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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Memasuki era globalisasi dewasa ini, persaingan bisnis diantara 

perusahaan semakin ketat. Perusahaan-perusahaan diharuskan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan karena salah satu tujuan didirikannya perusahaan 

untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Secara tidak langsung hal ini 

menunjukkan kemakmuran para pemegang sahamnya. Menurut Wardoyo dan 

Theodora (2013:133),  nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan 

kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan 

menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut.  

Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang 

sering disebut agency problem. Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer 

perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan 

tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham. 

Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan 

timbulnya konflik yang biasa disebut agency conflict, hal tersebut terjadi karena 

manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak 

menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer 

tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan 

penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham 

sehingga menurunkan nilai perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam 

Wien Ika Permanasari, 2010: 1-2). 

Konsep nilai perusahaan berkaitan dengan kapitalisasi pasar. Kapitalisasi 

pasar secara sederhana adalah nilai dari saham perusahaan yang beredar di pasar. 

Nilai kapitalisasi pasar bagi perusahaan publik menjadi penting karena mampu 

menunjukkan nilai total perusahaan. Kapitalisasi pasar dihitung dengan 
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mengalikan jumlah saham yang beredar dengan harga pasarnya. Nilai ini menjadi 

berubah-ubah tergantung naik turunnya harga saham. Ketika harga saham naik, 

kapitalisasi pasar dan nilai perusahaan akan naik. Sebaliknya saat harga saham 

turun, kapitalisasi dan nilai perusahaan juga turun. Para investor 

mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar dalam pengambilan keputusan 

investasi, dimana perusahaan dengan kapitalisasi pasar tinggi lebih diminati 

investor dibandingkan perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang rendah 

(www.okezone.com). 

Menurut Brealey dan Myers (2000) perusahaan dengan Tobin’s Q yang 

tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangan kuat. Tobin;s Q 

adalah gambaran statistic yang berfungsi sebagai proksi dari nilai perusahaan dari 

perspektif investor. Dengan bertumbuhnya potensi investasi pada suatu 

perusahaan, akan membantu perusahaan mendapatkan dana dalam rangka 

meningkatkan daya saing serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

di era globalisasi yang berkembang pesat. 

Grafik 1.1 

Perkembangan Nilai Perusahaan dengan ukuran Tobin’s Q pada 

Perusahaan Agrikultur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014 

 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 2015 (Data diolah kembali) 
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Grafik 1.1 menunjukkan bahwa terjadi penuruan nilai perusahaan dengan 

ukuran tobin’s q. Pada tahun 2012, rata-rata nilai tobin’s q pada perusahaan 

agrikultur sebesar 1.03 yang berarti bahwa saham perusahaan-perusahaan 

agrikultur dalam kondisi overvalued. Dengan kata lain manajemen berhasil dalam 

mengelola aktiva perusahaan sehingga dapat menumbuhkan potensi investasi 

yang tinggi. Namun hingga tahun 2014 terjadi penurunan nilai tobin’s q menjadi 

sebesar 0.89. Nilai tersebut menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

undervalued. Kondisi ini menandakan bahwa manajemen telah gagal dalam 

mengelola aktiva sehingga potensi pertumbuhan investasi menjadi rendah. 

Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor 

maupun calon investor dalam mengambil keputusan. Dibutuhkan informasi yang 

lengkap, akurat serta tepat waktu yang akan mendukung investor dalam 

mengambil keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan 

yang diharapkan. Rustiarini (2010) menyatakan bahwa perusahaan akan 

mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham dapat naik atau 

turun umumnya disebabkan permintaan dan penawaran atas suatu saham. 

Semakin banyak yang berminat untuk membeli suatu saham, harga saham akan 

naik. Berbagai hal yang menyebabkan minat investor pada saham diantaranya 

reputasi perusahaan, laba perusahaan dan berbagai hal lain yang diinformasikan 

perusahaan melalui laporannya.  

Muhammad Iman (2014:2) menyatakan pengungkapan  informasi yang 

dilakukan perusahaan dapat membentuk persepsi pemakai laporan mengenai 

perusahaan, dan investor memiliki kecenderungan untuk menggunakan informasi 

tambahan yang dikeluarkan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Hal 

ini akan menyebabkan minat investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan 

tinggi, sehingga harga saham dan nilai perusahaan dapat naik. 

Fluktuasi harga saham terjadi setiap hari, bahkan setiap saat. 

