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Kata Kunci :  Tanggung Jawab Sosial (CSR), Harga Saham, Ukuran 

Perusahaan, Leverage. 
 

Informasi yang tersedia di pasar modal memiliki peranan penting untuk 
mempengaruhi segala macam bentuk transaksi perdagangan. Berbagai macam  
informasi perusahaan baik seputar laba atau diluar laba seperti bentuk tanggung 
jawab sosial perusahaan akan digunakan oleh para investor sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Reaksi positif atau negatif 
para investor atas informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dilihat 
melalui perubahan harga saham perusahaan. Harga saham suatu perusahaan akan 
naik apabila banyak investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya, dan 
harga saham akan turun apabila para investor tidak tertarik untuk menanamkan 
investasinya. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah pengungkapan 
tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap reaksi investor baik secara parsial 
maupun simultan.   

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009. Sampel berjumlah 40 perusahaan yang 
diambil secara purposive sampling. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas 
yaitu harga saham, terikat yaitu tema-tema pengungkapan tanggung jawab sosial 
yang terdiri dari keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan dan 
sumber daya fisik, serta produk atau jasa, variabel kontrol yaitu ukuran 
perusahaan dan leverage. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif, analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan manufaktur  di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009 menunjukkan bahwa secara simultan 
pengungkapan tema-tema tanggung jawab sosial berpengaruh positif sigifikan 
terhadap reaksi investor.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa analisis regresi secara parsial menunjukkan keterlibatan masyarakat 
berpengaruh positif terhadap reaksi investor dan secara simultan menunjukan 
pengungkapan tema-tema tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap 
reaksi investor. Masukan yang penting bagi para perusahaan untuk lebih 
memperhatikan pengungkapan tema-tema tanggung jawab sosial karena secara 
signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham. 
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ABSTRACT 
 

Dewanggono H.K, Ratih. 2011. Effect of Corporate Social Responsibility 
Disclosure in Annual Report on Stock Price (Studies on manufacturing companies 
in Indonesian Stock Exchange 2008-2009) .Thesis. Accounting Department. 
Economic Faculty. State University of Semarang. Supervising I. Dra. Margunani, 
M.P. II. Nanik Sri Utaminingsih, S.E., M.Sc., Akt 
 
 
Keyword: Corporate Social Responsibility (CSR), Stock Price, Size, Leverage. 
 

All of information in the capital markets have important roles to affect all 
kinds of commercial transactions. A kinds of information about the company 
either as profits or non profit like corporate social responsibility will be used by 
investors as consideration in making investment decisions. Positive or negative 
reaction of investors, to information that released by the company can be seen 
through changes in the company's stock price. A company's stock price will rise 
when many investors are interested to invest, and stock prices will fall if investors 
are not interested to invest. The purpose of this study is determine whether 
disclosure of social responsibility affect to investor reaction either partially or 
simultaneously.  

The population of this study is manufacturing companies that listed in 
Indonesian Stock Exchange 2008-2009. The sample amount to 40 companies with 
purposive sampling. Research variables consist of independent variable stock 
price, dependent is the themes of social responsibility disclosure consisting of 
community involvement, human resources, environment and physical resources, 
and products or services, the control variables are size and leverage. Methods of 
data collection using the method of documentation. Analysis of the data which 
used in this research is descriptive analysis, multiple regression analysis.  

Results of research conducted on manufacturing companies in Indonesia 
Stock Exchange 2008-2009 showed that simultaneous disclosure of the themes of 
social responsibility influence positive signifikan to investor reaction.  

Based from the research that has been done, can be concluded that the 
partial regression analysis shows community involvement has positive influence 
on the investors reaction and simultaneously show the disclosure of the themes of 
social responsibility has positive influence on the investor reaction. An important 
input for the companies is more attention to disclosured the themes of CSR 
because it has positive influence to the change of price stock. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keadaan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari tingkat 

investasinya, yaitu banyaknya investasi yang mengalir dalam kegiatan 

perekonomian negara tersebut. Pasar modal merupakan salah satu bentuk pasar 

yang telah dikenal banyak pihak khususnya masyarakat bisnis sebagai media 

pembiayaan usaha. Kegiatan pasar modal kini semakin berkembang dan efisien 

sehingga dinilai sebagai alternatif pembiayaan usaha selain bank dan lembaga 

keuangan lainnya. Pasar modal juga dinilai sangat efektif bagi investor karena 

merupakan media untuk menyalurkan dan menginvestasikan dana yang 

menguntungkan. 

