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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun 

hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak lepas dari topik penelitian 

yaitu mengenai Pengarun pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

terhadap reaksi investor. 

Suhadi, Febrian dan Turatmiyah (2014) dengan penelitian yang berjudul 

“Model Corporate Social Responbility (CSR) Perusahaan Tambang Batubara di 

Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal”. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pertimbangan bahwa 

titik tolak penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka 

peluang untuk terwujudnya atau tidak dilaksanakan program tanggungjawab social 

perusahaan (CSR), penelitian ini juga didukung dengan penelitian yuridis empiris. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi pelaksanaan CSR pada 

perusahaan tambang batubara di Kabupaten Lahat dijalankan sebagaimana dalam 

aturan perundang-undangan baik yang ada pada PT BA Bukit Asam dan PT BAU 

dengan menggunakan konsep community development. 

Ilmi, Fadilah, dan Diamonalisa (2015) dengan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responbility Terhadap Keputusan 

Investasi”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis 
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data menggunakan metode kuantitatif diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 

pengungkapan Corporate Social Responbility (CSR) pada perusahaan 

pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2013 masih 

cenderung rendah, bahkan cenderung berfluktuasi. Keputusan investasi pada 

perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan perhitungan 

abnormal return menunjukkan angka rata-rata sebagian besar perusahaan bernilai 

negative pada setiap periode penelitian. Cumulatif abnormal return bernilai 

negative menunjukan bahwa return yang sesungguhnya terjadi lebih rendah dari 

return yang diharapkan oleh investor. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa pengungkapan program corporate social responbility memberikan pengaruh 

terhadap keputusan investasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 Karjaya dan Sisdyani (2014) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Tingkat Pengungkapan CSR dan Mekanisme GCG pada Kinerja Keuangan 

Perusahaan Pertambangan”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 

linier berganda, dimana terdapat pula uji statistic F yaitu menjelaskan bahwa 

seluruh variable bebas yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh bersama-

sama pada variable terikat, serta untuk mengetahui apakah penelitian ini layak atau 

tidak. Selanjutnya dilakukan uji statistik t, yang menjelskan pengaruh variabel 

bebas secara individual dengan variabel terikat. Hasil dari penelitian ini variabel 

Corporate Social Responbility berpengaruh positif pada kinerja keuangan 

perusahaan pertambangan pada periode 2008-2012. Dewan komisaris independen 

tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan pertambangan periode 2008-
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2012. Selanjutnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada kinerja 

keuangan perusahaan pertambangan pada 2008-2012. Dan kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan pertambangan periode 2008-

2012. 

 Nugraha dan Juniarti (2015) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Corporate Social Responbility Terhadap Respon Investor Pada Sektor Industri 

Pertambangan”. Penelitian ini dinilai melalui Cummulative Abnormal Return 

(CAR) untuk menguji apakah pengungkapan CSR dapat mempengaruhi respon 

investor. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa CSR yang diungkapkan dalam 

laporan tahunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap respon investor yang 

dihitung menggunakan CAR, ROA tidak berpengaruh terhadap respon investor 

yang dihitung dengan CAR, ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan 

dan positif terhadap CAR, Debt to Equity Ratio (DER) terbukti tidak berpengaruh 

terhadap CAR, dan Market Share memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap  

Cummulative Abnormal Return (CAR). 

 Stacia dan Juniarti (2015) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pengungkapan Corporate Social Responbility Terhadap Nilai Perusahaan di Sektor 

Pertambangan”. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling dan menggunakan model analisis regresi berganda untuk 

menguji hipotesis yang dirumuskan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

variabel CSR tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, variabel 

market share signifikan terhadap nilai perusahaan, dan debt to equity ratio tidak 
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signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, pengungkapan tanggung 

jawab sosial telah menjadi isu penting dalam melestarikan kelangsungan hidup 

perusahaan.  

 Listianti (2010) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Reaksi Investor: Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 

2008-2009”. Metode pemilihan sampel dalam peneitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling (metode pemilihan sampel dimana sampel yang dipilih adalah 

sampel yang dapat mewakili populasi) dan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan teknik regresi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara pengungkapan tanggungjawab 

sosial lingkungan (corporate social responsibility) dalam laporan tahunan 

perusahaan terhadap abnormal return yang dapat meningkatkan unexpected trading 

volume. Dari hasil uji hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi 

pengungkapan tanggung jawab social perusahaan dapat mempengaruhi investor 

dalam mengambil keputusan. 

 Maristi (2013) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Corporate Social 

Responbility Disclosure dan Kebijakan Dividen Terhadap Reaksi Investor”. 

