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       BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di Indonesia terdapat undang-undang yang mewajibkan bagi perusahaan 

untuk melaksanakan CSR yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas diungkapkan bahwa “Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Sesuai dengan 

undang-undang tersebut, perusahaan pertambangan dan manufaktur sebagai salah 

satu perusahaan yang kegiatan operasionalnya menggunakan sumber daya alam dan 

berdampak secara langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, maka 

diwajibkan untuk mengungkapkan kegiatan CSR sebagai bentuk tanggung jawab 

perusahaan terutama terhadap dampak negatif yang terjadi pada saat proses 

pertambangan dan produksi yang telah dilakukan.  

 CSR secara umum diartikan sebagai upaya dari perusahaan untuk 

menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal, baik 

yang bersifat eksternal maupun internal. Program eksternal dengan menjalankan 

kemitraan (partnership) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholder) untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya. Secara internal mampu berproduksi dengan baik, mencapai 

profit yang maksimal dan mensejahterakan karyawan. 

 Kewajiban untuk memenuhi CSR oleh perusahaan pengelola sumber daya 

alam dalam tataran operasional, belum sepenuhnya diimplementasikan, karena 
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kebanyakan pelaku usaha memandang CSR hanya sebagai sukarela dan bukan 

kewajiban. Bagi perusahaan CSR dilandasi oleh nilai moral bukan perintah hukum 

(paksaan). Dalam kaitan ini, pembangunan suatu Negara bukan hanya tanggung 

jawab pemerintah saja, setiap warga negara berperan untuk mewujudkan 

kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.  

 Akhir-akhir ini CSR sering mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak 

karena dinilai gagal. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan, antara 

masyarakat dengan pemerintah yang bersumber dari penguasaan sumberdaya alam 

justru terus terjadi. Penyebab utamanya adalah program tanggung jawab sosial 

perusahaan tidak memberikan pengaruh positif secara berarti bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  

 Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan muncul karena adanya 

tuntutan dari masyarakat dan para pengguna laporan keuangan terhadap dampak 

kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Namun di Indonesia 

karena kurangnya penerapan CSR pada perusahaan maka menyebabkan tingkat 

kepercayaan masyarakat dan investor berkurang. 

 Reaksi investor merupakan respon dari investor itu sendiri terhadap 

informasi yang diberikan perusahaan dan bisa bersifat positif atau negative (Maristi, 

2013). Jika suatu reaksi pasar modal terhadap informasi akuntansi diamati dengan 

menggunakan jendela peristiwa selama beberapa hari, melingkupi suatu 

pengumuman laba, dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi menjadi penyebab 

dari reaksi pasar (investor). Jika pengumuman mengandung informasi (information 

content), maka diharapkan investor bereaksi pada waktu pengumuman tersebut dan 
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informasi diterima oleh investor. Reaksi investor dapat dilihat dari adanya 

perubahan harga saham dari sekuritas bersangkutan dan perubahan volume 

perdagangan saham. 

 Salah satu reaksi investor tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan 

harga saham. Menurut (Eduardus dalam maristi, 2013) return saham adalah salah 

satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas 

keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Informasi 

yang sering diminta oleh investor untuk diungkapkan oleh perusahaan saat ini 

adalah informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial atau dikenal dengan 

Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure. Pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate 

social reporting, social accounting (Mathews, 1995) atau corporate social 

responsibility (Hackston dan Milne, 1996) dalam Sembiring (2005) merupakan 

proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 

organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan. 

 Dalam proses pengambilan keputusan investasi, para investor cenderung 

menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap 

masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup. Perusahaan-perusahaan yang telah 

lebih banyak mengungkapkan informasi sosial yang dibutuhkan oleh investor 

tentunya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan meningkatnya 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang melakukan pengungkapan 

diharapkan menjadi pendorong naiknya volume perdagangan saham, dan return 
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saham pada perusahaan yang dianggap sebagai pendorong adanya reaksi investor 

dalam pengambilan keputusan investasi.  

 Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh 

perusahaan akan disosialisasikan kepada publik salah satunya melalui 

pengungkapan sosial dalam laporan tahunan (annual report) yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Annual report) dan sustainability report  merupakan laporan tahunan 

yang memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan secara komprehensif baik 

mengenai informasi keuangan maupun informasi non keuangan yang perlu 

diketahui oleh para pemegang saham, calon investor, pemerintah, atau bahkan 

masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan 

di dalam laporan tahunan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi investor 

untuk melakukan investasi pada perusahaan yang bersangkutan. 

 Dalam proses pengambilan keputusan investasi, para investor cenderung 

menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap 

masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup (Pinnarwan dalam Zuhroh dan 

Sukmawati, 2003). Perusahaan-perusahaan yang telah lebih banyak 

mengungkapkan informasi sosial yang dibutuhkan oleh investor tentunya akan 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan yang melakukan pengungkapan diharapkan 

menjadi pendorong naiknya volume perdagangan saham, dan return saham pada 

perusahaan yang dianggap sebagai pendorong adanya reaksi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Bandi dan Jogiyanto (1999) menyimpulkan 

bahwa reaksi harga saham dan reaksi volume perdagangan saham secara statistik 
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terjadi secara dependen, dimana reaksi volume dependen terhadap reaksi harga 

saham, dan hubungan antara reaksi harga saham dan volume perdagangan lebih 

dekat pada depedensi daripada keeratan hubungan keduanya. 

