmi, 2009).

Cormier et al (1993) menyatakan bahwa investor menghargai jenis informasi

dalam laporan tahunan mereka atau dalam siaran pers, terutama jika informasi

tersebut positif dan dengan demikian akan sangat menguntungkan untuk reputasi
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perusahaan dan nilai. Banyak investor mencermati isu-isu lingkungan yang

bersinggungan terhadap perusahaan, hal ini dilakukan investor  semata-mata

demi menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Karena hal ini,

perusahaan mulai memperhatikan keinginan stakeholder serta investor

perusahaan sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam keberlangsungan

perusahaan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik tentu mendapatkan

citra positif dari masyarakat, sehingga mengurangi risiko terjadinya pelanggaran

peraturan tentang lingkungan dan protes dari masyarakat. Hal ini menjadi nilai

tambah perusahaan, dan tentunya hal ini amat disukai oleh para stakeholder dan

investor. Tuntutan mengenai pemeliharaan lingkungan saat ini, mau tidak mau

harus diperhatikan oleh perusahaan jika ingin tetap menjalankan kegiatannya.

Salomone et al (2001) menyatakan bahwa, setiap perusahaan harus mampu

menunjukkan kinerjanya yang positif dalam kinerja lingkungan sekalipun untuk

dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaannya.

Teori Signaling (Spence, 1973) dan Teori Pasar Modal yang Efisien (Fama,

1970) menyatakan bahwa kabar buruk tentang perusahaan akan direspon negatif

oleh pasar dalam bentuk penurunan harga saham. Penelitian terdahulu mengenai

isu-isu etis manghasilkan temuan yang beragam. Sebagian studi memberikan

bukti empiris yang mendukung hipotesis bahwa informasi tentang perliaku etis

corporate menyebabkan turunnya harga saham, sedangkan yang lain tidak dapat
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membuktikan adanya perubahan abnormal return di sekitar pemberitaan tentang

kejadian yang melibatkan perilaku yang tidak etis oleh perusahaan.

Para investor juga menaruh perhatian yang besar pada isu sosial perusahaan.

Alasan mengapa investor tertarik pada isu sosial diantaranya adalah:

1. Investor berharap informasi yang memberikan dampak sosial dan lingkungan

tersebut untuk kesinambungan usaha.

2. Investor dan sentimen pasar modal bereaksi positif atas program manajemen

terkait pada lingkungan sosial dan lingkungan usaha.

Reaksi investor dikatakan sebagai reaksi pasar terhadap suatu peristiwa, faktor,

hal dapat dilihat melalui pergerakan dan perubahan harga saham dan volume

perdagangan saham di pasar modal (Beaver, 1968). Volume perdagangan

merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat reaksi pasar

terhadap peristiwa ataupun informasi yang berkaitan dengan suatu saham.

Informasi yang dimiliki oleh investor akan mencerminkan volatilitas

perdagangan saham. Menurut Hartono (2010) pengujian kandungan informasi

dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman

mengandung informasi maka diharapkan pasar segera bereaksi setelah menerima

pengumuman tersebut.
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Banyak sekali peristiwa yang terjadi yang dapat mempengaruhi nilai perusahan

(Hartono, 2010).  Pengujian  reaksi pasar modal atas informasi ataupun suatu

peristiwa yang terjadi, misalnya menguji reaksi pasar dari peristiwa yang

diberitakan melalui media seperti tentang perusakan lingkungan, perambahan

hutan dengan cara membakar hutan, pembuangan limbah yang tidak

memperhatikan lingkungan dan ekosistem setempat dan sebagainya.

Peristiwa menurut MacKinlay (1997) adalah  informasi publik di pasar yang

mempengaruhi nilai satu atau lebih perusahan pada saat yang sama. Peristiwa

pengumuman adalah suatu pengumuman yang disampaikan oleh pihak

perusahaan atau pihak lain di luar perusahaan, misalnya pemerintah, regulator

dan pihak lainnya. Contoh peristiwa pengumuman-pengumuman adalah

pengumuman deviden, pengumuman susunan direksi, pengumuman yang

berhubungan dengan pemerintah, pengumuman-pengumuman industri sekuritas.

Peristiwa kejadian merupakan suatu kegiatan atau kejadian yang mengandung

informasi yang dapat mempengaruhi nilai dari perusahaan. Kegiatan atau

peristiwa ini misalnya adalah pemogokan karyawan, gempa bumi, bom meletus,

pemilihan presiden dan sebagainya. Reaksi pasar atas pengumuman menemukan

bahwa pasar hanya akan bereaksi pada peristiwa yang mengandung informasi

atau dengan kata lain peristiwanya mengandung nilai ekonomis yang dapat

mengubah nilai perusahaan. Adanya suatu peristiwa, maka suatu informasi baru
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mengenai nilai perusahaan diketahui oleh publik, sehingga harga saham

sebelumnya perlu direvisi dengan menggunakan nilai informasi baru tersebut.

Peristiwa atau informasi dianggap sebagai kabar baik atau kabar buruk

dihubungkan dengan nilai ekonomis yang dikandungnya. Jika suatu peristiwa

atau informasi mengandung nilai ekonomis meningkatkan nilai perusahaan, maka

dikategorikan sebagai kabar baik. Sebaliknya, jika suatu peristiwa atau informasi

mengandung nilai ekonomis menurunkan nilai perusahaan, maka dikategorikan

sebagai kabar buruk.

Media massa merupakan sumber informasi yang banyak digunakan oleh pelaku

pasar untuk mengidentifikasi suatu peristiwa. Dari informasi-informasi yang

didapatkan melalui media seperti isu pencemaran lingkungan oleh perusahaan,

investor dapat memutuskan untuk bereaksi di pasar saham, baik itu reaksi positif

ataupun negatif. Melalui media massa investor dapat melihat komitmen

perusahaan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan tentunya

keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Penelitian ini bermaksud melihat seberapa besar reaksi pasar yang terjadi akibat

dari pemberitaan media massa mengenai isu pencemaran lingkungan yang
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dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terutama

sekali bagi industri yang sangat sensitif terhadap lingkungan.

Menurut Hansen dan Mowen (2005) kinerja lingkungan seharusnya tidak lagi

dipandang hanya sebagai amal atau derma, melainkan sebagai kebersaingan.

Kinerja lingkungan yang baik akan menghasilkan ecoefficiency yang mendukung

sustainability development perusahaan. Sustainability yang baik akan menarik

investor untuk berinvestasi karena kecilnya risiko dan harapan akan return yang

diterima selalu meningkat. Al-Tuwaijri et al (2004) melakukan Pengujian

mengenai aspek sosial menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan

kinerja lingkungan dan kinerja ekonomi.

Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan terhadap

lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap reaksi pasar, yaitu

dalam penelitian Akhir (2010) menyimpulkan bahwa pengungkapan sosial dan

lingkungan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja

saham. Sedangkan dalam penelitian Brammer, et al. (2005) meneliti hubungan

antara corporate social performance dan financial performance yang diukur

dengan stock return. Environment dan employment berkorelasi negatif dengan

return, sedangkan community berkorelasi positif . Fiori, et al. (2007) meneliti

CSR yang berkaitan dengan reaksi investor dan memproksi kinerja perusahaan
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menggunakan stock price. Hasil empirisnya menunjukkan CSR tidak signifikan

mempengaruhi stock price.

Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, maka memotivasi penulis

untuk melakukan pengujian kembali. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya adalah, penelitian ini berfokus kepada pemberitaan yang dilakukan

oleh media massa. Karena menurut Cormier et al (1993) menyatakan bahwa

investor menghargai jenis informasi yang salah satunya melalui pemberitaan

pers. Oleh karenanya, penulis mengangkat judul penelitian ini adalah “Reaksi

Pasar atas Peristiwa Pencemaran Lingkungan pada Perusahaan yang

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan

masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat reaksi pasar terhadap peristiwa pencemaran lingkungan yang

ditunjukkan dengan penurunan rata-rata abnormal return sesudah peristiwa

pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia?
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2. Apakah terdapat reaksi pasar terhadap peristiwa pencemaran lingkungan yang

ditunjukkan dengan penurunan rata-rata volume perdagangan sesudah

peristiwa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat terbatasnya data dan informasi yang penulis dapatkan, maka dalam

penelitian ini penulis membatasi masalah-masalah yang ada, diantaranya:

1. Penulis hanya menggunakan variabel peristiwa pencemaran lingkungan

seperti, pembakaran hutan, pembuangan limbah oleh perusahaan yang di

batasi pada tiga media massa terkemuka, Republika, Kompas dan Tempo.