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling dan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis regresi 

berganda. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) disclosure berpengaruh signifikan positif terhadap reaksi 

investor pada perusahaan LQ 45 tahun 2008-2010 di BEI dan Kebijakan dividen 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap reaksi investor pada perusahaan LQ 45 tahun 

2008-2010 di BEI. 

 Nurdin dan Cahyandito (2006) dengan penelitian yang berjudul 

“Pengungkapan Tema-Tema Sosial dan Lingkungan Dalam Laporan Tahunan 

Perusahaan Terhadap Reaksi Investor”. Metode pemilihan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan teknik simple random sampling  dan untuk menguji hipotesis 

dengan menggunakan teknik analisis jalur (path analysis). Dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari 

pengungkapantema-tema sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan 

terhadap reaksi investor. Ini mengindikasikan bahwa investor di Indonesia sudah 

mulai menggunakan informasi sosial dan lingkungan dalam melakukan keputusan 

investasi. 

 Barus dan Christina (2014) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Reaksi Pasar Terhadap Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling  dan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

hasil uji simultan (Uji-F) menunjukkan semua variabel independen yaitu abnormal 

return serta Volume Perdagangan Saham (VPS) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen harga saham dan hasil uji parsial (Uji-t) menunjukkan bahwa 

variabel Volume Perdagangan Saham mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap harga saham. Sedangkan untuk variabel abnormal return menunjukkan bahwa 

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen harga saham. 
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Astuti dan Nugrahanti (2015) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pengungkapan Corporate Social Responbility Terhadap Reaksi Pasar”. Metode 

pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling  

dan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian terhadap abnormal return, 

disimpulkan bahwa tidak dapat menolak Ho1, hal ini berarti tidak terdapat pengaruh 

positif atas pengung kapan CSR terhadap abnormal return.Hasil pe ngujian 

terhadap unexpected trading volume me nunjukkan bahwa tidak dapat menolak 

Ho2, hal ini berarti tidak terdapat pengaruh positif atapengungkapan CSR terhadap 

unexpected trading volume. 

B. Landasan Teori 

1  Signaling Theory  

Signaling theory berakar pada teori akuntansi pragmatik yang mengamati 

pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai yang memperhatikan 

pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi 

(Suwardjono dalam Listiyanti 2010). Pendekatan pragmatis dapat dilakukan dengan 

mengamati reaksi pemakai laporan keuangan, dimana adanya reaksi pemakai 

laporan keuangan merupakan bukti bahwa laporan keuangan bermanfaat dan berisi 

informasi yang relevan. Suatu kejadian atau pesan dikatakan mengandung 

informasi jika pesan tersebut menyebabkan perubahan keyakinan penerima (pasar 

modal) dan memicu tindakan tertentu (misalnya terefleksi dalam perubahan harga 

atau volume saham di pasar modal), dimana tindakan tersebut dinyakini sebagai 
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akibat informasi dalam kejadian atau pesan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

informasi tersebut bermanfaat. Jadi dapat disimpulkan, sebuah informasi dapat 

dikatakan bermanfaat apabila informasi tersebut benar-benar atau seakan-akan 

digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai yang dituju, yang 

ditunjukkan adanya asosiasi antara peristiwa (event) dengan return, harga atau 

volume saham di pasar modal (Suwardjono, 2005).  

Menurut Nezz (dalam Ghozali dan Chariri, 2007) jika perusahaan secara 

sukarela mengungkapkan informasi lingkungan yang bernuansa positif, maka 

tindakannya ini dapat mengurangi risiko berkurangnya kemakmuran yang mungkin 

dihadapi perusahaan di masa mendatang. Hal ini menunjukan sinyal positif bagi 

investor untuk menanamkan sahamnya.  

2  Stakeholder Theory  

Teori stakeholder adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan 

bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus 

memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya (Ghozali dan Chariri, 2007). 

Dengan demikian keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan 

yang diberikan oleh stakeholders kepada perusahaan tersebut. Friedman (dalam 

Ghozali dan Chariri, 2007) menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimulkan kemakmuran pemiliknya, sedangkan menurut Freeman (dalam 

Ghozali dan Chariri, 2007) yang dinamakan stakeholder adalah setiap kelompok 

atau individu yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi tujuan umum dari 
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suatu organisasi, termaksud kelompok yang dianggap tidak menguntungkan 

(adversial-group) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator. 

