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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Astuti dan Nugrahanti (2015) memiliki sampel sebanyak 118 perusahaan 

manufaktur. Hasilnya menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social 

Responsibility tidak berpengaruh terhadap reaksi investor. Hal ini menunjukkan 

bahwa informasi Corporate Social Responsibility sebagai sinyal yang sulit karena 

bukan diukur dari nilai ekonomis sehingga investor harus berpikir lagi untuk 

menanamkan modalnya ke perusahaan. Investor masih menganggap bahwa 

informasi laba merupakan keputusan bagi investor dengan mengharapkan return 

saham bila dibandingkan dengan informasi. Oleh karena itu, informasi Corporate 

Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan tidak memberikan 

peningkatan pada harga saham. 

Sulistiana (2017) bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan 

bahwa informasi Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan 

dapat bermanfaat bagi investor dan investor akan bereaksi pada pengumuman itu. 

Informasi Corporate Social Responsibility saat ini merupakan langkah terbaru 

dalam keputusan investasi bagi investor. Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan tiap tahunnya dapat memberikan 

prospek perusahaan di masa datang.  

Zaylani dan Asyik (2015) memilih perusahaan manufaktur sebagai sampel 

penelitian dengan menguji pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan 

terhadap reaksi pasar. Kinerja keuangan diproksikan menggunakan ROA dan ROE. 

Ukuran perusahaan diproksikan menggunakan total aset. Hasilnya menunjukkan 

bahwa kinerja keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap reaksi 

investor. Artinya, semakin tinggi ROA, maka semakin baik kondisi perusahaan 

dalam memanfaatkan aktiva sehingga mampu memberikan keuntungan yang dapat 

diminati oleh investor untuk berinvestasi. ROE dapat dikatakan baik apabila 
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perusahaan memanfaatkan modal sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat 

meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi. Perusahaan yang memiliki 

ukuran perusahaan yang besar tentunya akan membangun kepercayaan investor 

sehingga permintaan saham akan meningkat yang dapat meningkatkan harga 

saham. 

Apriliastuti dan Andayani (2015) memilih perusahaan manufaktur sebagai 

sampel penelitian dengan menguji pengaruh kinerja keuangan dan ukuran   

perusahaan terhadap reaksi investor. Kinerja keuangan diproksikan menggunakan 

current ratio, DER, total asset turnover, ROA, PER. Sedangkan reaksi investor 

diproksikan menggunakan abnormal return. Hasilnya menunjukkan bahwa current 

ratio, DER, ROA, PER, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap reaksi 

investor. Sedangkan total asset turnover berpengaruh terhadap reaksi investor. Hal 

ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya current ratio, DER, PER dan ukuran 

perusahaan belum tentu memberikan keuntungan sehingga investor tidak bereaksi 

dengan cepat dan perusahaan sulit untuk mendapatkan pendanaan. Investor lebih 

memperhatikan laba atau keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Total asset 

turnover berpengaruh terhadap reaksi investor karena aset dapat berputar lebih 

cepat sehingga cepat memberikan keuntungan dan akan mempengaruhi investor 

dalam keputusan berinvestasi. 

Penelitian Asmara (2017) menguji pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap reaksi investor. Karakteristik perusahaan diproksikan menggunakan 

ukuran perusahaan, profitabilitas dan rasio leverage. Hasilnya menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar modal. Sedangkan 

leverage dan profitabilitas 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 tidak mendapatkan respon yang 

baik oleh investor dan mengakibatkan perusahaan sulit untuk mendapatkan 

pendanaan. Semakin besar leverage dan profitablitas maka perusahaan mudah 

mendapatkan sumber pendanaan dari investor maupun kreditor. 
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Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian oleh 

Astuti dan Nugrahanti (2015) mengatakan bahwa pengungkapan Corporate Social 

Responsibility tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar. Berbeda dengan penelitian 

oleh Sulistiana (2017) yang menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social 

Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap reaksi pasar. Kemudian, 

penelitian oleh Apriliastuti dan Andayani (2015) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap reaksi investor, sejalan dengan penelitian 

Asmara (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

reaksi pasar modal. Sedangkan penelitian Zaylani dan Asyik (2015) menemukan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap reaksi pasar. 

Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate 

Social Responsibility oleh perusahaan besar di Indonesia dapat dikatakan rendah 

karena kurangnya kesadaran dalam mempertanggungjawabkan dampak atau 

aktivitas baik lingkungan maupun sosial sehingga berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang akan sulit untuk mendapatkan sumber pendanaan dari investor 

(Agustine, 2014). Informasi Corporate Social Responsibility saat ini merupakan 

langkah terbaru dalam keputusan investasi bagi investor. Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan tiap tahunnya dapat 

memberikan prospek perusahaan dimasa yang akan datang (Sulistiana, 2017). 