2. Data yang diambil adalah data harga saham dalam periode, 5 hari sebelum dan

5 hari setelah awal pemberitaan peristiwa pencemaran lingkungan oleh

perusahaan yang diberitakan media.

3. Dalam penelitian ini, pembatas data dan informasi yaitu seluruh jenis

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bersinggungan

langsung terhadap lingkungan.
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1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dijelaskan

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan

reaksi pasar terhadap peristiwa pencemaran lingkungan, sebelum, saat dan

setelah pemberitaan media.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis sebagai penambah ilmu pengetahuan dan merupakan sebuah

aplikasi dari teori yang telah didapatkan oleh penulis dalam dunia

perkuliahan.

2. Bagi perusahaan sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan bagi

manajemen perusahaan, stakeholder, dan calon investor, terutama sebagai

bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehubungan dengan kinerja

lingkungan dan pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan perusahaan.

3. Bagi akademisi sebagai bacaan yang diharapkan dapat menambah

pengetahuan dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang

ingin melakukan penelitian lebih lanjut.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Hipotesis Pasar Efisien (Efficient Market Hypothesis/EMH)

Pasar efisien menurut Fama (1970) adalah pasar yang mencerminkan

semua informasi yang tersedia. Hartono (2010) menyebutkan bahwa

kondisi pasar yang efisien adalah jika pasar bereaksi dengan cepat untuk

mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan

informasi yang tersedia. Ada tiga bentuk EMH (Bodie et al, 2014 : 353),

yaitu:

1. Pasar efisien dalam bentuk lemah.

Pasar digolongkan bentuk lemah jika harga saham sepenuhnya

mencerminkan semua informasi berdasarkan harga, volume penjualan,

maupun laba masa lalu.

2. Pasar efisien dalam bentuk setengah kuat.

Pasar digolongkan bentuk setengah kuat jika semua informasi publik

yang tersedia tercermin dalam harga pasar. Informasi tersebut dapat

berupa harga masa lalu, data fundamental perusahaan, prediksi laba, dan
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praktek akunting. Jika investor mendapatkan informasi publik tersebut

maka akan dicerminkan dalam harga pasar.

3. Pasar efisien dalam bentuk kuat.

Pasar digolongkan bentuk kuat jika harga sepenuhnya mencerminkan

seluruh informasi, baik data historis, informasi publik maupun informasi

privat.

Bertuah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Bursa Efek

Indonesia (BEI) memiliki efisiensi bentuk setengah kuat (Pasar bentuk

setengah kuat ditandai dengan adanya reaksi pasar ketika menerima

informasi baru yang beredar.

2.1.2 Teori Sinyal

Ketersediaan informasi adalah hal yang amat penting bagi investor dan

juga pelaku bisnis karena dari sebuah informasi investor dan pelaku bisnis

akan memperoleh gambaran mengenai kondisi pasar, baik di masa yang

lalu maupun di masa yang akan datang. Ketersediaan informasi yang

lengkap, akurat dan tepat waktu dari suatu informasi dapat membantu

investor dan pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan investasi. Pada

intinya, informasi yang digulirkan di pasar oleh manajemen perusahaan

akan direspon pasar sebagai suatu sinyal yang dapat berupa kabar baik atau
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kabar buruk terhadap adanya peristiwa tertentu yang dapat mempengaruhi

nilai perusahaan yang tercermin dari reaksi pasar berupa perubahan harga

dan volume perdagangan saham yang terjadi.

Berdasarkan teori sinyal, peristiwa pencemaran lingkungan dan

environmental disclosure memberikan informasi kepada investor tentang

prospek return masa depan yang substansial. Hal tersebut merupakan

sinyal berupa good news jika peristiwa pencemaran lingkungan kecil dan

environmental disclosure disampaikan hal ini merupakan prospek bagus di

masa depan dan memastikan terciptanya keberlanjutan perusahaan.

Dengan kinerja lingkungan yang baik dan pengungkapan lingkungan yang

tegas, perusahaan berharap dapat meningkatkan reputasi dan nilai

perusahaan melalui peningkatan return saham.

2.1.3 Teori Stakeholder

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas

yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri yaitu terhadap para

pemilik, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang

saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan
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pihak lain) menurut Gray et al. (1995) dalam Ghozali dan Chariri (2007),

kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan

dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk

mencari dukungan tersebut. Semakin powerful para stakeholder, maka

semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.

Pengungkapan lingkungan dianggap sebagai bagian dari dialog antara

perusahaan dengan stakeholder. Para stakeholder membutuhkan berbagai

informasi terkait dengan aktivitas perusahaan yang digunakan dalam

pengambilan keputusan. Oleh karena tumbuh kembang perusahaan

bergantung pada dukungan dari para stakeholder, maka perusahaan akan

berusaha untuk memberikan berbagai informasi yang bermanfaat bagi

stakeholder dalam mengambil keputusan.

2.1.4 Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan teori yang paling sering digunakan terutama

ketika berkaitan dengan wilayah sosial dan akuntansi lingkungan. Teori ini

berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori

legitimasi menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat

sehingga secara berkesinambungan harus memastikan apakah perusahaan

telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat
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dan memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) bisa diterima oleh

pihak luar perusahaan. Perusahaan harus selalu memperhatikan norma-

norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat

membuat perusahaan semakin legitimate.

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), legitimasi adalah hal yang penting

bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan

nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong

pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Legitimasi perusahaan akan mudah diperoleh jika terdapat kesamaan antara

hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga

tidak ada tuntutan dari masyarakat yang dapat mengancam keberlanjutan

pembangunan perusahaan.

2.1.5 Peristiwa Pencemaran Lingkungan

Pembangunan di sektor dunia industri merupakan cara yang tepat dalam

menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan. Melalui

pembangunan proyek industri, pemerintah dan para pengusaha mampu

mempekerjakan rakyat yang memiliki potensi baik. Hal ini juga dapat

meningkatkan perekonomian negara karena dengan proyek industri, maka

negara dapat mengurangi barang-barang impor. Dunia industri juga dapat
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mengajarkan dan mendidik bangsa agar menjadi bangsa yang produktif,

inovatif dan kreatif, sehingga dalam beberapa tahun bangsa kita bisa

menghilangkan sifat konsumtif.

Meskipun memiliki dampak positif yang besar bagi bangsa dan negara,

namun pembangunan proyek industri seringkali menyebabkan kasus-kasus

pencemaran yang jelas-jelas merusak lingkungan. Banyak proyek-proyek

pembangunan industri maupun kegiatan produksi yang ada di dalamnya,

tidak memenuhi dan menaati kaidah lingkungan hidup. Sehingga

lingkungan sekitar pabrik industri mengalami pencemaran tanah, air dan

udara. Hal ini tentu saja mengakibatkan gangguan kesehatan bagi

masyarakat sekitar pabrik. Banyak penyakit-penyakit kulit, gangguan

pernapasan dan gangguan pencernaan yang menyerang warga sekitar.

Kasus pencemaran lingkungan akibat industri perlu mendapat perhatian

lebih dari pemerintah. Walaupun sudah ditetapkannya peraturan

perundangan tentang hal ini, namun masih banyak saja para pengawas dan

pelaksanaan peraturan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Mereka dengan mudah menerima uang suapan dan membiarkan pabrik-

pabrik yang membuang limbahnya ke daerah pemukimam warga.
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Kasus pencemaran udara yang terjadi akibat industri diakibatkan oleh

pembuangan gas pembakaran diesel dan gas sisa produksi yang dibuang

melalui cerobong asap. Namun dalam kasus ini cerobong asap yang

dipergunakan sebagai saluran pembuangan sekaligus penyaringan udara

sisa sebelum dibuang, tidak memiliki spesifikasi yang baik dalam

mengurangi polusi. Selain itu, ketinggian dan kemiringan cerobong asap

juga harus ideal, sehingga udara sisa yang dibuang tidak mengenai

lingkungan tempat tinggal warga.

