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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan berdiri pada dasarnya bertujuan mencari profit dan juga 

mengoptimalkan kekayaan untuk investor atau mengoptimalkan harga saham 

perusahaan. Perubahan harga saham dipasar modal yang terjadi membentukan 

tanggapan penanam modal dalam usaha dalam informasi yang diberikan oleh 

perusahaan (Fahmi & Pumawan, 2017). Untuk mencapai tujuan tersebut, 

perusahaan tidak hanya memfokuskan perhatian aspek financial, tetapi perusahaan 

juga wajib memberikan tanggung jawab terhadap pemegang saham 

(shareholders), karyawan, pemerintah, supplier, masyarakat dan lingkungan 

sekitar (Klerk & Villiers, 2012).  

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibility/CSR) salah satunya faktor yang mampu mempengaruhi harga 

saham (Fahmi & Pumawan, 2017). CSR merupakan kewajiban perusahaan 

memberikan partisipasi dalam ukuran waktu yang lama kepada masyarakat dan 

lingkungan demi menciptakan lingkungan yang lebih baik (Kaaro & Kalangi, 

2013). Program CSR (Corporate Social Responsibility) saat ini menjadi pusat 

perhatian, terutama pada beberapa perusahaan yang industrinya sensitif terhadap 

lingkungan, karena melalui program ini perusahaan mampu menjaga pertumbuhan 

dan keberlangsungan usaha (sustainability) serta dapat menciptakan citra dan 

reputasi perusahaan (Ariwendha & Hasyir, 2015). Banyak investor bertambah 

minatnya dalam menanamkan modalnya di perusahaan yang mempunyai 
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gambaran kebaikan dimata masyarakat, sehingga keadaan ini menyebabkan harga 

saham perusahaan meningkat (Hidayansyah, Hubeis, & Irwanto, 2015). 

Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 15b 

mengungkapkan setiap penanam modal berkewajiban melakukan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Dengan dilaksanakannya tanggung jawab ini berguna untuk 

menciptakan suatu hubungan yang harmonis, sebanding, serta memiliki kesamaan 

dengan lingkungan, norma, nilai budaya manusia yang berkelompokan persamaan 

tempat. Tanggung jawab sosial sebenarnya bukan sekedar atas peraturan 

perundang-undangan namun banyak pertimbangan kenapa perusahaan 

melaksanakan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility).  

Lestari (2015) menyebutkan ada tiga pemahaman dasar CSR yang sering 

disebut triple bottom line. Rancangan ini mengandung pemahaman bahwa usaha 

komersial dalam dunia perdagangan tidak hanya untuk mencari laba (profit), 

namun kesejahteraan masyarakat (people) serta memberi jaminan atas 

keberlangsungan hidup (planet). Pelaporan tentang CSR perusahaan biasanya 

tercantum informasi mengenai non-financial serta bersangkutan pada dampak 

sosial dan lingkungan perusahaan (Klerk, Villiers, & Staden, 2015). 

Laporan atas kegiatan mengenai CSR wajib dilakukan pengungkapan 

terhadap laporan tahunan telah disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 .7 

Tahun 20.12 mengemukakan penerapan CSR diungkapkan dalam laporan tahunan 

perusahaan dan dipertanggungjawaban oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Tujuan dari peraturan tersebut menyatakan bahwa melaksanakan 

kegiatan CSR merupakan sebagian dari wujud perusahaan mampu memberikan 

kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kepada pemangku yang 
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berkepentingan, namun secara lebih khusus perusahaan juga wajib memberikan 

pertanggungjawaban kepada para pemegang saham menggunakan cara 

mengungkapkan di laporan tahunan. Fungsi dari laporan tahunan sebagai sarana 

pemasaran perusahaan terhadap calon investor (Ariwendha & Hasyir, 2015). 

Pengungkapan CSR pada perusahaan memiliki nilai relavansi dan 

berguna bagi investor untuk menilai suatu perusahaan (Klerk & Villiers, 2012). 

Semakin luasnya perusahaan mengungkapkan pada laporan tahunan akan 

memperluas juga informasi yang didapatkan investor. Hal ini membuat tingkat 

kepercayaan investor meningkat terhadap perusahaan (Laurensia, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Noija (2018) tentang harga saham menunjukkan 

perusahaan yang mengeluarkan laporan yang sangat bermutu menghasilkan 

signifikan yang lebih positif, hasil berbeda jika perusahaan mengeluarkan laporan 

yang kurang berkualitas.  

 Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian dengan tujuan 

menganalisis pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

harga saham. Laporan karya ilmiah ini diberi judul “Analisis Pengaruh 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Saham merupakan suatu investasi atau aktivitas dalam menanamkan 

modal di pasar modal oleh lingkungan investor. Keadaan ini dikarenakan saham 

adalah suatu macam investasi yang dalam tingkat balik keuntungan nya lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan investasi lainnya (Laurensia, 2015). Pentingnya 
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investasi saham mampu membantu meningkatkan perekonomian dan 

pembangunan di Indonesia. Investor-investor banyak menanamkan modalnya 

dalam membeli saham di pasar modal, hal ini menjadi faktor yang mampu 

mendorong dan menumbuhkan sisi dalam bidang ekonomi negara Indonesia  

(Safira & Riduwan, 2015). 

Investor-investor dalam investasi tidak hanya melihat dari sudut finansial 

dan ukuran perusahaan saja tetapi juga melakukan kewajiban dalam tanggung 

jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar (Hidayansyah et al., 2015). 

Pengukapan CSR di Indonesia rata-rata masih tergolong rendah jika dibuat 

perbandingan dengan negara lain seperti Thailand dan Singapura (Suastha, 2016). 

Keaadan ini membuktikan perusahaan di Indonesia tidak mengutamakan 

pengungkapan CSR. Menurut halnya pengungkapan CSR yang dilakukan 

perusahaan mampu memberikan pengaruh investor dalam menilai dan mengambil 

keputusan untuk menanamkan modalnya sehingga hal ini dapat memberikan 

pengaruh terhadap harga saham (Noija, 2018).  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian dasar permasalahan di atas, maka masalah pada 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham? 

2. Apakah moderasi environmentally sensitive industries berpengaruh signifikan 

terhadap hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

harga saham? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dasar permasalahan dan rumusan masalah yang telah di 

uraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah: 

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap harga saham perusahaan. 

2. Moderasi environmentally sensitive industries memiliki pengaruh signifikan 

terhadap hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

harga saham. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mampu memberikan manfaat bagi: 

1. Perusahaan 

Bersumber dari penelitian mampu dijadikan gambaran oleh perusahaan 

bahwa CSR bermanfaat sebagai referensi oleh manajemen perusahaan untuk 

mengambil kebijakan tentang pengungkapan CSR dalam menyajikan di 

laporan tahunan. 

2. Investor dan calon investor 

Bersumber dari penelitian mampu menjadikan ilmu pengetahuan atas 

informasi pengungkapan CSR dalam laporan tahunan sehingga menjadi bahan 

informasi oleh investor-investor dan calon investor untuk alat penilaian serta 

proses memutuskan dan menentukan dalam menanamkan modal. 
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3. Masyarakat  

Hasil penelitian ini mampu membagikan pengetahuan yang lebih mengenai 

pengungkapan CSR serta meningkatkan keadaan masyarakat untuk 

mengetahui atau mengerti atas hak apa saja yang didapatkan. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi pembuatan dalam membahas tiap bab 

penulisan ini. Sistematika ini bertujuan memberikan penjelasan dengan cara 

menyeluruh. Berikut ini uraian dari masing-masing bab: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Penjelasan bab ini tentang dasar suatu masalah, perumusan hal yang 

menjadi masalah pada keadaan yang hendak diteliti, tujuan dan manfaat 

karya ilmiah ini diteliti, serta pembahasan secara menyeluruh setiap bab. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Penjelasan bagian ini tentang teori landasan serta menggunakan 

penelitian paling dahulu yang relevan sebagai dasar proses 

mengembangkan pola model penelitian, dan juga detail proses 

merumuskan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Penjelasan bagian ini mengenai hal yang dijadikan target untuk diteliti 

serta pengertian dari masing-masing penggunaan variabel pada 

penelitian, metode cara menganalisis data, dan metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Penjelasan bagian ini mengenai proses pemeriksaan hasil percobaan uji 

data yang dilakukan pada penelitian ini dan hasil uji hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Penjelasan dari bagian ini mengenai ringkasan secara keseluruhan yang 

diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan-pembahasan yang telah 

dijelaskan terdapat di bab sebelumnya, keadaan-keadaan yang terbatas 

dalam penelitian ini, dan anjuran untuk penelitian yang akan meneliti 

kedepannya. 
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