Kinerja pasar modal sangat dipengaruhi oleh banyaknya transaksi yang 

terjadi di pasar modal. Apabila semakin banyak investor yang melakukan aktivitas 

pendanaan di pasar modal, yaitu dengan menginvestasikan dana yang dimilikinya 

maka semakin bagus kinerja pasarnya. Begitu juga sebaliknya, apabila aktivitas 

pendanaan yang dilakukan para investor sedikit maka kinerja pasar akan dinilai 

buruk. Oleh karena itu, kinerja pasar sangat dipengaruhi oleh reaksi yang 

ditimbulkan para investor atas munculnya informasi di pasar modal. 

Investor akan menyalurkan dananya apabila mendapat perasaan aman 

dalam berinvestasi dan mempertimbangkan tingkat return yang di dapat dari 

investasi tersebut. Perasaan aman dalam berinvestasi tersebut akan di dapatkan 

oleh investor apabila investor mendapatkan informasi yang jelas, wajar, dan tepat 
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waktu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu dalam 

mengambil keputusan investasi, para investor mempunyai banyak pertimbangan. 

Seorang investor yang rasional akan membuat prediksi terlebih dahulu sebelum 

membuat keputusan investasi dengan mengamati sinyal yang diberikan 

perusahaan. Bahkan banyak investor yang tidak mau mengambil risiko tinggi, 

melakukan beberapa analisis baik analisis teknikal maupun analisis fundamental 

sebelum menyalurkan dana investasinya dalam sebuah perusahaan. Apabila 

banyak investor yang tertarik untuk melakukan aktivitas pendanaan di pasar 

modal maka harga saham juga akan terpengaruh. 

Harga saham merupakan nilai dari saham yang dikeluarkan oleh suatu 

perusahaan, yang nilainya ditentukan berdasarkan kinerja perusahaan tersebut. 

Menurut Abdul Halim (2005), indeks harga saham merupakan ringkasan dari 

pengaruh simultan dan kompleks dari berbagai macam variabel yang berpengaruh, 

terutama tentang kejadian-kejadian ekonomi. Bahkan saat ini harga saham tidak 

saja menampung kejadian-kejadian ekonomi, tetapi juga menampung kejadian 

sosial, politik dan keamanan. Dengan demikian harga saham dapat dijadikan 

barometer keadaan ekonomi suatu negara dan sebagai dasar untuk menganalisis 

kondisi pasar terakhir, apakah bullish (meningkat) atau bearish (menurun). Harga 

saham juga menjadi salah satu pertimbangan investor dalam mengambil 

keputusan investasi yaitu dengan melihat apakah harga saham suatu perusahaan 

termasuk dalam kategori over price atau under price. 

Informasi yang tersedia di pasar modal memiliki peranan penting untuk 

mempengaruhi segala macam bentuk transaksi perdagangan di pasar modal. Hal 
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ini disebabkan karena para pelaku di pasar modal akan melakukan analisis lebih 

lanjut terhadap sebuah informasi. Sebuah informasi dianggap sebagai informasi 

yang penting apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi ataupun merubah 

kepercayaan para pengambil keputusan.   

Dalam praktiknya, transaksi suatu saham mengalami perubahan dari 

hari ke hari. Perubahan transaksi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal 

maupun eksternal perusahaan. Faktor internal meliputi ketersediaan informasi 

khususnya informasi akuntansi secara keseluruhan dan nama baik perusahaan. 

Faktor eksternal perusahaan berhubungan dengan likuiditas pasar modal, 

kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, tingkat bunga deposito bank, 

kondisi perekonomian lain secara makro, informasi fluktuasi harga saham, 

kebijakan pemerintah dan lain-lain. 

Menurut Jogiyanto (2000), para pelaku pasar modal akan mengevaluasi 

setiap pengumuman yang diterbitkan oleh emiten, sehingga hal tersebut akan 

menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya 

adanya perubahan pada volume perdagangan saham, perubahan pada harga 

saham, proporsi kepemilikan, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengumuman yang masuk ke pasar memiliki kandungan informasi, sehingga 

direaksi oleh para pelaku di pasar modal dalam hal ini investor sebagai pihak yang 

melakukan pembiayaan. Suatu pengumuman memiliki kandungan informasi jika 

pada saat transaksi perdagangan terjadi, terdapat perubahan terutama perubahan 

harga saham.  