Berbeda dengan kasus pencemaran udara, pencemaran air dan tanah

dipengaruhi oleh pembuangan limbah yang dibuang ke sungai atau saluran

air warga. Pencemaran ini diakibatkan juga oleh pengolahan dan sterilisasi

limbah yang kurang baik. Sehingga limbah yang dibuang ke sungai masih

mengandung bahan-bahan logam maupun organik yang berbahaya. Bahan-

bahan ini bukan hanya mengganggu kesehatan warga, namun juga dapat

mengganggu populasi hewan dan tumbuhan air serta dapat menyebabkan

mutasi.

Pada pembuangan industri sering menggunakan bahan-bahan kimia dalam

proses produksi. Bahan-bahan kimia ini seringkali mengakibatkan

keracunan bagi orang yang tidak sengaja mengenainya. Bahan-bahan kimia

tersebut antara lain HCl, H2S, H2SO4, NHO3. Bahan tersebut biasa
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digunakan dalam melarutkan cat, vernis, lemak, oli, dan karet. Bahan-

bahan di atas ada yang bersifat basa dan asam. Umumnya bahan-bahan ini

sering mengakibatkan gangguan pernapasan dan iritasi pada kulit karena

sifat asam yang terkandung dalam bahan tersebut.

Jika limbah dari bahan-bahan korosif tersebut mencemari lingkungan dan

tidak sengaja dikonsumsi warga, maka dalam jangka waktu yang lama

dapat mengakibatkan kerusakan jaringan kulit, mata dan organ tubuh

terutama hati dan ginjal. Bahan-bahan tersebut juga dapat mengakibatkan

kebutaan dan hilangnya kesadaran atau pingsan, bila terkena dalam jumlah

yang banyak dan jangka waktu yang sedikit. Maka dari itu, kita perlu

mengolah bahan-bahan berbahaya tersebut dengan bijak agar tidak

membahayakan lingkungan sekitar.

Dalam mengatasi potensi masalah-masalah pencemaran yang dipaparkan di

atas Pemerintah Indonesia membuat program PROPER yakni program

Program Penilaian Peringkat Kinerja perusahaan dalam pengelolaan

lingkungan hidup. PROPER merupakan salah satu upaya kebijakan yang

dilakukan pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) untuk

mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan

melalui penyebaran informasi kinerja penaatan perusahaan dalam

pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat
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memperkuat berbagai instrumen pengelolaan lingkungan yang ada, seperti

penegakan hukum lingkungan, dan instrumen ekonomi. Di samping itu

penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi,

transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan.

Pelaksanaan PROPER saat ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2008 tentang Program Penilaian

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil

PROPER dipublikasikan secara terbuka kepada publik dan Stakeholder

lainnya. Kinerja perusahaan dalam hal ini dikelompokkan ke dalam

peringkat warna. Melalui pemeringkatan warna ini diharapkan masyarakat

dapat lebih mudah memahami kinerja penaatan masing-masing perusahaan.

Sejauh ini dapat dikatakan bahwa PROPER merupakan sistem

pemeringkatan yang pertama kali menggunakan peringkat warna. Peringkat

kinerja penaatan perusahaan PROPER dikelompokkan dalam 5 (lima)

peringkat warna dengan 7 (tujuh) kategori. Masing-masing peringkat warna

mencerminkan kinerja perusahaan. Kinerja penaatan terbaik adalah

peringkat emas, dan hijau, selanjutnya biru, biru minus, merah, dan merah

minus dan kinerja penaatan terburuk adalah peringkat hitam.
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2.1.6 Studi Peristiwa

Menurut Hartono (2010), studi peristiwa merupakan studi yang

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Studi peristiwa dapat

digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman

dan dapat juga digunakan untuk menguji efesiensi pasar bentuk setengah

kuat. Pengujian kandungan informasi dan pengujian efesiensi pasar bentuk

setengah kuat merupakan dua pengujian yang berbeda. Pengujian

kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu

pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan

pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas

bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai

nilai perubahan harga atau dengan menggunakan return tidak normal. Jika

suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan

memberikan return tidak normal kepada pasar. Sebaliknya yang tidak

mengandung informasi tidak memberikan return tidak normal kepada

pasar.
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2.1.7 CSR dan CSiR

Media massa merupakan sumber informasi yang banyak digunakan untuk

mengidentifikasi peristiwa. Salah satu peristiwa yang mengandung nilai

ekonomi adalah pemberitaan media tentang etika bisnis dan tanggungjawab

sosial perusahaan (CSR). Etika bisnis merupakan standar pelaksanaan atau

judgement moral yang diimplementasikan pada individu-individu yang

terlibat dalam kegiatan bisnis (Gittman, et al. 2012).

Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR atau tanggung

jawab sosial perusahaan, sebagai: “Continuing commitment by business to

behave athically and contribute to economic development while improving

the quality of life of the workforce and their families as  well as of the local

community and society at large.” Maksudnya adalah, komitmen dunia

usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal

dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan

pengingkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga

peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Wineberg dan Rudolph memberi definisi CSR sebagai:“The contribution

that a company makes in society through its core business activities, its
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social investment and philanthropy programs, and its engagement in public

policy”( Wineberg, 2004)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud kesadaran

perusahaan sebagai upaya meningkatkan hubungannya dengan masyarakat

dan lingkungannya. Oleh karena itu keduanya bukanlah dua entitas yang

harus saling menegaskan atau dua entitas yang saling mengeksploitasi. Di

tengah situasi masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih jauh dari

sejahtera, maka perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan

finansial mereka semata. Perusahaan dituntut untuk memiliki kepekaan dan

kepedulian terhadap kesejahteraan publik.

Secara umum terdapat dua kategori pedekatan yang digunakan dalam

penelitian-penelitian terdahulu ketika menguji hubungan CSR/CSiR dan

kinerja keuangan, yaitu event study (jangka pendek) dan pendekatan nilai

(jangka panjang).  Suatu peristiwa (pemberitaan di media) melibatkan

peristiwa tunggal namun pada waktu yang berbeda yaitu peristiwa atau

pemberitaan yang dilakukan oleh media pada waktu yang berbeda

(Hartono, 2012). Untuk itu, perusahaan-perusahan yang menjadi sampel

akan mempunyai waktu peristiwa yang berbeda-beda, yang selanjutnya

akan dijadikan waktu yang sama secara relatif yang disebut waktu ke nol.
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Hendarto dan Purwanto (2012) dengan menggunakan metodologi content

analyisis di salah satu media di Indonesia,  menemukan bahwa aktivitas-

aktivitas yang diberitakan di media tidak hanya perilaku etis dan kegiatan

corporate social responsibility (CSR), melainkan banyak juga pemberitaan

perilaku tidak etis (pelanggaran etika bisnis) dan corporate social

irresponsibility (CSiR).  Contoh pelanggaran standar-standar dalam

keuangan berupa kreativitas akuntansi, manajemen laba, peramalan

keuangan yang menyimpang, insider trading, kecurangan/penipuan,

kompensasi eksekutif yang berlebihan. Pelanggaran standar-standar dalam

menjaga lingkungan,  antara lain kegiatan tidak merehabilitasi area

tambang, kompensasi yang tidak jelas kepada masyarakat korban dampak

lingkungan, perusahaan membuang limbah ke sungai. Pelanggaran etika

lainnya  seperti memperkerjakan anak di bawah umur, tidak menyediakan

lingkungan kerja yang aman, dan lain-lain.

Penelitian sebelumnya yang mengaitkan nilai perusahaan dengan CSR

sudah banyak dilakukan.  Hasil riset menemukan bahwa impliaksi

melakukan kegiatan CSR, maka status organisasi di mata pemegang saham

dapat meningkat karena perusahaan melakukan kegiatan CSR (Mishra dan

Modi, 2016, Luo dan Bhattacharya, 2009. Penelitian selanjutnya

mengembangkan motivasi perusahaan melakukan CSR kepada motivasi
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untuk memberikan kesan yang baik  kepada masyarakat (Cormier dan

Magnan, 2015) kemudian motivasi untuk meningkatkan reputasi dan

legitimasi  (Doh et al, 2010). Begitu pula penelitian di Indonesia yang

mengaitkan nilai perusahaan dengan CSR  sudah banyak, yaitu pada

perusahaan sektor infrastruktur (Elsa, 2015),  sektor properti (Seraphine,

2015), sektor aneka industri (Vannetia,2015) dan sektor keuangan (Stefany,

2015). Hasilnya kegiatan CSR memberikan respon positif terhadap return

abnormal kumulatif.