Selain itu, ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari total aset belum tentu 

memberikan keuntungan walaupun tinggi atau rendahnya aset. Oleh karena itu, 

ukuran perusahaan tidak mampu memberikan return saham yang diharapkan oleh 

investor (Asmara, 2017) 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Sinyal 

Teori sinyal merupakan penentu harapan dengan melihat kondisi operasi 

perusahaan. Kondisi perusahaan yang baik memberikan dampak positif sehingga 

memberikan peluang dimasa datang akan memberikan sinyal positif bagi investor 

dan akan meningkatkan harga saham. Perusahaan yang transparan dalam 

memberikan informasi berupa berita yang baik sangat diminati oleh investor 
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sehingga tercapainya kesuksesan perusahaan (Rahayu dan Fidiana, 2015). Dengan 

demikian, perusahaan yang baik merupakan perusahaan memiliki keterbukaan atas 

informasi Corporate Social Responsibility yang terdapat pada laporan tahunan 

sebagai dasar prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Pelaporan csr dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan namun tidak berpengaruh secara langsung 

terhadap nilai perusahaan. 

Teori sinyal mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki kualitas kinerja 

perusahaan dengan baik akan memberikan sinyal pada pasar. Perusahaan yang 

mengungkapkan informasi terkait Corporate Social Responsibility hanya dimiliki 

oleh pihak internal dan bukan dikuasai oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, pihak 

internal mengungkapkan informasi terkait Corporate Social Responsibility sebagai 

sinyal yang dapat mengetahui kondisi perusahaan untuk menentukan pengaruhnya 

terhadap harga saham. Perusahaan yang mengungkapkan informasi Corporate 

Social Responsibility tiap tahunnya mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki 

iktikad baik dalam kesadaran akan pentingnya Corporate Social Responsibility 

yang dapat memberikan sinyal positif kepada para investor sebagai keputusan 

investasi sehingga investor akan menyesuaikan ekspetasi atas harga saham 

perusahaan. Perusahaan yang melakukan aktivitas csr akan mempengaruhi perilaku 

ke dalam pasar modal terutama investor. 

Tujuan utama dari perusahaan adalah memberikan kemakmuran bagi 

pemegang saham yang nantinya akan mempengaruhi reaksi investor sebagai acuan 

dalam menginvestasikan modal ke perusahaannya. Ukuran perusahaan yang besar 

tentunya mengalami perkembangan dan memiliki aksebilitas untuk memperoleh 

dana dari pasar modal sehingga kemudahan tersebut dapat ditangkap investor 

sebagai sinyal positif maupun prospek yang baik tentunya memberikan pengaruh 

terhadap harga saham.  

2. Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility adalah bentuk komitmen perusahaan yang 

berkontribusi dalam peningkatan ekonomi dan sosial dengan memperhatikan 

lingkungan sekitar agar tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan 



9 
 

 
 

(sustainable development) (Rahayu dan Fidiana, 2015). Sedangkan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility merupakan informasi yang dimiliki perusahaan 

berupa aktivitas Corporate Social Responsibility yang telah dilakukan oleh 

perusahaan, dimana informasi tersebut terdapat di laporan tahunan perusahaan yang 

akan ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat diharapkan 

bahwa informasi merupakan suatu kebutuhan bagi pihak stakeholders sehingga 

perusahaan membutuhkan dukungan agar perusahaan mencapai tujuannya (Sari et 

al., 2016).  

Pengungkapan Corporate Social Responsibility ada yang bersifat wajib 

(mandantory), yaitu perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai 

pertanggungjawaban sosial wajib diungkapkan berdasarkan pada peraturan atau 

ketentuan standar, sedangkan pengungkapan Corporate Social Responsibility ada 

yang bersifat sukarela (voluntary), yaitu pengungkapan informasi 

pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan yang tidak terikat berdasarkan 

peraturan dan ketentuan standar yang berlaku. 

Corporate Social Responsibility bukan lagi bersifat sukarela tetapi bersifat 

wajib yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas untuk mengharuskan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada 

masyarakat (Ibrahim et al., 2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

berubah menjadi wajib karena perusahaan tidak berorientasi pada pemilik modal 

terutama investor maupun kreditor, tetapi kewajiban perusahaan dapat memberikan 

manfaat terhadap pihak lain yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, 

masyarakat, supplier maupun pemerintah.  