Perubahannya terjadi karena berbagai informasi mengenai kinerja perusahaan, 

baik yang resmi berasal dari perusahaan maupun tidak resmi bersumber bukan 

berasal dari perusahaan. Berbagai rumor dan informasi ini bisa memengaruhi 
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persepsi investor dalam mengambil keputusan investasi. Jika informasinya positif, 

biasanya langsung diikuti peningkatan permintaan dan bereaksi pada kenaikan 

harga saham, begitu pula sebaliknya. Saat informasi perusahaan negatif, turunnya 

permintaan akan menurungkan harga saham (ekonomi.okezone.com). 

Perkembangan sektor agrikultur di Indonesia sejak tahun 2008 hingga 

tahun 2014 terus meningkat. Realisasi investasi di sektor pertanian mengalami 

peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Di tahun 2008 total nilai 

penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp. 1.18 triliun. Tahun 2012 

naik menjadi Rp. 9.63 Triliun, sementara penanaman modal asing (PMA) dari 

AS$ 147 Juta pada 2008 menjadi AS$ 1.271 Miliar pada tahun 2012 dan pada 

tahun 2014 menjadi AS$ 2.326 Miliar. Menteri Pertanian Indonesia  

mengemukakan, investasi sektor pertanian di Indonesia sejatinya memiliki 

jaminan pasar. Besarnya jumlah penduduk Indonesia, mencapai 257 juta jiwa, 

plus meningkatnya pendidikan dan daya beli masyarakat merupakan potensi pasar 

yang menjanjikan bagi produk pertanian.(www.republika.co.id) 

Selain itu, investasi sektor pertanian tahun 2015 diproyeksikan bakal lebih 

cerah. Bahkan realisasi investasi pertanian diyakini bakal tumbuh 10% sampai 

15% dari pencapaian investasi 2014. Badan Kordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) memproyeksi tahun ini bakal lebih ramai sebab tidak hanya Pulau Jawa 

yang dilirik tapi juga merambah luar daerah. Franky Sibarani, Kepala BKPM 

mencontohkan, Papua bakal menjadi tujuan investasi baru sektor pertanian dan 

perkebunan. BKPM mencatat total realisasi investasi pertanian dan hortikultura 

Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN dan Penanaman Modal Asing atau 

PMA pada periode 2010 sampai kuartal 3 2014 bernilai sekitar Rp 3,1 triliun. 

Rinciannya, PMDN sebesar Rp 823 miliar atau senilai 27%. Sementara PMA 

sebesar 73% atau senilai Rp 2,26 triliun. Dari segi lokasi investasi, 31% total nilai 

PMDN dan PMA di sektor industri berlokasi di Pulau Jawa. Sisanya (69%) di luar 

Jawa.(www.industri.kontan.co.id) 

 

http://www.industri.kontan.co.id/
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Tabel 1.1 

Perbandingan Harga Saham dan Income 

Perusahaan 
Harga Saham Income (dalam Miliar) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Bisi International 

Tbk. (BISI) 
Rp 790 Rp 560 Rp 790 Rp 102 Rp 114 Rp 90 

Astra Agro Lestari 

Tbk. (AALI) 
Rp 19,700 Rp 25,100 Rp 24,250 Rp 1,673 Rp 965 Rp 1,833 

BW Plantation 

Tbk. (BWPT) 
Rp 1,380 Rp 1,330 Rp 400 Rp 222 Rp 108 Rp 159 

Sumber : IDX Statistic Book 2012- 2014 

 

Tabel 1.1 menunjukan perubahan harga saham dan informasi kinerja 

income dari perusahaan yang bergerak di sektor Agrikultur. Dalam kurun waktu 

antara tahun 2012 hingga 2014,  investor mendapati informasi yang sifatnya 

positif dan negatif.  Bisi International Tbk. mengalami kenaikan income dari Rp 

102 Miliar menjadi Rp 114 Miliar di tahun 2013. Namun kondisi yang terjadi 

adalah penurunan harga saham dari Rp 790 menjadi Rp 560 pada tahun 2013. 

Hingga tahun 2014 didapati informasi negatif berupa penurunan income dari Rp 

114 Miliar menjadi Rp 90 Miliar, namun kondisi yang terjadi adalah kenaikan 

harga saham dari Rp 560 menjadi Rp 790. 

Kondisi berbeda dialami Astra Argo Lestari Tbk. meskipun mengalami 

penurunan income yang drastis dari Rp 1,673 Miliar menjadi Rp 965 Miliar di 

tahun 2013, terjadi kenaikan harga saham dari Rp 19,700 menjadi  Rp 25,100 di 

tahun 2013. Selain itu hingga tahun 2014 terjadi kenaikan income menjadi Rp 

1.833 Miliar tetapi diikuti dengan penurunan harga saham menjadi Rp 24,250. 

BW Plantation Tbk. mengalami perubahan yang fluktuatif, namun yang 

menjadi perhatian adalah dari tahun 2013 hingga tahun 2014 terjadi kenaikan 

income dari Rp 108 Miliar menjadi Rp 159 Miliar, tetapi terjadi penurunan harga 

saham yang drastis dari Rp 1,330 menjadi Rp 400. 