Dengan mengetahui apa yang diinginkan stakeholder maka manajer dapat 

merumuskan suatu strategi korporat yang flesibel yang tidak hanya bisa 

mengakomodasi seluruh kepentingan stakerholder, tetapi juga tujuan akhir 

perusahaan. Salah satu pewujutan strategi korporat adalah dengan melaksanakan 

program CSR serta mengungkapkannya didalam laporan tahunan. Hal ini penting 

dilakukan karena investor sebagai stakeholder perlu mengevaluasi sejauh mana 

perusahaan telah melaksanakan perannya sesuai keinginan stakeholder.  

3  Reaksi Investor  

Pengujian terhadap reaksi pasar atas informasi yang dipublikasikan banyak 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu, karena merupakan topik kajian yang cukup 

menarik dan kontrovesial di bidang keuangan. Reaksi pasar dapat diukur dengan 

menggunakan earning, dividen, abnormal return dan volume perdagangan saham 

(Subekti dalam Listiyanti 2010). 

(Apriliastuti dan Andayani, 2015)  menyatakan Reaksi investor merupakan 

respon investor atas informasi yang diberikan perusahaan baik yang bersifat positif 

maupun negatif. Investor cenderung untuk memilih investasi yang mampu 

menghasilkan keuntungan atas investasi yang dilakukan berupa tingkat 

pengembalian investasi (return) baik dalam bentuk pendapatan deviden (dividend 

yield) maupun (capital gain) yaitu selisih antara harga jual saham dikurangi dengan 

harga beli saham. Reaksi pasar menunjukkan bahwa laporan keuangan yang 
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diterbitkan oleh perusahaan publik mampu informasi-informasi lainnya 

mempengaruhi harga sekuritas. Reaksi investor dapat di ukur dengan Abnormal 

Return dan Trading Volume Activity. 

Ketika informasi diumumkan diharapakan pasar akan bereaksi pada waktu 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar yang ditunjukkan dengan adanya 

perubahan harga saham, perubahan harga saham dapat digambarkan dalam bentuk 

efisien pasar modal. Menurut Setiawan dan Hartono (2003) bentuk pasar modal di 

Indonesia adalah bentuk pasar efisien setengah kuat (semistrong form) secara 

informasi, yang tercermin dari cepatnya investor bereaksi terhadap masuknya 

informasi baru. Pasar efisien setengah kuat (semistrong form) dapat diuji dengan 

melihat abnormal return yang terjadi melalui perubahan harga saham dan aktivitas 

volume perdagangan saham (Fama dalam Jogiyanto, 2005). Dimana pasar yang 

efisien tercermin dari cepatnya investor bereaksi terhadap masuknya informasi 

baru, jika pelaku pasar (investor) menganggap informasi tersebut sebagai informasi 

yang baik (good-news) maka akan ada reaksi investor yang tercermin melalui 

peningkatan harga saham maupun volume perdagangan saham, peningkatan harga 

saham dapat dilihat dari abnormal return (Bandi dan Hartono, 2000). 

4 Abnormal Return 

Pada kondisi pasar yang efisien adanya abnormal return yang positif akan 

memicu kenaikkan volume perdagangan saham, begitu pula sebaliknya adanya 

abnormal return yang negatif dapat memicu penurunan volume perdagangan saham 

(Subekti dalam Listyanti, 2010). Tetapi perlu diingat bahwa tidak selalu abnormal 

return berhubungan dependen dengan volume perdagangan saham, dimana 
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perubahan harga merefleksikan perubahan dalam pengharapan secara keseluruhan 

sedangkan volume merefleksikan perubahan dalam pengharapan secara individu 

(Beaver 1968; Baron 1995) (dalam Bandi dan Hartono, 2000). Dalam artian suatu 

informasi, misalnya abnormal return mungkin netral dalam arti tidak mengubah 

pengharapan tentang pasar sebagai suatu keseluruhan tetapi mengubah 

pengharapan individual, yang berarti tidak ada reaksi investor secara keseluruhan 

terhadap abnormal return tetapi mungkin ada penggantian dalam posisi portofolio 

yang merefleksikan reaksi volume.  

Abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya terjadi 

(return realisasi) dengan return ekspektasi (expected return), return normal 

merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). Selain itu 

untuk suatu studi tentang harga, return pasar bisa juga dianggap sebagai return 

normal, serhinga merupakan pengurang bagi return aktual untuk menghasilkan 

abnormal return (Jogiyanto dalam Listyanti, 2010). Besarnya selisih juga dapat 

digunakan untuk menguji kandungan informasi (informasi contet) dari suatu 

pengumuman. Jika suatu pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan 

pasar akan bereaksi pada waktu pengumumam diterima oleh pasar, dimana reaksi 

tersebut ditunjukkan dengan abnormal return (Jogiyanto dalam Listyanti, 2010).  