Sebaliknya, menurut hasil penelitian tentang kegiatan CSiR dapat

menimbulkan reaksi penurunan nilai perusahaan. Pemberitaan media

tentang tindakan pelanggaran hukum oleh  perusahaan, berita denda

kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, berita moral karyawan yang

rendah, berita boikot oleh konsumen, berita denda pemerintah (Groening

dan Kanuri, 2016). Teori reputasi juga menjelaskan dampak perilaku

lingkungan perusahaan (going green) terhadap reputasi perusahaan (Lin,  et

al 2016). Riset oleh Desai dan Dharmapala (2009) juga menemukan bahwa

penilaian perusahaan yang menghindari pajak semakin negatif pada

perusahaan yang tata kelola perusahaannya buruk.   Begitu pula upaya

perusahaan untuk menjunjung etika dengan melakukan upaya mencegah
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kejahatan kerah putih lebih diapresiasi oleh investor, dan sebaliknya jika

tidak (Schnatterly, 2010).

2.1.8 Reaksi Pasar

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas

yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return

sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return.

Abnormal return terjadi karena ada informasi baru atau peristiwa baru yang

mengubah nilai perusahaan dan direaksi oleh investor dalam bentuk

kenaikan atau penurunan harga pasar. Bila suatu pengumuman

mengandung informasi, maka pasar akan menerima abnormal return, dan

sebaliknya jila suatu pengumuman tidak mengandung informasi maka

pasar tidak akan menerima abnormal return (Hartono, 2010).

Hartono (2008) menjelaskan bahwa abnormal return atau excess return

merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap

return normal. Return normal merupakan return ekspektasi (return yang

diharapkan oleh investor). Dengan demikian abnormal return adalah

selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi.

Menurut Samsul (2006), abnormal return diklasifikasikan menjadi 4

kelompok, yaitu:
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1. Abnormal Return (AR)

Abnormal return adalah selisih dari actual return dengan expected

return yang dihitung secara harian. Dengan demikian dapat diketahui

abnormal return tertinggi dan terendah serta reaksi yang paling kuat

pada hari-hari di periode jendela.

2. Average Abnormal Return (AAR)

Average abnormal return merupakan rata-rata dari semua jenis saham

secara harian. Dengan menghitung average abnormal return maka dapat

dilihat reaksi yang paling kuat dari seluruh jenis saham pada hari-hari di

periode jendela.

3. Cumulative Abnormal Return (CAR)

Cumulative abnormal return adalah akumulasi abnormal return harian

untuk semua jenis saham. Cumulative abnormal return digunakan untuk

membandingkan setiap jenis saham yang berpengaruh pada sebelum dan

sesudah peristiwa terjadi.
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4. Cumulative Average Abnormal Return (CAAR)

Cumulative average abnormal return adalah akumulasi dari average

abnormal return. Cumulative average abnormal return digunakan untuk

mengetahui kecenderungan dampak positif atau negatif dari suatu

peristiwa. Untuk mengetahui kecenderungan dampak dari suatu

peristiwa maka cumulative average abnormal return sebelum peristiwa

dibandingkan dibandingkan dengan cumulative average abnormal

return sesudah peristiwa. Abnormal return digunakan untuk mengetahui

seberapa besar reaksi pasar terhadap suatu informasi dari suatu

pengumuman. Terdapat beberapa model perhitungan abnormal return

menurut Brown dan Warner (1985) dalam Hartono (2008), yaitu:

1. Model Disesuaikan Rata-Rata (Mean-Adjusted Model)

Model disesuaikan rata-rata menganggap bahwa return yang

diharapkan (expected return) bernilai konstan yang sama dengan

rata-rata return realisasi sebelumnya pada periode estimasi.

2. Model Pasar (Market Model)

Model pasar melakukan perhitungan return yang diharapkan

(expected return) dengan dua tahap, yaitu:
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a. Membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi

selama periode estimasi.

b. Menggunakan model ekspektasi tersebut untuk mengestimasi

return yang diharapkan di periode jendela. Model ekspektasi dapat

dibentuk menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary Least

Square) atau regresi sederhana.

3. Model Disesuaikan Pasar (Market-Adjusted Model)

Model disesuaikan pasar beranggapan bahwa estimasi yang

terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return

indeks pasar. Return sekuritas yang diestimasi sama dengan return

indeks pasar.

2.1.9 Trading Volume Activity (TVA)

Volume perdagangan merupakan bagian yang diterima dalam analisis

teknikal. Kegiatan perdagangan dalam volume yang sangat tinggi di

suatu bursa akan ditafsirkan sebagai tanda pasar akan membaik.

Peningkatan volume perdagangan saham dibarengi dengan peningkatan

harga merupakan gejala yang semakin kuat akan kondisi yang bullish

(Neni dan Mahendra, 2004). Volume perdagangan saham dapat

digunakan oleh investor untuk melihat apakah saham yang dibeli

tersebut merupakan saham yang aktif diperdagangkan di pasar (Neni



28

dan Mahendra, 2004). Saham yang aktif perdagangannya sudah pasti

memiliki volume perdagangan yang besar dan saham dengan volume

yang besar akan menghasilkan return saham yang tinggi (Tharun,

2000).

Volume perdagangan saham merupakan rasio antara jumlah lembar

saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu terhadap jumlah saham

yang beredar pada waktu tertentu Husnan dalam Pramana (2012).

Volume perdagangan merupakan salah satu indikator yang digunakan

untuk melihat reaksi pasar terhadap peristiwa ataupun informasi yang

berkaitan dengan suatu saham. Sehubungan dengan adanya pemecahan

saham maka harga saham akan menjadi lebih murah sehingga volume

perdagangan saham menjadi lebih besar dan akan menarik investor

untuk memiliki saham tersebut atau menambah jumlah saham yang

diperdagangkan.

Naiknya volume perdagangan merupakan kenaikan aktivitas jual beli

para investor di bursa. Semakin meningkat volume penawaran dan

permintaan suatu saham, semakin besar pula pengaruhnya terhadap

fluktuasi harga saham di bursa, dan semakin meningkatnya volume

perdagangan saham menunjukan semakin diminatinya saham tersebut

oleh masyarakat sehingga akan membawa pengaruh terhadap naiknya
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harga (Indarti dan Purba, 2011). Volume perdagangan saham diukur

dengan menggunakan indikator aktivitas volume perdagangan saham

atau TVA (Trading Volume Activity), dimana TVA dapat diperoleh

dengan cara jumlah harga saham yang diperdagangkan pada waktu

tertentu dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada waktu tertentu

(Husnan, 2003). Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

TVA =  saham perusahaan yang diperdagangkan waktu t
 saham perusahaan yang beredar waktu t

Pendekatan TVA ini juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis

pasar efisiensi bentuk lemah (weak-form efficiency). Hal ini dikarenakan

pada pasar yang belum efisien atau efisien dalam bentuk lemah,

perubahan harga belum dengan segera mencerminkan informasi yang

ada sehingga investor hanya dapat mengamati reaksi pasar modal

melalui pergerakan volume perdagangan pasar modal yang diteliti.

Menurut Neni dan Mahendra (2004), kecepatan reaksi antara kejadian

dan pengaruhnya terhadap harga saham di bursa tergantung pada

kekuatan pasar. Semakin efisien suatu pasar maka semakin cepat pula

informasi tersebut terefleksikan dalam harga yang sama.
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2.1.10 Reaksi Pasar Terhadap Peristiwa Pencemaran Lingkungan

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas

yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return

sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal

return. Abnormal return terjadi karena ada informasi baru atau peristiwa

baru yang mengubah nilai perusahaan dan direaksi oleh investor dalam

bentuk kenaikan atau penurunan harga pasar. Bila suatu pengumuman

mengandung informasi, maka pasar akan menerima abnormal return,

dan sebaliknya jila suatu pengumuman tidak mengandung informasi

maka pasar tidak akan menerima abnormal return (Hartono, 2010).