Berdasarkan hal di atas, penyusun menganggap bahwa investor tidak 

hanya menggunakan informasi keuangan saja dalam menilai suatu perusahaan. 
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Namun, faktor non keuangan juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang 

berdampak terhadap nilai perusahaan di mata investor. Informasi lain yang bisa 

digunakan dalam menilai perusahaan diantaranya penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

pada perusahaan tersebut. 

Good Corporate Governance merupakan faktor non keuangan yang saat 

ini banyak dipertimbangkan oleh investor dalam menilai suatu perusahaan (Sari 

dan Riduan, 2011). Pelaksanaan Good Corporate Governance yang baik dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor merespon secara 

positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan 

(Retno dan Priantinah, 2012). 

Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar good 

corporate governance telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan 

keputusan  investasi. Terutama sekali hubungan antara praktik corporate 

governance dengan karakter investasi internasional saat ini. Karakter investasi ini 

ditandai dengan terbukanya peluang bagi perusahaan mengakses dana melalui 

‘pool of investors’ di seluruh dunia. Suatu perusahaan dan atau negara yang ingin 

menuai manfaat dari pasar modal global, dan jika kita ingin menarik modal jangka 

panjang, maka penerapan good corporate governance secara konsisten dan efektif 

akan mendukung ke arah itu. 

Menurut Wardoyo dan Theodora (2013:133), perusahaan tentunya harus 

memastikan kepada para penanam modal bahwa dana yang mereka tanamkan 

untuk kegiatan pembiayaan, investasi, dan pertumbuhan perusahaan digunakan 

secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan  bahwa manajemen 

bertindak terbaik untuk kepentingan perusahaan. Penerapan GCG dapat didorong 

dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (ethical driven) 

datang dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis 

yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stakeholder 

dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Sedangkan dorongan 

dari peraturan (regulatory driven) mengharuskan perusahaan untuk patuh terhadap 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pedoman Umum Good Corporate 

Governance Indonesia, 2006).  

Mekanisme Corporate Governance meliputi banyak hal, contohnya, 

indepedensi dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, ukuran dewan direksi, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan keberadaan komite audit. 

Dengan adanya salah satu mekanisme GCG ini diharapkan monitoring terhadap 

manajer perusahaan dapat lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan dan nilai perusahaan. Jadi jika perusahaan menerapkan sistem GCG 

diharapkan kinerja tersebut akan meningkat menjadi lebih baik, dengan 

meningkatnya kinerja perusahaan diharapkan juga dapat meningkatkan harga 

saham perusahaan sebagai indikator dari nilai perusahaan sehingga nilai 

perusahaan akan tercapai.  

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia menyatakan 

bahwa salah satu tujuan pelaksanaan corporate governance adalah mendorong 

timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat 

dan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Akhir-akhir ini terdapat 

kecenderungan (trend) meningkatnya tuntutan publik atas transparansi dan 

akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi good corporate 

governance. Salah satu implementasi good corporate governance di perusahaan 

adalah penerapan Corporate Social Responsibility (CSR).  

Corporate Social Responsibility merupakan salah satu faktor non 

keuangan yang sekarang ini perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam upaya 

meningkatkan nilai perusahaan. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam 

jangka panjang akan meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap kehadiran 

perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan 

perusahaan terhadap lingkungannya, image perusahaan menjadi meningkat.  

Selain itu, corporate social responsibility merupakan salah satu informasi 

yang harus tercantum di dalam laporan tahunan perusahaan seperti yang diatur 

dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan 

yang mewajibkan perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan 
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dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Dengan adanya dasar hukum yang kuat sehingga pengungkapan CSR 

dalam laporan tahunan perusahaan yang semula hanya pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure) yang merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan 

peraturan menjadi pengungkapan wajib (mandatory disclosure). CSR menjadi 

wajib karena perusahaan tidak hanya berorientasi kepada pemilik modal (investor 

dan kreditur), tetapi juga kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan, 

seperti konsumen, karyawan, masyarakat, pemerintah, supplier atau bahkan 

kompetitor. 

Menurut Djuitaningsih dan Martatilova (2012), investor tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan yang banyak mengungkapkan CSR. Pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang tinggi akan berakibat pada meningkatnya 

nilai perusahaan yang berorientasi pasar karena investor tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan yang tingkat pengungkapa tanggung jawab sosialnya 

tinggi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan non bank dan 

lembaga keuangan di BEI pada tahun 2008-2009. 