Menurut teori Brown dan Warner (1985) dalam buku  (Jogiyanto,2013:610) 

menjelaskan   bahwa   untuk   mengestimas   return yang diharapkan (expected 

return) dapat digunakan tiga model, yaitu : 
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1. Model Disesuaikan Rata-rata(Mean Adjusted Model) 

Model Disesuaikan Rata-rata (Mean Adjusted Model) ini mengasumsikan 

bahwa expectedreturn memiliki  nilai  konstan  yang  sama  dengan  rata-rata 

return realisasi sebelumnya selama periode estimasi. expectedreturn pada pada 

periode tertentu didapatkan dengan lamanya periode estimasi. 

2. Model Pasar (Market Model) 

Model  Pasar  (Market  Model)  dihitung  dengan  melalui  dua  tahapan  yaitu 

membentuk  model  ekspektasi  dengan  menggunakan  data  realisasi  selama  

periode  return  estimasi.  Mengestimasi  return  ekspektasi  pada  periode  

jendela  dengan   menggunakan   model   ekspektasi   ini.   Model   ekspektasi   

deibentuk   dengan teknik regresi OLS (Ordinary Least Square).  

3. Model Disesuaikan pasar (Market Adjusted Model) 

Model   Disesuaikan   pasar   (Market   Adjusted   Model) menganggap   bahwa   

penduga  paling  baik  dalam  mengestimasi  return  dari  suatu  sekuritas  adalah  

return  indeks  pasar  pada  saat  ini.  Model  ini  tidak  menggunakan  periode 

estimasi   untuk   membentuk   model   estimasi   karena   return   sekuritas   

yang   diestimasi adalah sama dengan return indeks harga pasar. 

5  Corporate Social Responsibility Disclosure  

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR-disclosure)   atau 

yang sering disebut sebagai social disclosure, corporate social  reporting,  social 

accounting oleh  Mathews  (1995)  atau corporate  social responsibility oleh 

Hackston dan Milne (1996) dalam (Sembiring, 2005) pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan adalah suatu proses pengkomunikasian dampak 
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sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus 

yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut 

memperluas  tanggungjawab organisasi (khususnya perusahaan), diluar  peran 

tradisionalnya untuk menyediakan  laporan  keuangan  kepada  pemilik  modal, 

khususnya  pemegang saham. 

Tanggung jawab sosial perusahaan telah tercantum dalam Undang-undang 

No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 butir 3 disebutkan, tanggung 

jawab sosial perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat sekitarnya. Dalam UU PT tersebut definisi tanggung jawab 

sosial dan lingkungan lebih menitikberatkan kepada community development. 

Pada umumnnya  perusahaan   menggunakan   konsep   dari   GRI   (Global   

Reporting initiative) sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR. Global   

Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah 

mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan    

keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan  

penerapan  di  seluruh  dunia  (www.globalreporting.org). Konsep pelaporan CSR 

yang digagas oleh GRI adalah konsep sustainability report  yang  muncul  sebagai  

akibat  adanya  konsep sustainability development. Dalam sustainability report 

digunakan metode triple bottom line, yang tidak hanya melaporan sesuatu yang 

diukur dari sudut pandang  ekonomi saja, melainkan dari sudut  pandang  ekonomi,  

sosial  dan  lingkungan.  Gagasan  ini  merupakan  akibat dari  adanya  3  dampak  
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operasi  perusahaan  yaitu  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan. Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility di ukur menggunakan pedoma Global Reporting 

Initiative (GRI) yang merupakan sebuah kerangka pelaporan untuk membuat 

laporan pertanggng jawaban perusahaan (sustainability reports). Global Reporting 

Initiative (GRI) telah melakukan pembaharuan dan penyelesaian pedoman baru 

yaitu GRI G4 yang merupakan penyempurnaan dari GRI G3.1 (Neraca, 2014). 

Sama seperti pedoman yang sebelumnya, pedoman ini terdiri atas dua ikhtisar 

pengungkapan yaitu standar umum dan standar khusus. Standar khusus mengatur 

mengenai pengungkapan yang dapat dilaporan perusahaan yang dibagi ke dalam 3 

kategori. Kategori tersebut meliputi kategori ekonomi, kategori lingkungan dan 

kategori sosial. Pada pedoma GRI G4 kategori sosial dibagi menjadi beberapa sub-

kategori yang meliputi praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi 

manusia, masyarakat serta tanggung jawab atas produk. Kategori yang ada di dalam 

GRI-G4 memiliki 91 indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian pelaporan 

keberlanjutan.  