Peneliti ini mengambil sampel perusahaan pertambangan karena pada 

periode 2002-20012 merupakan periode emas industry pertambangan dunia. 

Sebagian besar sumber daya tambang, baik energy maupun mineral secara 

bergantian menunjukkan peningkatan harga jual. Kondisi ini telah mendorong 

perkembangan industry pertambangan secara signifikan. Tingginya harga jual dari 

sumber daya tambang telah mendorong meningkatnya investasi pada sector ini, dan 

terutama mendorong meningkatnya volume produksi sumberdaya tambang yang 

dihasilkan. Dalam periode inilah, industry pertambangan yang selama beberapa 

dekade sebelumnya dipandang sebagai industry yang tidak menarik berubah 

menjadi industry primadona. Terhitung sejak tahun 2009, euphoria industry 

pertambangan mulai mengalami perlambatan dan penurunan. Banyak yang 

berpendapat bahwa hal ini didorong oleh terjadinya pelemahan ekonomi dunia yang 

mendorong melemahnya permintaan atas sumber daya tambang. Periode 2012-

2014 merupakan periode yang sangat menantang bagi industry pertambangan. 

Tekanan harga komoditas hasil tambang di pasar dunia terasakan hampir oleh 

seluruh hasil tambang.Sehingga hal ini juga berdampak pada jumlah investasi dan 

harga saham industry pertambangan di Indonesia. Fakta bahwa sumber daya 

tambang bersifat tidak terbarukan sebenarnya merupakan tantangan dan ancaman 

terbesar bagi industry pertambangan. Mengingat bahwa Indonesia merupakan salah 

satu Negara dengan pertumbuhan sector industry pertambangan yang sangat pesat. 
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Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 5 besar produsen terbesar sumber daya 

tambang utama di dunia. Namun cadangan minyak Indonesia yang hanya tinggal 

3,6 miliar barel, diperkirakan akan habis dalam waktu 11 tahun jika mengacu 

kepada asumsi tingkat produksi dan konsumsi saat ini (Nugraha, 2016). 

Penelitian mengenai pengaruh Corporate Social Responbility Disclosure 

terhadap respon investor pada perusahaan di sektor industri pertambangan dan 

manufaktur masih relatif baru dan belum terlalu banyak. Penelitian ini bertujuan 

melakukan kajian empiris terhadap respon investor terkait dengan kebijakan CSR 

perusahaan. Berdasar beberapa penelitian terdahulu (Maristi, 2013) Corporate 

Social Responbility berpengaruh signifikan positif terhadap reaksi investor, 

sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap reaksi investor. 

(Ilmi, Fadilah, dan Diamonalisa, 2015) pengungkapan Corporate Social 

Responbility (CSR) pada perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2013-2015 masih cenderung rendah namun pengungkapan 

program Corporate Social Responbility memberikan pengaruh terhadap keputusan 

investasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Selanjutnya menurut (Nugraha dan Juniarti, 2015) CSR yang diungkapkan dalam 

laporan tahunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap respon investor yang 

dihitung menggunakan CAR (Cummulative Abnormal Return). 

Dalam pengungkapan Corporate Social Responbility diukur menggunakan 

pedoman Global Reporting Initiative (GRI) yang merupakan sebuah kerangka 

pelaporan untuk membuat laporan pertanggung jawaban perusahaan (sustainability 
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reports). Penelitian ini menggunakan pedoman baru yaitu GRI G4 yang merupakan 

penyempurna dari GRI G3.1 (Neraca, 2014). 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka judul yang 

diketengahkan dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Corporate Social 

Responbility Disclosure Terhadap Reaksi Investor (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Pertambangan dan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-

2016) 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah  Corporate Social Responbility Disclosure berpengaruh terhadap 

reaksi investor pada perusahaan pertambangan dan manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini 

adalah untuk membuktikan secara empiris: 

1. Untuk menjelaskan secara empiris pengaruh Corporate Social Responbility 

Disclosure terhadap reaksi investor. 

 

2 Manfaat Penelitian 



8 

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara 

terperinci manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang p

entingnya penerapan corporate social responsibility dan dorongan bagi

manajemen untuk berperan aktif dalam kegiatan corporate social

responsibility serta menggungkapkannya di dalam laporan tahunan

perusahaan.

2. Bagi Pengguna Informasi Akuntansi

Bagi pengguna akuntansi antara lain : pemegang saham, investor, karyawan,

pemerintah dan masyarakat luas dapat memberikan suatu gambaran mengenai

tentang hubungan corporate social responsibility terhadap reaksi investor dan

volume perdagangan saham. Diharapkan pengguna akuntansi dapat mengambil

keputusan mengenai langkah-langkah yang akan diambil ketika perusahaan

telah mengungkapkan aktivitas corporate social responsibility.

3. Bagi peneliti lain

Bagi penelitian lainnya, hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi dalam

penelitian selanjutnya. Terutama berkaitan dengan pengaruh pengungkapan

corporate social responsibility terhadap reaksi investor dan volume

perdagangan saham, selain itu diharapkan pada penelitian selanjutnya,

keterbatasan penelitian ini bisa dicermati dengan seksama agar bisa menjadi

perbaikan demi memperoleh hasil yang lebih baik, akurat dan handal di masa

yang akan datang.