Menurut Apria (2011) dalam Anwar dan Mulyadi (2012:317), 

setidaknya terdapat 2 faktor utama yang memperkuat implementasi CSR pada 

perusahaan. Pertama, komitmen dari CEO yang menganggap CSR sebagai strategi 

dan komitmen pemimpin perusahaan untuk meningkatkan kemampuan korporasi 

untuk bersaing. Kedua, ukuran dan usia perusahaan dimana perusahaan dengan 

ukuran dan pengalaman yang lebih besar akan lebih berkontribusi disbanding 

perusahaan kecil dan masih baru. 

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik memberikan 

perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham 

dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham 

secara maksimal, bukanlah sekedar suatu upaya untuk menjaga agar perusahaan 

bekerja sesuai peraturan dan norma yang berlaku secara universal, tetapi terutama 

bahwa pengelolaan yang baik itu dapat diketahui oleh publik dan para pihak yang 

berkepentingan, sehingga memperoleh keyakinan bahwa taruhannya di 

perusahaan publik adalah suatu keputusan yang benar. (Natalylova, 2011) 



9 
 

Demi pemenuhan kepentingan shareholder dan stakeholder akan 

informasi dan manfaat sosial, UU No. 40 Tahun 2007 ini mengatur mengenai 

praktik dan pelaporan corporate social responsibility. Pernyataan tersebut 

tercantum dalam Pasal 66 Ayat (2) Bagian C disebutkan bahwa selain 

menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan datas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian yang lebih difokuskan kepada perusahaan yang bergerak 

Agriculture, Forestry dan Fishing dengan judul :  

 

“PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR 

AGRICULTURE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2012-2014“. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang sudah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan pokok dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana perkembangan Good Corporate Governance, Corporate 

Social Responsibility, dan nilai perusahan dengan ukuran Tobins’Q  pada 

perusahaan sektor agriculture yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2014 ?. 

2. Bagaimana pengaruh penerapan Good Corporate Governance dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan 

dengan ukuran Tobins’Q pada perusahaan sektor agriculture yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014 secara simultan ?. 

3. Bagaimana pengaruh penerapan Good Corporate Governance dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan 

dengan ukuran Tobins’Q pada perusahaan sektor agriculture yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014 secara parsial ?. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk diajukannya sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan program studi Manajemen S-1, Fakultas Bisnis dan 

Manajemen, Universitas Widyatama. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perkembangan Good Corporate Governance, 

Corporate Social Responsibility, dan nilai perusahan dengan ukuran 

Tobins’Q  pada perusahaan sektor agriculture yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2014 4.  

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Corporate Governance dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan 

dengan ukuran Tobins’Q pada perusahaan sektor agriculture yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014 secara simultan. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Corporate Governance dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan 

dengan ukuran Tobins’Q pada perusahaan sektor agriculture yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014 secara parsial.  

 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, 

khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pihak-pihak lain yang 

membutuhkan. 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pemahaman dan 

pengetahuan mengenai penerapan Good Corporate Governance dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh 

perusahaan yang dapat berpengaruh kepada nilai perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini bisa sebagai bahan masukan dan informasi tambahan bagi 

perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pentingnya penerapan Good Corporate Governance dan Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility perusahaan dan sebagai pertimbangan 

dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan 

kepeduliannya pada lingkungan sosial.  

3. Bagi Masyarakat dan Akademik 

 Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 

pengetahuan, khususnya mengenai  pengaruh penerapan Good 

Corporate Governance dan pengungkapan Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan ukuran Tobins’Q pada 

perusahaan sektor Agriculture yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2014. 
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1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini 

adalah metode deskriptif dan verifikatif. Ghozali (2013: 19), menyatakan bahwa: 

”Penelitian descriptive adalah penelitian yang memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data”. 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran 

deskriptif atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Sedangkan metode verifikatif menurut Sugiyono (2012: 55), yaitu 

dijelaskan sebagai berikut: 

“Merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih”. 

Kedua metode penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi faktual 

dan mengidentifikasi suatu masalah, melakukan tes hipotesis serta memperoleh 

jawaban mengenai bagaimana hubungan suatu variabel terhadap variabel lain. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis 

korelasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Perusahaan yang bergerak di Sektor Agrikultur 

yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dari periode tahun 2012 hingga 

tahun 2014 (3 periode) tercatat di Bursa Efek Indonesia (www.idx.go.id) dan data 

keuangan diperoleh dari Kantor Perwakilan BEI Kota Bandung Jl. Veteran No. 10 

Bandung. 

Adapun periode penelitian ini dimulai dari  tahun 2012 hingga tahun 2014. 

Hal yang diteliti dari sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor  Agrikultur 

adalah berupa laporan keuangan dan laporan berkelanjutan. 

http://www.idx.go.id/