6  Pengungkapan Tanggungawab Sosial Lingkungan 

Pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan merupakan proses yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan 

kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan 

lingkungan. Salah satu media yang paling tepat untuk mengungkapkan aktivitas 

sosial lingkungan adalah dengan menerbitkan laporan keuangan, laporan keuangan 

dinilai paling tepat untuk mengkomunikasikan berbagai informasi yang relevan dari 

manajemen perusahaan untuk mengungkapkan masalah-masalah yang 
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berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Beberapa pendapat yang 

muncul mengenai konsep pengungkapan sosial perusahaan, antara lain (Darwin 

dalam Anggraini, 2006) mengatakan bahwa Corporate Sustainability Reporting 

dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan 

kinerja sosial. Pengungkapan terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial 

sekarang ini menjadi cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan bentuk 

akuntabilitasnya kepada stakeholder. Sedangkan menurut (Zhegal & Ahmed dalam 

Anggraini, 2006) mengindentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial 

perusahaan yaitu sebagai berikut:  

a) Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau 

perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan 

lain yang berkaitan dengan lingkungan.  

b) Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi dan lain-lain. 

c) Praktik bisnis yang wajar, meliputi perbedayaan terhadap minoritas dan 

perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.  

d) Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam 

kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni. 

e) Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi dan lain-lain.  

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan berdasarkan 

telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

melalui suatu kerangka konseptual sebagai berikut sebagai berikut : 
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 Variabel Independent              Variabel Dependent 

D. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Reaksi 

Investor Dengan Variabel Pengukur Abnormal Return  

Informasi dalam laporan keuangan perusahaan mempunyai peran yang 

sanggat penting dalam pasar modal, baik bagi investor secara individual maupun 

bagi pasar secara keseluruhan. Bagi investor, informasi berperan penting dalam 

mengambil keputusan investasi, sementara pasar memanfaatkan informasi untuk 

mencapai harga keseimbangan yang baru. Investor tidak hanya memasukkan laba 

sebagai satu-satunya bahan pertimbangan, tetapi investor mulai melihat 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan 

yang secara sukarela mengungkapkan informasi lingkungan yang bernuansa positif, 

mengakibatkan risiko berkurangnya kemakmuran yang mungkin dihadapi 

perusahaan di masa mendatang, sehinga dapat mempengaruhi investor dalam 

mengambil keputusan.  

Suatu informasi dapat dikatakan bermanfaat apabila dapat menyebabkan 

perubahan keyakinan penerima dan memicu tindakan tertentu yang terefleksi dalam 

perubahan harga. Dimana jika pelaku pasar (investor) menganggap informasi 

tersebut sebagai informasi yang baik (good-news) maka akan ada reaksi investor 

Corporate Social 

Responbility (CSR) 

Disclosure 
Reaksi investor 
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yang tercermin melalui perubahan harga saham. Perubahan harga saham dapat 

digambarkan dalam bentuk efisiensi pasar modal, bentuk pasar modal di Indonesia 

adalah bentuk pasar efisien setengah kuat (semistrong form) secara informasi, yang 

tercermin dari cepatnya investor bereaksi terhadap masuknya informasi baru 

(Setiawan dan Hartono, 2003). Pasar efisien setengah kuat (semistrong form) dapat 

diuji dengan melihat abnormal return yang terjadi melalui perubahan harga saham 

(Fama dalam Jogiyanto, 2005). Abnormal return merupakan selisih antara return 

sesungguhnya terjadi dengan expected return (Jogiyanto, 2003).  

Penelitian yang dilakukan Nurdin dan Cahyandito (2006) pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di BEJ yang mengungkapkan tema-tema sosial dan 

lingkungan terhadap reaksi investor dengan indikator abnormal return, yang 

menunjukkan bahwa pengungkapan tema-tema sosial dan lingkungan dalam 

laporan tahunan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap reaksi investor. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan Juned (2010) yang menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan CSR memiliki dampak positif dan reaksi pasar yang signifikan. Hal ini 

tidak konsisten dengan penelitian Suranta (2010) yang menunjukkan bahwa 

variabel dalam pengungkapan tema-tema sosial dan lingkungan tidak 

mempengaruhi abnormal return dan volume perdagangan. Berdasarkan pada 

penelitian-penelitian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah:  

H1 : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh  

terhadap abnormal return.  

 