Menurut Sembiring (2005) terdapat 7 kategori dalam pengungkapan tanggung 

jawab sosial yaitu: 

a. Lingkungan, meliputi aspek lingkungan dari proses pengendalian polusi 

kegiatan operasi: pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan 

polusi, populasi polusi akan dikurangi, perbaikan kerusakan lingkungan, 

mempelajari dampak lingkungan perusahaan, dan perlindungan lingkungan 

hidup. 



10 
 

b. Energi, meliputi memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi, 

penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang, upaya perusahaan 

mengurangi konsumsi energi, peningkatan efisiensi energi dari produk, riset 

yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk, serta kebijakan 

energi perusahaan.  

c. Kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi aktivita perusahaan dalam 

mengurangi iritasi atau risk dalam lingkungan kerja, mempromosikan 

keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik, statistic kecelakaan kerja, 

menerima penghargaan berkaitan keselamatan kerja, menaati peraturan standar 

kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain-lain. 

d. Lain-lain tenaga kerja, meliputi rekruitmen, program pelatihan, gaji dan 

tunjangan, serta pengungkapan aktivitas ketenagakerjaan lainnya. 

e. Produk, meliputi pengemasan produk, gambaran pengeluaran riset dan 

pengembangan produk, informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki 

produk, informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan 

penghargaan serta pengungkapan aktivitas lainnya. 

f. Keterlibatan masyarakat, meliputi sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk 

mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni, tenaga kerja paruh 

waktu dari mahasiswa/pelajar, sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat, 

sponsor kampanye nasional dan mendukung pengembangan industri lokal. 

g. Umum tema, meliputi tujuan/kebijakan berkaitan dengan tanggung jawab sosial 

perusahaan kepada masyarakat dan informasi berhubungan dengan tanggung 

jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan diatas. 

Corporate Social Responsibility memfokuskan kewajiban para stakeholders 

dalam mempertanggungjawabkan aktivitas atau dampak sosial yang dilakukan 

perusahaan agar memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik perusahaan, 

karyawan, masyarakat, pemerintah maupun lingkungan (Gayatri dan Juni, 2016). 

Perusahaan yang mengungkapkan informasi Corporate Social Responsibility 

merupakan sinyal bagi perusahaan untuk memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat.  
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Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dapat meningkatkan harga 

saham karena memperhatikan dimensi baik itu lingkungan, sosial maupun ekonomi 

yang dapat menaruh perhatian bagi investor untuk menanamkan modalnya ke 

perusahaan (Fajriana, 2016). Perusahaan yang menerapkan Corporate Social 

Responsibility mempunyai citra yang baik dan memungkinkan konsumen tidak 

akan meninggalkan suatu produk.  

Corporate Social Responsibility diukur menggunakan CSRDI (Corporate 

Social Responsibility Index) yang akan dinilai dengan membandingkan jumlah 

pengungkapan aktivitas Corporate Social Responsibility yang berasal dari annual 

report yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan standar pengungkapan dari 

GRI (Ramona, 2017). GRI yang digunakan yaitu GRI G4 dengan 91 item-item 

pengungkapan. Indikator pengungkapan CSR berdasarkan standar GRI G4 yaitu 

kinerja ekonomi (9 item), kinerja lingkungan hidup (34 item), kinerja sosial (16 

item), kinerja hak asasi manusia (12 item), kinerja masyarakat (11 item), dan kinerja 

tanggung jawab produk (9 item) (www.globalreporting.org). 

3. GRI (Global Reporting Initiative) 

Pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan standar GRI sebagai 

pedoman perusahaan yang berkelanjutan. GRI memiliki misi yaitu melakukan 

praktik standar dalam membuat pelaporan keberlanjutan agar perusahaan maupun 

organisasi dapat melaporkan kinerja dan memperhatikan dampak baik ekonomi, 

lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka (Rosdwianti et al., 2016). 