4 
 

 

Perkembangan harga saham di pasar modal merupakan suatu indikator 

penting untuk mempelajari tingkah laku pasar, yaitu investor. Dalam menentukan 

apakah investor akan melakukan transaksi di pasar modal, biasanya ia akan 

mendasarkan keputusannya pada berbagai informasi yang dimilikinya, baik 

informasi yang tersedia di publik maupun informasi pribadi. Informasi tersebut 

akan memiliki makna atau nilai bagi investor jika keberadaan informasi tersebut 

menyebabkan investor melakukan transaksi di pasar modal, dimana transaksi ini 

tercermin melalui perubahan harga saham. Dengan demikian, seberapa jauh 

relevansi atau kegunaan suatu informasi dapat disimpulkan dengan mempelajari 

kaitan antara pergerakan harga saham di pasar modal dengan keberadaan 

informasi tersebut (Fitra, 2007). 

Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi mempunyai 

tujuan utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi calon investor, 

kreditur dan para pemakai eksternal, untuk pengambilan keputusan investasi dan 

keputusan lainnya. Semua informasi yang terdapat dalam laporan keuangan 

berguna bagi investor dalam proses pengambilan keputusan. Laporan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan merupakan salah satu informasi yang 

mulai diperhatikan oleh investor dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini di 

dasarkan pada pemikiran bahwa secara langsung maupun tidak langsung 

perusahaan saling berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam 

menjalankan aktivitasnya. Perusahaan dituntut tidak hanya fokus pada tujuan 

mencari laba sebesar-besarnya akan tetapi juga memperhatikan kepentingan 

stakeholdersnya seperti tenaga kerja, masyarakat, pemerintah, dan lainnya. 
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Kemajuan perusahaan akan semakin berkembang dengan cepat apabila diimbangi 

dengan tanggung jawab  perusahaan  atas pengaruh dari kegiatan-kegiatan 

operasional perusahaan. Tanggung jawab tersebut mengarah pada kebutuhan 

perusahaan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya. Kemudahan-kemudahan itu didapat karena selama ini 

perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak 

keuntungan bagi masyarakat. Perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja, 

menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk dikonsumsi, memberikan 

sumbangan, membangun fasilitas umum, membayar pajak bagi pemerintah, dan 

lain-lain. (Suharto, 2006) 

Mengingat secara langsung maupun tidak langsung perusahaan saling 

berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam menjalankan 

aktivitasnya, manajemen perusahaan dituntut untuk semakin perduli terhadap 

lingkungan sosial. Perusahaan dituntut tidak hanya fokus pada tujuan mencari laba 

sebesar-besarnya akan tetapi juga memperhatikan kepentingan stakeholdersnya 

seperti tenaga kerja, masyarakat, pemerintah, dan lainnya. 

Manajemen perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai alat 

tanggung jawab manajemen dalam melaporkan kinerja ekonomi perusahaan 

kepada para investor, kreditur, dan pemerintah. Dulu kebanyakan perusahaan  

memang hanya mementingkan kepentingan pemegang saham sehingga laporan 

keuangan yang dibuat hanya berorientasi pada laba dan tidak mencakup tanggung 

jawab  perusahaan  atas eksploitasi sumber daya alam maupun masyarakat. Akan 

tetapi kini masyarakat mulai menyadari adanya dampak negatif yang ditimbulkan 
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akibat keberadaan perusahaan. Semakin lama semakin besar dan sulit untuk 

dikendalikan seperti polusi, limbah, kualitas dan keamanan produk (keracunan), 

kebisingan, dan diskriminasi pada hak-hak pekerja. Hal ini memicu timbulnya 

berbagai protes dari masyarakat sehingga perekonomian kapitalis yang pada 

praktiknya sering mengabaikan kepentingan sosial dan lingkungan, perlahan 

mulai mempertimbangkan nilai-nilai sosial. Hal ini membuat manajemen 

perusahaan tidak hanya mementingkan maksimalisasi laba dalam menyusun 

laporan keuangan akan tetapi memperhatikan juga kepentingan diluar laba. 