Beaver (1968) menyatakan bahwa perbedaan penting antara pengujian

harga dan volume adalah bahwa harga merefleksikan perubahan dalam

pengharapan pasar sebagai suatu keseluruhan sedangkan volume

merefleksikan perubahan dalam pengharapan investor individual.

Media massa merupakan sumber informasi yang banyak digunakan oleh

pelaku pasar untuk mengidentifikasi suatu peristiwa. Dari informasi-

informasi yang didapatkan melalui media seperti peristiwa pencemaran

lingkungan oleh perusahaan, investor dapat memutuskan untuk bereaksi

di pasar saham, baik itu reaksi positif ataupun negatif. Melalui media

massa investor dapat melihat komitmen perusahaan dalam menjaga

keberlangsungan lingkungan hidup dan tentunya keberlangsungan



31

perusahaan itu sendiri. Perhatian pelaku bisnis terhadap pelaporan

ekonomi, sosial dan lingkungan semakin meningkat seiring dengan

banyaknya kasus lingkungan yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh

kasus lumpur lapindo (PT Minarak Lapindo) dan kasus pencemaran

Teluk Buyat (PT Newmont Minahasa Raya) membuat perusahaan

dituntut untuk mengungkapkan informasi-informasi non-keuangan di

dalam laporan keuangannya, salah satunya adalah informasi tentang

lingkungan dan sosial.

Peristiwa pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan

merupakan berita buruk bagi perusahaan karena dapat menurunkan citra

perusahaan di mata masyarakat maupun investor. Kondisi ini akan

menyebabkan harga saham akan turun, dengan turunnya harga saham

maka akan mengakibatkan pendapatan saham turun.

Informasi-informasi inilah yang kemudian akan membentuk ekspektasi

investor yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan untuk

menjual atau membeli saham, sehingga dapat dimungkinkan  bahwa

adanya pemberitaan mengenai peristiwa pencemaran lingkungan yang

dilakukan oleh perusahaan dapat menyebabkan terjadinya reaksi pasar

yang mengakibatkan perubahan harga saham yang merefleksikan

ekspektasi dari para investor yang berbeda. Selain itu, informasi yang

dimiliki oleh investor akan mencerminkan volatilitas perdagangan
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saham. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat

reaksi dari suatu pengumuman, Hartono (2010).

Menurut Hansen dan Mowen (2005) kinerja lingkungan seharusnya

tidak lagi dipandang hanya sebagai amal atau derma, melainkan sebagai

kebersaingan. Kinerja lingkungan yang baik akan menghasilkan

ecoefficiency yang mendukung sustainability development perusahaan.

Sustainability yang baik akan menarik investor untuk berinvestasi

karena kecilnya risiko dan harapan akan return yang diterima selalu

meningkat akibat. Al-Tuwaijri et al (2004) melakukan Pengujian

mengenai aspek sosial menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif

signifikan kinerja lingkungan dan kinerja ekonomi.

Namun, ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja

perusahaan terhadap lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap reaksi pasar, yaitu dalam penelitian Akhir (2010) disimpulkan

bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja saham. Sedangkan dalam

penelitian Brammer, et al. (2005) meneliti hubungan antara corporate

social performance dan financial performance yang diukur dengan stock

return. Environment dan employment berkorelasi negatif dengan return,

sedangkan community berkorelasi positif . Fiori, et al. (2007) meneliti

CSR yang berkaitan dengan reaksi investor dan memproksi kinerja
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perusahaan menggunakan stock price. Hasil empirisnya menunjukkan

CSR tidak signifikan mempengaruhi stock price.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui rekasi pasar terhadap peristiwa

pencemaran lingkungan dengan mengamati perbedaan abnormal return

serta volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa pencemaran

lingkungan yang diberitakan oleh media massa. Maka dalam penelitian

ini dihipotesiskan :

Ha1 : Terdapat reaksi pasar terhadap peristiwa pencermaran lingkungan

yang ditunjukan dengan penurunan rata-rata abnormal return

sebelum dan sesudah pemberitaan peristiwa pencemaran

lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia

Ha2 : Terdapat reaksi pasar terhadap peristiwa pencermaran lingkungan

yang ditunjukan dengan penurunan rata-rata volume perdagangan

sebelum dan sesudah pemberitaan peristiwa pencemaran

lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia
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2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam

penelitian ini adalah penelitian Al-Tuwaijri, et al. (2004), Mareta (2015),

Brammer, et al. (2005), Lindrianasari (2007), Suratno, et al. (2006), Clarkson, et

al. (2008), Anggraini (2008), Titisari, et al. (2010), Sukanto (2012). Berikut ini

adalah ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1
No. Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian
1. Al-

Tuwaijri
et al.
(2004)

The Relations
among
environmental
disclosure,
environmental
performance, and
economic
performance: a
simultaneous
equations
approach

Independen:
environmental
disclosure,
environmental
performance

Dependen:
economic
performance

Environmental
performance,
economic
performance dan
environmental
disclosure secara
statistik
signifikan,
namun hanya
hubungan
economic
performance
dengan
environmental
performance yang
mempunyai
interelasi
potensial.

2. Mareta Analisis Reaksi
Pasar Terhadap
Jokowi Effect

Variabel yang diukur:
- Cumulative

Abnormal
Return (CAR)

- Average
Trading
Volume
Activity

Terdapat
perbedaan
signifikan CAR
sebelum dan
sesudah peristiwa
pengumuman
pencalonan
Jokowi sebagai
presiden RI.
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(ATVA)

- Bid-ask
Spread (BAS)

Tidak terdapat
perbedaan
signifikan ATVA
dan BAS dalam
event yang sama.

Tidak terdapat
perbedaan
signifikan CAR,
ATVA, dan BAS
pada saat event
penetapan Jokowi
sebagai presiden
RI.

Pada saat event
pelantikan Jokowi
sebagai presiden
RI tidak terdapat
perbedaan
signifikan CAR,
dan ATVA antara
sebelum dan
setelah event
tersebut, namun
terdapat
perbedaan
signifikan BAS
antara sebelum
dan sesudah event
tersebut.

3. Brammer,
et al.
(2005)

Corporate Social
Performance and
Stock Returns: UK
Evidence from
Disaggregate
Measures

Independen:
indikator kinerja
sosial yaitu
environment,
employment and
community
activities

Dependen:
stock return

Indikator
environment
dan employment
berkolerasi
negatif
terhadap return
sedangkan
indikator
community
berkolerasi
positif terhadap
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return.
4. Lindriana

sari
(2007)

Hubungan Antara
Kinerja
Lingkungan
Dan Kualitas
Pengungkapan
Lingkungan
Dengan
Kinerja Ekonomi
Perusahaan Di
Indonesia

Independen:
kinerja lingkungan,
pengungkapan
lingkungan
Dependen:
kinerja ekonomi

Terdapat
hubungan
positif antara
kinerja
lingkungan
dengan
pengungkapan
lingkungan dan
kinerja
ekonomi

5. Suratno,
et al.
(2006)

Pengaruh
Environmental
Performance
terhadap
Environmental
Disclosure Dan
Economic
Performance

Independen:
environmental
disclosure,
environmental
performance

Dependen:
economic
performance

Hasil dari
penelitian ini
menunjukkan
bahwa
environmental
performance
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
environmental
disclosure dan
environmental
performance juga
berpengaruh
secara
positif signifikan
terhadap
economic
performance.

6. Clarkson,
et al.
(2008)

Revisiting the
relation
between
environmental
performance and
environmental
disclosure: An
empirical analysis

Environmental
performance dan
environmental
disclosure
berdasarkan
economics based
dan socio-political
theories of
voluntary
disclosure

Terdapat
hubungan
positif antara
environmental
performance dan
level of
discretionary
environmental
disclosure

7. Anggraini Hubungan Antara Independen: Hasil
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(2008) Environmental
Performance,
Environmental
Disclosure dan
Return
Saham

Environmental
Performance,
Environmental
Disclosure
Dependen:
Return Saham

penelitiannya
adalah
environmental
performance
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
environmental
disclosure tapi
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
return saham,
environmental
disclosure
mempunyai
pengaruh positif
signifikan
terhadap
return saham

8. Titisari,
et al.
(2010)

Corporate Social
Responsibility
(CSR)
dan Kinerja
Perusahaan

Independen:
parameter CSR
(employee,
environment,
community)

Dependen:
Stock return (CAR)

Kontrol:
DER, Beta, ROE,
PBV

Hasil analisis
menunjukkan
variabel
environment dan
community
berkorelasi
positif dengan
CAR,
sedangkan
parameter
employment
justru
berkorelasi
negatif
dengan CAR.