Standar GRI yang berlaku sekarang adalah GRI-G4. GRI-G4 memberikan 

kemudahan perusahaan dalam mengungkapkan informasi Corporate Social 

Responsibility dengan pihak stakeholders (Ladina et al., 2016). Indeks 

pengungkapan Corporate Social Responsibility berdasarkan standar GRI versi G4 

yaitu ekonomi, lingkungan hidup, sosial, hak asasi manusia, masyarakat, dan 

tanggung jawab produk. Fuadah dan Budiman (2017) mengatakan bahwa 

pengungkapan corporate social responsibility dalam laporan keberlanjutan 

menurut GRI-G4 adalah: 
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a. Ekonomi, pada bagian ekonomi dilihat pengaruhnya pada kondisi ekonomi para 

stakeholders baik ekonomi lokal, maupun nasional dan global. 

b. Lingkungan, dapat dilihat pengaruhnya pada sistem alami hidup dan tidak 

hidup, termasuk ekosistem, tanah, air dan udara. Indikator lingkungan meliputi 

kinerja yang berhubungan dengan input, keanekaragaman hayati, dan 

kepatuhan lingkungan. 

c. Hak Asasi Manusia, indikator yang meliputi pelatihan mengenai hak asasi 

manusia bagi karyawan maupun aparat keamanan, sebagaimana juga bagi 

nondiskriminasi, kebebasan berserikat dan tenaga kerja anak. 

d. Sosial, indikator yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, 

masyarakat dan tanggung jawab produk. 

e. Masyarakat, menunjukkan kinerja masyarakat memperhatikan dampak 

perusahaan terhadap masyarakat dimana perusahaan beroperasi, dan 

menjelaskan risiko dari interaksi dengan institusi sosial lainnya yang 

perusahaan kelola. 

f. Tanggung jawab produk, dimana produk berpengaruh terhadap pelanggan baik 

pada kesehatan dan keselamatan, informasi dan pelabelan, pemasaran serta 

privasi.  

4.   Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan tingkat klasifikasi besar atau kecilnya 

perusahaan berdasarkan total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah 

tenaga kerja dan sebagainya (Gayatri dan Juni, 2016). Perusahaan yang besar 

mampu menghadapi persaingan ekonomi memiliki kontrol yang baik dalam kondisi 

pasar dengan mengelola sumber daya yang efisien untuk meningkatkan keuntungan 

perusahaan yang dapat berpengaruh pada harga saham (Ernawati dan Widyawati, 

2015). Ukuran perusahaan yang besar mudah mendapatkan sumber pendanaan 

karena akses untuk memasuki pasar modal sangat terbuka sehingga informasi 

menarik tentang perusahaan tersampaikan kepada investor sehingga akan 

berpengaruh pada harga saham yang meningkat.  
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Ukuran perusahaan dapat diukur dilihat dari total asset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Nilai aset merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk 

kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan besar yang memiliki total asset yang 

tinggi untuk kegiatan operasi perusahaan, pihak manajemen memiliki peluang 

dalam menggunakan aset (Rumondor et al., 2015). Peluang bagi perusahaan apabila 

memiliki aset yang tinggi dapat mudah mendapatkan sumber pendanaan bila 

dibandingkan dengan perusahaan kecil (Silalahi dan Ardini, 2017). Oleh karena itu, 

perusahaan besar mampu menghadapi kondisi keuangan yang tidak stabil apabila 

perusahaan memiliki manajemen yang dapat diandalkan dalam mengelola 

perusahaan tersebut.  

5. Reaksi Investor 

Harga saham merupakan harga resmi yang terdapat bursa dan diukur 

berdasarkan transaksi penutupan akhir sehingga harga saham disebut harga 

penutupan. Harga saham yang meningkat menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kinerja keuangan yang baik dan investor bereaksi ketika mendapatkan 

pengumuman atau informasi yang didapatkan oleh perusahaan. Pengumuman yang 

dimaksud adalah sebuah informasi dari perusahaan apakah informasi berbentuk 

good news atau bad news. Apabila informasi tersebut bersifat good news, maka 

investor bereaksi dengan cepat dan menentukan keputusan investasi (Astuti dan 

Nugrahanti, 2015). 

Reaksi investor dapat diproksikan dari harga saham dengan melihat closing 

price akhir tahun 2016 dari annual report. Reaksi investor menanggapi informasi 

atau pengumuman dapat menyebabkan adanya aktivitas jual beli saham sehingga 

terjadinya perubahan harga saham (Astuti dan Nugrahanti, 2015). Peningkatan 

harga saham dapat terjadi apabila pelaku pasar menganggap informasi yang 

dimiliki oleh perusahaan seperti pengungkapan Corporate Social Responsibility 

dalam laporan tahunan sebagai sinyal positif dapat memberikan respon positif oleh 

para investor dan perusahaan mudah mendapatkan sumber pendanaan dari pelaku 

pasar (investor) tersebut karena informasi tersebut merupakan informasi yang baik 

dengan mewujudkan kesadaran perusahaan dalam mempertanggungjawabkan 
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sosial. Selain itu, ukuran perusahaan dapat memberikan keuntungan dan 

menunjukkan kondisi stabil yang akan memudahkan perusahaan untuk 

mendapatkan sumber pendanaan sehingga berpengaruh pada harga saham. 