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang 

transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin 

bagus (good corporate governance) semakin memaksa perusahaan untuk 

memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan 

informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas 

sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tenteram, kesejahteraan 

karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Oleh karena 

itu dalam perkembangan akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena 

tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga 

kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai Social 

Responsibility Accounting (SRA) atau Akuntansi Tanggung Jawab Sosial 

(Anggraini,2006) 

Selain tuntutan dari pihak masyarakat, pemerintah juga mengharuskan 

perusahaan untuk memperhatikan tanggung jawab sosialnya. Pemerintah 

mengatur tanggung jawab sosial perusahaan dengan mengeluarkan peraturan dan 
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undang-undang yang mengatur perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Seperti 

Draft ISO 26000, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 yang mengatur Tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pemerintah juga mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 yang mengharuskan adanya Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari suatu proyek yang dilakukan 

perusahaan. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Perseroan 

Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. 

Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi dampak yang 

ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan. 

Akuntansi tanggung jawab sosial merupakan perluasan dari akuntansi 

keuangan konvensional, yaitu menyediakan laporan keuangan tidak hanya untuk 

shareholders dan debtholders namun juga untuk para stakeholders. Menurut 

(Chariri dan Ghozali, 2007), pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan 

informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap 

kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Tema-tema pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan mencakup tema keterlibatan masyarakat, tema sumber 

daya manusia, tema lingkungan dan sumber daya fisik, dan tema produk atau jasa. 

Perusahaan dinilai telah bertanggung jawab kepada sosial dan lingkungan 

operasinya apabila mengungkapkan keempat tema tersebut dalam laporan tahunan 

perusahaan. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2004) paragraf sembilan secara implisit 
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menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab  akan masalah sosial sebagai 

berikut : 

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), 

khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran 

penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna 

laporan yang memegang peranan penting.”   

Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. 

Faktanya, kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada keadaan 

lokasi dimana perusahaan itu beroperasi. Sebab, CSR merupakan kepedulian 

perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple 

bottom lines, yaitu profit, people, dan planet (3P). Profit, perusahaan tetap harus 

berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus 

beroperasi dan berkembang. People, perusahaan harus memiliki kepedulian 

terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program 

CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana 

pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada 

perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga 

setempat. Plannet, perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan 

keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada 

prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air 

bersih, perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata. Maka citra perusahaan 

yang buruk dan sering di munculkan di media masa, jelas tidak mendukung 



9 
 

 

kelancaran operasi perusahaan dan bersifat kontra-produktif terhadap upaya 

peningkatan produktivitas dan keuntungan. Kini, semakin diakui bahwa 

perusahaan sebagai pelaku bisnis tidak akan bisa terus berkembang, jika menutup 

mata atau tidak mau tahu dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat dia hidup. 

(Suharto, 2006) 

Dalam penerapannya di Indonesia, tanggung jawab sosial masih 

merupakan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) yaitu perwujudan dari 

pengungkapan yang diperluas dan merupakan salah satu kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pihak perusahaan itu sendiri dengan mempertimbangkan faktor 

biaya dan manfaat (Chariri dan Ghozali, 2007). Ini menjadi salah satu hambatan 

dalam penerapan akuntansi tanggung jawab sosial karena tidak adanya standar 

akuntansi yang baku mengenai pengukuran dan pelaporan elemen-elemen biaya 

sosial dalam laporan keuangan. Akibatnya sampai sekarang masih menjadi 

perdebatan tentang pelaporan akuntansi tanggung jawab sosial, yang mencakup 

tujuan pengungkapan, elemen-elemen dan informasi yang diungkapkan, cara 

pengungkapan, dan sebagainya. Memang saat ini belum dapat terlihat dengan 

jelas hubungan praktik CSR terhadap keuntungan perusahaan yang 

mengungkapkannya sehingga masih banyak kalangan dunia usaha yang 

menganggap CSR tidak memberi dampak atas prestasi usaha, dan menganggap 

CSR hanya merupakan komponen biaya yang mengurangi keuntungan. Padahal 

sebenarnya praktik CSR akan memberi dampak positif apabila dilihat sebagai 

investasi jangka panjang. Karena dengan melakukan praktik CSR yang 
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berkelanjutan, perusahaan akan mendapat kemudahan-kemudahan dalam ijin 

operasionalnya dan memberikan kontribusi atas pembangunan berkelanjutan.   