9. Sukanto
(2012)

Pengaruh
pengungkapan
Corporate Social
Responsibility
terhadap stock

Independen:
CSR social, CSR
environment, CSR
economy

Pengungkapan
CSR
dari lingkungan,
ekonomi dan
sosial
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return
pada perusahaan
yang
berkaitan dengan
lingkungan yang
listing di BEI

Dependen:
Stock return (CAR)

berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
stock return.

2.3 Model Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan literatur yang telah dikemukaan di atas,

maka penelitian ini adalah studi di luar peristiwa ekonomi yang dihubungkan

dengan reaksi pasar Indonesia. Peristiwa pencemaran lingkungan dapat

mempengaruhi terjadinya reaksi pasar modal berupa abnormal return dan

aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa pencemaran

lingkungan.

Berikut model penelitian dalam penelitian ini:

Gambar 1
Model Penelitian

Periode Pengamatan t-5 t t+5

REAKSI PASAR SESUDAH
- Abnormal Return

- Volume Perdagangan

REAKSI PASAR SEBELUM
- Abnormal Return

- Volume Perdagangan

PERISTIWA PENCEMARAN
LINGKUNGAN



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Sumber

data dalam penelitian ini diperoleh dari dari 3 media massa online terpercaya

yang paling terkenal, yaitu; Kompas, Republika dan Koran Tempo untuk mencari

informasi tentang peristiwa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh

perusahaan, serta untuk data keuangan harga saham dan volume perdagangan

melalui situs Bursa Efek Indonesia atau provider lainnya seperti, yahoo finance

dan Dunia Investasi.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan dalam mendapatkan data

yang akan diolah menjadi suatu hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengadakan studi kepustakaan

dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, karangan ilmiah,

serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian untuk menghimpun

pengetahuan teoritis serta teknik-teknik perhitungan yang berhubungan dengan

penelitian. Pengumpulan data diawali dengan mencari perusahaan yang

memenuhi kriteria sampel. Pencarian perusahaan yang memperoleh pemberitaan
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perilaku tidak etis dilakukan menelusuri pemberitaan dari 3 media massa online

terpercaya yang paling terkenal, yaitu; Kompas, Republika dan Koran Tempo.

Data lain yang diperlukan dalam penelitian ini adalah harga saham perusahaan

sampel dan indeks harga saham gabungan (IHSG) selama periode window. Semua

data ini diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia atau provider lainnya seperti

yahoo finance dan Dunia Investasi.

3.3 Populasi dan  Sampel Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan eleman yang akan ditarik kesimpulan

(Cooper dan Schinder, 2006). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada periode 2010-2016 di

Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sampel adalah elemen sebuah populasi yang akan diambil kesimpulannya dan

mencerminkan kondisi populasinya (Cooper dan Schinder, 2006). Sampel pada

penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang

memperoleh pemberitaan buruk di media massa terkait pencemaran lingkungan

seperti pembakaran hutan dan pencemaran limbah selama periode 2010 sampai

dengan 2016. Sampel dalam penelitian ini dipilih mengggunakan teknik

purpossive sampling atau berdasarkan kriteria tertentu yaitu :
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Tabel 2
Sampel Penelitian

No Keterangan
Jumlah

Observasi
1. Jumlah pemberitaan terkait perilaku pencemaran lingkungan

selama periode 2010 sampai dengan 2016.
33

2. Tidak memiliki data laporan keuangan yang lengkap dan data
perdagangan saham yang dapat diakses melalui situs resmi BEI
maupun pusat referensi pasar modal (PRPM)

(2)

3. Perusahaan yang melakukan transaksi akuisisi, merger maupun
pembagian dividen selama periode 2010 sampai dengan 2016.

(0)

Jumlah Sampel Akhir 31

Berdasarkan kriteria di atas, maka diperoleh observasi penelitian sebagai berikut:

Tabel 3
NO KODE EMITEN Judul Berita Link Berita Tanggal

Berita

1 GGRM
Gudang Garam
Tbk

Ratusan Orang Protes Gudang
Garam

http://regional.kompas.com/read/2010/08/08/
1802276/Ratusan.Orang.Protes.Gudang.Gara
m

8/8/2010

2 GTBO
Garda Tujuh
Buana Tbk

Hutan Lindung Pulau Bunyu
Ditambang

http://edukasi.kompas.com/read/2010/03/24/
02575016/hutan.lindung.pulau.bunyu.ditamb
ang

24/3/2010

3 BRPT
Barito Pacific
Tbk

Kucing Liar Sumatera Terancam
Perambahan Hutan

http://sains.kompas.com/read/2011/11/16/16
063025/Kucing.Liar.Sumatera.Terancam.Per
ambahan.Hutan

16/11/2011

4 GMTD

Gowa Makassar
Tourism
Development
Tbk

Veteran Pejuang Gugat Pengelola
GMTDC

http://regional.kompas.com/read/2011/05/12/
04302691/Veteran.Pejuang.Gugat.Pengelola.
GMTDC

5/12/2011

5 AALI
Astra Agro
Lestari Tbk

Akibat Ekspansi Sawit
http://regional.kompas.com/read/2012/06/04/
08515587/Akibat.Ekspansi.Sawit.2.

6/4/2012

6 GMTD

Gowa Makassar
Tourism
Development
Tbk

Warga Ditangkapi, Mafia Tanah
Dilindungi?

http://regional.kompas.com/read/2012/10/19/
11281146/Warga.Ditangkapi..Mafia.Tanah.
Dilindungi

19/10/2012

7 AALI
Astra Agro
Lestari Tbk

Orangutan Terancam Punah
http://regional.kompas.com/read/2013/05/09/
21012857/Orangutan.Terancam.Punah

6/4/2013

8 INCO
Vale Indonesia
Tbk

Demo Warga Berlanjut, PT Vale
Tanggapi via Email

http://female.kompas.com/read/2013/02/12/1
2204169/demo.warga.berlanjut.pt.vale.tangg

6/11/2013



41

api.via.email

9 INCO
Vale Indonesia
Tbk

Tambang Nikel Rusak Danau,
Warga di Luwu Timur Protes

http://female.kompas.com/read/2013/06/10/2
2353221/tambang.nikel.rusak.danau.warga.d
i.luwu.timur.protes

10/6/2013

10 INCO
Vale Indonesia
Tbk

Protes Limbah Perusahaan, Warga
Blokade JalanTambang

http://regional.kompas.com/read/2013/06/11/
15380363/twitter.com

12/2/2013

11 INRU
Toba Pulp
Lestari Tbk

Ratusan Tanaman Warga di
Simalungun Dirusak PT TPL

http://tekno.kompas.com/read/2013/06/22/17
19521/ratusan.tanaman.warga.di.simalungun
.dirusak.pt.tpl

22/6/2013

12 ELSA Elnusa Tbk
Saling Lempar Tanggung Jawab
soal Lumpur di Muarojambi

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/201
4/10/11/115533926/Saling.Lempar.Tanggun
g.Jawab.soal.Lumpur.di.Muarojambi

10/11/2014

13 BKSL Sentul City Tbk
Kasus Hutan Bogor, Bos Sentul
City Divonis Lima Tahun Penjara

http://nasional.kompas.com/read/2015/06/08
/13340711/Kasus.Hutan.Bogor.Bos.Sentul.C
ity.Divonis.Lima.Tahun.Penjara

8/6/2015

14 BYAN
Bayan
Resources Tbk

Terabas Kawasan Konservasi,
Pemprov Kaltim Setop Operasi 2
Tambang Batu Bara

http://regional.kompas.com/read/2015/08/22/
03310371/Terabas.Kawasan.Konservasi.Pem
prov.Kaltim.Setop.Operasi.2.Tambang.Batu.
Bara

22/8/2015

15 PJAA

PT
PEMBANGUN
AN JAYA
ANCOL Tbk.