C.  Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan 

Corporate Social Responsibility dan ukuran perusahaan. Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. 

Sedangkan reaksi investor adalah variabel dependen. 

Mengacu pada latar belakang masalah bahwa kurangnya kesadaran 

perusahaan dalam memperhatikan aspek lingkungan maupun sosial sehingga 

membawa dampak negatif seperti pencemaran lingkungan maupun kesenjangan 

sosial (Adhitya et al., 2016). Oleh karena itu, sejalan dengan teori sinyal yang 

mengatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi Corporate Social 

Responsibility dapat mengirimkan sinyal kepada para investor dan para pelaku 

pasar dapat memberikan dukungan kepada perusahaan untuk mencapai keuntungan 

sehingga berdampak pada peningkatan harga saham (Astuti dan Nugrahanti, 2015). 

Informasi Corporate Social Responsibility merupakan sinyal yang diberikan oleh 

pihak manajemen dengan mengindikasikan perusahaan memiliki prospek yang baik 

dimasa yang akan datang dan pengungkapan Corporate Social Responsibility dapat 

diharapkan sesuai dengan para pelaku pasar untuk keputusan investasi. Ukuran 

perusahan menunjukkan kekayaan perusahaan dan perusahan yang mengelola aset 

dengan baik dapat mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya ke 

perusahaan yang berarti akan menaikkan harga saham perusahaan. Ukuran 

perusahaan yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki keuntungan 

dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sumber pendanaan dengan 

mudah. 

Berdasarkan variabel pengungkapan Corporate Social Responsibility dan 

ukuran perusahaan tersebut berpengaruh terhadap reaksi investor. Berdasaran latar 

belakang masalah dan landasan teori maka kerangka pemikiran penelitian adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Pengungkapan Corporate Social Responsibility, ukuran 

perusahaan, dan reaksi investor 

 

 

 

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini akan mencoba menguji pengaruh 

pengungkapan Corporate Social Responsibility dan ukuran perusahaan terhadap 

reaksi investor, dengan hipotesis yang dianjurkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Reaksi 

Investor 

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan yang dapat 

memberikan kesejahteraan bagi pemegang saham. 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 sahamnya (Rahayu dan Fidiana, 

2015). Perusahaan yang mempunyai komitmen dalam memperhatikan aspek baik 

lingkungan, sosial dan lingkungan hidup dapat meningkatkan reputasi sehingga 

dapat tumbuh secara berkelanjutan  

Hasil penelitian Sulistiana (2017) bahwa pengungkapan Corporate Social 

Responsibility berpengaruh positif secara signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa informasi Corporate Social Responsibility yang dilakukan 

Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility 

(GRI G4) 

Ukuran Perusahaan (Log 

Natural Total Aset) 

Reaksi Investor 

(Closing Price) 
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oleh perusahaan dapat bermanfaat bagi investor dan investor bereaksi pada 

pengumuman itu. Informasi Corporate Social Responsibility saat ini merupakan 

langkah terbaru dalam keputusan investasi bagi investor. Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan tiap tahunnya dapat 

memberikan prospek perusahaan di masa datang. Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1: Pengungkapan Corporate Social Responsibility Berpengaruh Positif terhadap 

Reaksi Investor. 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Reaksi Investor 

Ukuran perusahaan merupakan tingkat klasifikasi besar atau kecilnya 

perusahaan berdasarkan total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah 

tenaga kerja dan sebagainya (Gayatri dan Juni, 2016). Ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi investor jika perusahaan memiliki skala indentifikasi atau ukuran 

yang tinggi, maka perusahaan mudah memasuki pasar modal yang memudahkan 

perusahaan mendapatkan sumber pendanaan baik internal maupun eksternal 

(Rahayu dan Fidiana, 2015). 

Hasil penelitian oleh Zaylani dan Asyik (2015) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap pasar. Perusahaan yang memiliki ukuran 

perusahaan yang besar tentunya dapat membangun kepercayaan investor sehingga 

permintaan saham meningkat yang dapat meningkatkan harga saham. Oleh karena 

itu perusahaan memberikan sinyal positif kepada investor sehingga memudahkan 

untuk mendapatkan sumber pendanaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

H2: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif terhadap Reaksi Investor 

 

 

 