Pengungkapan item-item tanggung jawab sosial dalam laporan 

keuangan perusahaan juga akan menjadi salah satu tolok ukur nilai dari sebuah 

perusahaan, karena nilai dalam laporan keuangan perusahaan dianggap sebagai 

sinyal yang menunjukkan nilai dari sebuah perusahaan. Hal ini yang menjadi 

perhatian investor dan calon investor. Para investor kini mulai melihat ada 

tidaknya item tanggung jawab sosial perusahaan dalam mempertimbangkan 

keputusan investasi. Hal tersebut didasarkan pada pendapat bahwa perusahaan 

yang telah mengungkapkan tanggung jawab  sosialnya adalah tempat aman untuk 

berinvestasi. 

Bagi perusahaan yang menjalankan praktek akuntansi dan pelaporan 

atas aktivitas sosial diharapkan akan mendapat nilai tambah yang positif dari para 

stakeholdernya. (Eipstein & Freedman, 1994 dalam Anggraini, 2006)  

menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang 

dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut berupa keamanan dan 

kualitas produk serta aktivitas lingkungan. Selain itu mereka menginginkan 

informasi mengenai etika, hubungan dengan karyawan dan masyarakat. 

Harga saham merupakan indikator munculnya reaksi positif atau negatif 

dari para investor, karena harga saham memiliki kaitan yang erat dengan reaksi 

investor. Naik turunnya harga saham sangat dipengaruhi oleh reaksi investor atas 

suatu inforrmasi yang muncul di pasar modal. Karena apabila banyak investor 

yang tertarik untuk menanamkan investasi pada suatu perusahaan maka harga 



11 
 

 

saham perusahaan itu akan naik. Sebaliknya, apabila banyak investor yang 

menarik investasi dari suatu perusahaan maka harga saham perusahaan tersebut 

akan turun. 

Penelitian tentang pengaruh pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) telah banyak dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. 

Penelitian-penelitian tersebut mencari fakta atas faktor-faktor yang dipengaruhi 

oleh CSR dan korelasinya.  

Dalam penelitian Balabanis, Phillips, dan Lyall (1988) ditunjukkan 

bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang 

listing di London Stock Exchange berkorelasi positif dengan profitabilitas 

perusahaan secara keseluruhan. Namun, hipotesis mengenai ’etika investor’ 

menunjukkan bahwa pasar modal cenderung tidak tertarik terhadap aktivitas CSR 

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, hal ini terbukti secara 

empiris dimana pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap kinerja pasar 

atau reaksi investor (Dahlia&Siregar, 2008). Herremans et.al (1993) dalam 

penelitiannya pada perusahaan manufaktur US menunjukkan bahwa CSR 

berpengaruh positif terhadap reaksi investor. Penelitian James Guthrie (2006) 

tentang pengungkapan sosial dan hubungannya dengan reaksi investor dilakukan 

pada perusahaan yang termasuk dalam Australian Food and Beverage Industry 

(AFBI). Penelitian Guthrie menunjukkan perbedaan yang signifikan tentang reaksi 

investor terhadap perusahaan yang mengungkapkan CSR baik dalam laporan 

tahunan maupun website dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR. 
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Penelitian di Indonesia tentang tanggung jawab sosial terutama 

dikaitkan dengan reaksi investor adalah penelitian Muhammad Muslim Utomo 

(2000). Utomo menggambarkan tentang pola praktek pengungkapan sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan publik dalam laporan tahunannya. Penelitian tersebut 

memperlihatkan bahwa pengungkapan sosial di Indonesia relatif rendah. 

Sedangkan Puguh Siswanto Adi (2005) meneliti pengaruh pengungkapan sosial 

dalam laporan tahunan perusahaan terhadap reaksi investor pada perusahaan high 

profile yang terdaftar di BEJ tahun 2001. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengungkapan sosial perusahaan dan 

reaksi investor. 

Emillia Nurdin, 2006 dalam penelitiannya pada perusahaan high profile 

menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengungkapan tema-tema 

sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan yang meliputi tema 

keterlibatan masyarakat, tema sumber daya manusia, tema lingkungan dan sumber 

daya fisik dan tema produk atau jasa secara simultan berpengaruh secara 

signifikan terhadap reaksi investor, dimana investor di Indonesia sudah mulai 

menggunakan informasi sosial dan lingkungan dalam melakukan keputusan 

investasi. 

