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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan hanya berfokus pada aspek keuangan dan tidak 

mempertanggungjawabkan aspek sosial maupun lingkungan perusahaan. Hal ini 

berkaitan dengan fenomena mengenai tanggung jawab perusahaan yang harus 

dimiliki sebagai tujuan strategi perusahaan tersebut sangat kurang. Kurangnya 

kesadaran perusahaan tentang lingkungan merupakan salah satu fenomena yang 

sering terjadi sehingga membawa dampak negatif seperti kesenjangan sosial dan 

kerusakan lingkungan sekitar akibat aktivitas perusahaan tersebut (Adhitya et al., 

2016). Perusahaan perlu menerapkan Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility sebagai salah satu strategi perusahaan yang dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak, baik perusahaan, karyawan, masyarakat, pemerintah 

maupun lingkungan (Gayatri dan Juni, 2016). Informasi Corporate Social 

Responsibility yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan berusaha 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan terutama investor dalam 

pengambilan keputusan. 

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk komitmen perusahan 

dalam mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas yang 

dilakukan perusahaan (Gayatri dan Juni, 2016). Perusahaan tidak hanya dituntut 

dalam mencari tujuan utama yaitu mencari laba, tetapi perusahaan lebih fokus 

dalam mengembangkan hubungan sosial yang merupakan tanggung jawab sosial 

perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak stakeholders (Rahayu 

dan Fidiana, 2015). Pentingya menerapkan Corporate Social Responsibility karena 

Corporate Social Responsibility bukan lagi bersifat sukarela tetapi bersifat wajib 

yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pada pasal 66 ayat (2) 

tentang Perseroan Terbatas untuk mengharuskan dalam melaksanakan tanggung 

jawab sosial kepada masyarakat (Ibrahim et al., 2015). Pemberlakuan UU PT 

diharapkan dapat meningkatkan informasi pengungkapan Corporate Social 
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Responsibility yang dilakukan perusahaan agar perusahaan tumbuh secara 

berkelanjutan (Ibrahim et al., 2015). Perusahaan yang dapat dikatakan unggul 

dalam berkompetitif jika perusahaan tersebut mengungkapkan informasi Corporate 

Social Responsibility yang bertujuan untuk mendapatkan respon positif oleh para 

pelaku pasar seperti investor dan kreditor sehingga perusahan tersebut dapat 

meningkatkan harga saham (Sayekti dan Wondabio, 2007). Perusahaan yang 

melaksanakan Corporate Social Responsibility diharapkan bertujuan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan yang dapat mengontrol potensi finansial dan potensi 

non finansial untuk eksistensi perusahaan dalam jangka panjang (Lestari dan 

Fidiana, 2015). Informasi Corporate Social Responsibility sebagai pertimbangan 

bagi investor dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kenaikan harga 

saham sehingga mendapatkan return lebih tinggi yang diharapkan oleh investor dan 

mampu memberikan nilai tambah bagi investor (Asmara, 2017). 

Reaksi investor dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran perusahaan. 

Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan kondisi stabil berarti bahwa 

perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi dapat memengaruhi investor 

untuk menanamkan modal ke perusahaan dengan harapan investor mendapatkan 

return pengembalian saham (Hansen dan Juniarti, 2014). Perusahaan yang 

mengalami perkembangan tentunya memiliki aksebilitas untuk memperoleh 

sumber modal dari pasar modal sehingga kemudahan tersebut dapat ditangkap 

investor sebagai sinyal positif maupun prospek yang baik tentunya memberikan 

pengaruh terhadap harga saham. Oleh karena itu, perusahaan besar mampu 

menghadapi kondisi keuangan yang tidak stabil apabila perusahaan memiliki 

manajemen yang dapat diandalkan dalam mengelola perusahaan tersebut. 

Penelitian mengenai pengaruh pengungkapan Corporate Social 

Responsibility terhadap reaksi investor pernah dilakukan oleh Zuhroh dan 

Sukmawati (2003) menemukan bahwa luas pengungkapan sosial dalam laporan 

tahunan berpengaruh positif secara signifikan terhadap reaksi investor. Hal ini 

menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan dalam aktivitas Corporate Social 

Responsibility membuat para investor tertarik untuk keputusan berinvestasi 
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sehingga dapat memberikan pengaruh pada saham. Tidak hanya informasi laba 

yang digunakan sebagai keputusan investasi melainkan informasi Corporate Social 

Responsibility dapat memberikan prospek perusahaan dimasa datang. 

Penelitian Zuhroh dan Sukmawati (2003) tidak sejalan dengan penelitian 

Apriliastuti dan Andayani (2015) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap reaksi pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan investasi bagi 

investor tidak dapat dilihat dari ukuran perusahaan, karena perusahaan besar belum 

tentu memberikan return saham yang lebih tinggi. Oleh karena itu perusahaan besar 

belum tentu mendapatkan respon yang baik oleh investor dan mengakibatkan 

perusahaan sulit untuk mendapatkan pendanaan. 

Penelitian ini menggunakan pengungkapan Corporate Social Responsibility 

dan ukuran perusahaan sebagai variabel independennya, sedangkan reaksi investor 

sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur 

sebagai objek penelitian karena aktivitas operasi dalam melakukan proses produksi 

memberikan dampak terkait lingkungan yang mengakibatkan adanya pencemaran 

seperti limbah sehingga perusahaan manufaktur ini perlu menerapkan Corporate 

Social Responsibility. Selain itu, perusahaan manufaktur juga membutuhkan 

sumber modal berupa investasi saham oleh investor untuk membiayai operasi 

perusahaan dan membiayai aktivitas Corporate Social Responsibility. Berdasarkan 

uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan terhadap Reaksi Investor 

pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016”. 

B. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian adalah apakah 

pengungkapan corporate social responsibility dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap reaksi investor? 
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C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh 

pengungkapan Corporate Social Responsibility dan ukuran perusahaan terhadap 

reaksi investor. 

2. Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembuktian tentang pengaruh 

Corporate Social Responsibility dan ukuran perusahaan terhadap reaksi investor. 

Secara khusus, penelitian ini memperkenalkan reaksi investor sebagai tolak ukur 

perusahaan dengan harapan investor mendapatkan pengembalian saham yang tinggi 

untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 