Ratusan ikan mati dan terdampar di
pantai Ancol.

http://megapolitan.kompas.com/read/2015
/11/30/15133551/Ratusan.Ikan.Mati.dan.Te
rdampar.di.Pantai.Ancol

30/11/2015

16 SGRO
Sampoerna
Agro Tbk

Terkait kebakaran hutan, anak
usaha Sampoerna Agro digugat Rp1
Triliun

http://tekno.kompas.com/read/2015/10/22/14
5230226/Terkait.Kebakaran.Hutan.Anak.Us
aha.Sampoerna.Agro.Digugat.Rp.1.Triliun

22/1/2015

17 SMRA
Summarecon
Agung Tbk

Proyek terancam disegel,
Summarecon Agung minta maaf

http://internasional.kompas.com/read/2015/0
3/21/080757021/Proyek.Terancam.Disegel.S
ummarecon.Agung.Minta.Maaf

21/3/2015

18 AMRT
Sumber Alfaria
Trijaya Tbk

Greenpeace Tuding Rantai Pasok
IOI Group Rusak Hutan di
Kalimantan dan Papua

http://nasional.kompas.com/read/2016/09/27
/19055661/greenpeace.tuding.rantai.pasok.io
i.group.rusak.hutan.di.kalimantan.dan.papua

27/9/2016

19 BKSL Sentul City Tbk
Konflik Sengketa Lahan, Warga
Gelar Aksi di Kantor Sentul City

http://regional.kompas.com/read/2016/09/19/
16282901/konflik.sengketa.lahan.warga.gela
r.aksi.di.kantor.sentul.city

19/9/2016

20 BWPT
Eagle High
Plantations Tbk

Greenpeace Tuding Rantai Pasok
IOI Group Rusak Hutan di
Kalimantan dan Papua

http://nasional.kompas.com/read/2016/09/27
/19055661/greenpeace.tuding.rantai.pasok.io
i.group.rusak.hutan.di.kalimantan.dan.papua

27/9/2016

21 HMSP
HM Sampoerna
Tbk

Komentar PT Sampoerna atas
Demo Warga soal Sengketa Tanah
di Pasuruan

http://regional.kompas.com/read/2016/06/03/
16385631/komentar.pt.sampoerna.atas.demo
.warga.soal.sengketa.tanah.di.pasuruan

6/3/2016

22 INRU
Toba Pulp
Lestari Tbk

Stop Pencemaran di Danau Toba,
Rizal Ramli Minta Dua Perusahaan
Besar Berhenti Beroperasi

http://sains.kompas.com/read/2016/01/09/14
1833726/Stop.Pencemaran.di.Danau.Toba.Ri
zal.Ramli.Minta.Dua.Perusahaan.Besar.Berh
enti.Beroperasi

4/3/2016

23 INRU
Toba Pulp
Lestari Tbk

Warga Tuding Toba Pulp Caplok
Tanah Adat

http://regional.kompas.com/read/2016/03/04/
10200031/Warga.Tuding.Toba.Pulp.Caplok.
Tanah.Adat

9/1/2016

24 LPKR
Lippo Karawaci
Tbk

Dituding Ahok tak Buat Bak
Tampungan, Ini Jawaban Lippo

http://properti.kompas.com/read/2016/08/28/
232311621/dituding.ahok.tak.buat.bak.tamp
ungan.ini.jawaban.lippo

1/9/2016
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25 LPKR
Lippo Karawaci
Tbk

Soal Banjir di Kemang, Ini Kata PT
Lippo Karawaci

http://internasional.kompas.com/read/2016/0
9/01/14230361/soal.banjir.di.kemang.ini.kat
a.pt.lippo.karawaci

28/8/2016

26 SMAR SMART Tbk Orang rimba minta perlindungan
http://regional.kompas.com/read/2016/06/28/
16213241/orang.rimba.minta.perlindungan

28/6/2016

27 SMCB
HOLCIM
INDONESIA
TBK

Walhi Masih Dalami Kasus
Puluhan Warga Meninggal dalam
Rentang 45 Hari

http://regional.kompas.com/read/2016/04/04/
20040301/Walhi.Masih.Dalami.Kasus.Puluh
an.Warga.Meninggal.dalam.Rentang.45.Hari

4/4/2016

28 SMCB
HOLCIM
INDONESIA
TBK

Banyak Warga Meninggal Diduga
Terkait Pencemaran Udara, Walhi
Lakukan Investigasi

http://regional.kompas.com/read/2016/04/02/
16072411/Banyak.Warga.Meninggal.Diduga
.Terkait.Pencemaran.Udara.Walhi.Lakukan.I
nvestigasi

2/4/2016

29 SMGR

SEMEN
INDONESIA
(PERSERO)
TBK, PT

Banyak Warga Meninggal Diduga
Terkait Pencemaran Udara, Walhi
Lakukan Investigasi

http://regional.kompas.com/read/2016/04/02/
16072411/Banyak.Warga.Meninggal.Diduga
.Terkait.Pencemaran.Udara.Walhi.Lakukan.I
nvestigasi

11/4/2016

30 SMGR

SEMEN
INDONESIA
(PERSERO)
TBK, PT

Walhi Masih Dalami Kasus
Puluhan Warga Meninggal dalam
Rentang 45 Hari

ttp://regional.kompas.com/read/2016/04/04/2
0040301/Walhi.Masih.Dalami.Kasus.Puluha
n.Warga.Meninggal.dalam.Rentang.45.Har

4/4/2016

31 SMGR

SEMEN
INDONESIA
(PERSERO)
TBK, PT

Soal Meninggalnya 61 Orang di
Tuban, Walhi Gandeng Komnas
HAM

http://regional.kompas.com/read/2016/04/11/
16470031/Soal.Meninggalnya.61.Orang.di.T
uban.Walhi.Gandeng.Komnas.HAM

2/4/2016

Jumlah sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini berjumlah  31

Observasi. Dalam penelitian ini untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan

menghitung abnormal return dan rata-rata volume perdagangan dengan

mengumpulkan informasi perdagangan saham perusahaan sampel, serta indeks

harga saham gabungan (IHSG) harian selama  periode windows, yaitu 11 hari

dari 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pemberitaan serta 1 hari periode windows

(hari pemberitaan) terkait peristiwa pencemaran lingkungan.

3.4 Variabel Penelitian

Untuk pengujian hipotesis, pada penelitian ini digunakan varibel abnormal return

dan volume perdagangan sebagai berikut:
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3.4.1 Abnormal Return (AR)

Hartono (2008) mendefinisikan abnormal return atau return tak normal

sebagai kelebihan dari return yang sesungguhnya terhadap return normal.

Return normal merupakan return ekspektasian (return yang diharapkan

oleh investor). Abnormal return dihitung dengan  formula sebagai berikut:

Keterangan:

ARit = Abnormal return sekuritas ke-i pada hari ke-t
= Return realisasian (sesungguhnya) untuk sekuritas ke -i pada

hari ke t
= Return ekspektasian sekuritas ke-1 pada hari ke t

Return realisasian   (actual return) merupakan return yang terjadi pada

waktu ke-t yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga

sebelumnya. Dihitung, dengan formula sebagai berikut:

Keterangan:
Rit = Return sekuritas ke i pada hari ke t
Pit = Harga sekuritas ke i pada hari ke t
Pit-1 = Harga sekuritas ke i pada hari ke t-1
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Return ekspektasian akan dihitung dengan model sesuaian pasar (Market

Adjusted Model).  Model ini menganggap bahwa penduga terbaik untuk

mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat

itu.  Model ini tidak memerlukan periode estimasi karena return sekuritas

yang dimiliki adalah sama dengan return indeks pasar.

Return indeks pasar harian dihitung dengan formula sebagai berikut:

Keterangan:
Rmt = Return pasar pada hari ke t
IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t
IHSGit-1 = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t-1

a. Cumulative Abnormal Return (CAR)

Reaksi pasar diukur dengan cumulative abnormal return (CAR).

Formula yang digunakan untuk menghitung CAR sebagai berikut:
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Keterangan:
CARi, = Cumulative Abnormal Return sekuritas ke-i pada hari ke t

sampai dengan n
ARit = Abnormal Return saham i pada hari ke t.

3.4.2 Volume Perdagangan

Volume perdagangan merupakan bagian yang diterima dalam analisis

teknikal. Kegiatan perdagangan dalam volume yang sangat tinggi di suatu

bursa akan ditafsirkan sebagai tanda pasar akan membaik. Peningkatan

volume perdagangan saham dibarengi dengan peningkatan harga merupakan

gejala yang semakin kuat akan kondisi yang bullish (Neni dan Mahendra,

2004). Volume perdagangan dapat dihitung dengan :

TVAit =  saham perusahaan yang diperdagangkan waktu t

 saham perusahaan yang beredar waktu t

Setelah TVA masing-masing saham diketahui kemudian dihitung rata-rata

TVA selama periode pengamatan dengan rumus:

XTVAt = ΣTVAi

N

Keterangan:
XTVAt = Rata-rata TVA pada waktu ke-t

ΣTVAi = Jumlah TVA pada waktu ke-t

N = Jumlah sampel
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3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Untuk menggambarkan atas data yang digunakan di dalam penelitian ini,

penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan yang didahului dengan

analisis statistik deskriptif guna memberikan gambaran dan meringkas data

yang diobservasi. Gambaran statistik data yang diobservasi dilihat dari nilai

rata-rata (mean), standar deviasi, serta nilai maksimum dan minimum dari

abnormal return dan volume perdagangan sebelum dan sesudah pemberitaan

peristiwa  pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.5.2 Uji Normalitas Data

Uji normalitas terhadap data yang diobservasi diperlukan untuk mendeteksi

apakah sampel yang digunakan di dalam penelitian ini berdistribusi normal

atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan uji

metode one-sample kolmogorov-smirnov test. Sampel dinyatakan

berdistribusi normal apabila Asymptotic sig > tingkat keyakinan yang

digunakan dalam pengujian. Sebaliknya dikatakan tidak normal apabila

asymptotic sig < tingkat keyakinan, dalam hal ini adalah 95% atau α=5%.
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Jika hasil uji menunjukan bahwa sampel data berdistribusi normal maka uji

beda yang digunakan untuk uji hipotesis adalah uji parametric (paired

sample t-test). Jika hasil uji menunjukan bahwa sampel berdistribusi tidak

normal maka uji beda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji non-

parametric wilcoxon signed test (Sugiyono, 2012:213). Tetapi jika hasil uji

normalitas menunjukan bahwa sampel berdistribusi tidak konsisten, maka

uji dilakukan dengan uji parametric dan non-parametric.

3.5.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji statistik parametric dan non-

parametric. Berdasarkan parameternya statistik dibagi menjadi dua, yakni

parametric dan non-parametric. Statistik parametric adalah statistik yang

mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data

menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan

dianalisis menggunakan statistik parametric harus memenuhi asumsi

normalitas. Sementara itu, statistik non-parametric adalah statistik yang

modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter populasi

terhadap sampel penelitian. Hipotesis diuji dengan menggunakan paired

sample t-test dan wilcoxon signed rank test. Paired sample t-test digunakan

untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua rata-rata populasi yang datanya

berbentuk interval dan rasio serta berdistribusi normal. Sementara itu,



48

Wilcoxon signed rank test digunakan untuk mengevaluasi perlakuan

(treatment) tertentu pada dua pengamatan, antara sebelum dan sesudah

adanya perlakuan tertentu. Dalam penelitian ini Paired sample t-test dan

wilcoxon signed rank test digunakan untuk menguji masing-masing sub

variabel penelitian. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu:

3.5.3.1 Paired Sample t-test

Paired sample t-test adalah uji t yang digunakan untuk

membandingkan mean dari satu sample yang berpasangan (paired).

Untuk paired sample t-test, kelompok sampel diberikan perlakuan

yang sama dan setiap subyek memiliki dua buah skor yang

berpasangan. Paired sample t-test bertujuan untuk mengkaji apakah

suatu perubahan terjadi sebagai akibat dari perlakuan dengan

membandingkan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Perlakuan

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebelum dan sesudah

pemberitaan peristiwa  pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tingkat

signifikansi (α) yang digunakan adalah 0,05 atau 5%  karena dinilai

cukup ketat untuk mewakili hubungan antar variabel yang diteliti dan

merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam
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penelitian ilmu sosial. Tingkat signifikansi 0,05 atau 5% artinya

kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas

95% atau toleransi kesalahan sebesar 5%. Langkah-langkah pengujian

hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Menghitung abnormal return dan volume perdagangan perusahaan

untuk periode yang diteliti.

2. Menghitung rata-rata abnormal return dan volume perdagangan

perusahaan berdasarkan kelompok yang diteliti.

3. Menghitung nilai thitung untuk setiap variabel dan mencari nilai ttabel

dengan df=n-1 dan taraf signifikansi (α:0,05).

4. Menentukan dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis.

Dasar pengambilan keputusan uji hipotesis yaitu:

Jika nilai probabilitas (sig) > 0,05 atau –ttabel< thitung< ttabel maka

hipotesis ditolak.

Jika nilai probabilitas (sig) < 0,05 atau thitung< -ttabel atau thitung>

ttabel maka hipotesis diterima.

5. Membandingkan antara nilai ttabel dengan thitung dan nilai

probabilitas (sig) dengan taraf signifikansi.

6. Membuat kesimpulan.
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3.5.3.2 Wilcoxon Signed Rank Test

1. Uji peringkat tanda wilcoxon digunakan untuk mengevaluasi

perlakuan (treatment) tertentu pada dua pengamatan, antara

sebelum dan sesudah adanya perlakuan tertentu. Uji ini menguji

hipotesis h1 dan h2, dengan mengunakan tingkat signifikasi

α=5%, maka jika prob < taraf signifikansi yang telah ditetapkan

α=5%, maka variabel independen tersebut berpengaruh siginifikan

terhadap variabel dependen, berarti terdapat perbedaan yang

secara statistik signifikan masing-masing abnormal return dan

volume perdagangan sebelum dan sesudah pemberitaan peristiwa

pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Dengan demikian langkah-

langkah pengujiannya dilakukan sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis

b. Menentukan daerah kritis dengan α=5%.

c. Menghitung dengan menggunakan software spss.

d. Membandingkan antara probabilitas dan taraf siginifikansi

yang telah ditetapkan (5%).



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai reaksi pasar terhadap peristiwa

pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan

bahwa, hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat reaksi pasar terhadap

peristiwa pencermaran lingkungan yang ditunjukkan dengan penurunan rata-rata

abnormal return sebelum dan sesudah pemberitaan peristiwa pencemaran

lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia ditolak, tidak terdapat perbedaan reaksi pasar terhadap peristiwa

pencermaran lingkungan yang ditunjukkan dengan penurunan rata-rata abnormal

return sesudah pemberitaan peristiwa pencemaran lingkungan yang dilakukan

oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hipotesis kedua ditolak, hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat reaksi pasar

terhadap peristiwa pencermaran lingkungan yang ditunjukan dengan penurunan

rata-rata volume perdagangan sebelum dan sesudah pemberitaan peristiwa

pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia, tidak terdapat reaksi pasar terhadap peristiwa pencermaran

lingkungan yang ditunjukan dengan penurunan rata-rata volume perdagangan
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sesudah pemberitaan peristiwa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti dalam penelitian ini sumber

data dalam penelitian ini diperoleh dari 3 media massa online saja sehingga

dirasa ada kemungkinan bahwa pemberitaan mengenai peristiwa pencemaran

lingkungan yang dilakukan perusahaan telah diberitakan melalui media online

ataupun media komunikasi lainnya.

Penelitian ini hanya berfokus pada peristiwa pemberitaan negatif perusahaan,

tidak melihat peristiwa ataupun informasi positif dari perusahaan.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat

dipertimbangkan bagi penelitian selanjutnya, yaitu kepada peneliti selanjutnya

diharapkan menggunakan sumber data melalui media online ataupun media

komunikasi lainnya yang lebih banyak dan luas. Serta dapat menambah  isu

perilaku tidak etis yang dilakukan perusahaan tidak hanya sebatas pencemaran

lingkungan saja dapat dengan menambah isu kecurangan keuangan atau isu

perilaku tidak etis lainnya yang dilakukan perusahaan. Dan juga dapat
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menambahkan informasi-informasi yang positif yang diberitakan oleh media

massa.
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