Dalam penelitian Fariq Alfian Noor, 2009 ditunjukkan bahwa pengaruh 

dari pengungkapan CSR dalam laporan tahunan terhadap reaksi investor tidak 

signifikan. Pengungkapan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan low profile 

sektor property, retailer, dan asuransi di Indonesia belum bisa dikatakan baik atau 

masih rendah. 
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Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari Fr. Reni. Retno 

Anggraini, 2006 yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan perusahaan. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti memasukkan variabel 

harga saham sebagai variabel yang dipengaruhi oleh pengungkapan tanggung 

jawab  sosial. Dalam penelitian ini pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan ditempatkan sebagai variabel yang mempengaruhi yaitu variabel 

independen dan dibagi menjadi empat tema yaitu keterlibatan masyarakat, sumber 

daya manusia, lingkungan dan sumber daya fisik, serta produk atau jasa. 

Penelitian ini juga menggunakan size dan leverage sebagai variabel kontrol agar 

tidak mempengaruhi hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan 

harga saham. Harga saham dilihat melalui rata-rata perubahan harga penutupan, 

karena informasi yang diungkapkan di pasar modal dianggap penting dan 

memiliki nilai guna apabila menimbulkan reaksi berupa perubahan harga saham di 

pasar modal.  

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya 

mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui proses pabrikasi. Perusahaan 

manufaktur termasuk emiten mayoritas dari seluruh perusahaan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur sebagai emiten terbesar 

mempunyai peluang yang besar dalam memberikan kesempatan bagi para pelaku 

pasar atau investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini menjadikan perusahaan 

manufaktur selalu mendapatkan perhatian dan sorotan dari para pelaku pasar. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu informasi penting 
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yang akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut 

penulis berasumsi bahwa harga saham akan terpengaruh atas tanggung jawab 

sosial yang diungkapkan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya  penelitian 

lebih lanjut pada perusahaan manufaktur, dan peneliti mengambil judul 

 “Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dalam 

Laporan Tahunan Perusahaan Terhadap Harga Saham (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009)” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Adakah pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan 

tahunan perusahaan (yang terdiri dari tema keterlibatan masyarakat, 

sumber daya manusia, lingkungan dan sumber daya fisik, serta produk 

atau jasa) terhadap harga saham secara parsial? 

2. Adakah pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan 

tahunan perusahaan (yang terdiri dari tema keterlibatan masyarakat, 

sumber daya manusia, lingkungan dan sumber daya fisik, serta produk 

atau jasa) terhadap harga saham secara simultan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas tujuan 

penelitian ini adalah:  
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1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh pengungkapan tanggung jawab 

sosial pada laporan tahunan perusahaan (yang terdiri dari tema keterlibatan 

masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan dan sumber daya fisik, 

serta produk atau jasa) terhadap harga saham secara parsial pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh pengungkapan tanggung jawab 

sosial tahunan pada laporan tahunan perusahaan (yang terdiri dari tema 

keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan dan sumber 

daya fisik, serta produk atau jasa) terhadap harga saham secara simultan 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penjelasan 

pengaruh tanggung jawab  sosial terhadap harga saham. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori 

akuntansi melengkapi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya 

mengenai faktor-faktor yang dipengaruhi oleh pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) serta sebagai 

bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.  

2.  Manfaat Praktis 

Harapan penulis, penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap perusahaan, antara lain: 
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a. Bagi investor dan masyarakat  

Bagi investor dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan tentang pengaruh praktik pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan sehingga mereka dapat lebih 

berhati-hati dalam mempertimbangkan risiko atas keputusan bisnis 

yang akan mereka ambil. Serta dapat memberikan dorongan dalam 

pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih memperhatikan 

lingkungan dan sosial dalam kegiatannya. 

b. Bagi BAPEPAM 

BAPEPAM diharapkan memperoleh masukan dalam mengawasi 

perdagangan saham di pasar modal serta dalam membuat peraturan 

atau kebijakan yang diperlukan, khususnya yang berkaitan dengan full 

disclosure dan full transparency mengenai pelaporan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan 

mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang 

berlaku di masyarakat (Deegan, 2004 dalam Ulum, 2007). Menurut Deegan, 

dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela 

melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang 

diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat 

’kontrak sosial’ antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan 

tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah 

besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan 

operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya 

waktu. Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan dimana 

mereka beroperasi (Deegan, 2004 dalam Ulum, 2007). 

(Lindblom, 1994 dalam Guthrie, 2006) menyarankan jika suatu organisasi 

menganggap bahwa legitimasinya sedang dipertanyakan, organisasi tersebut dapat 

mengadopsi sejumlah strategi yang agresif. Pertama, organisasi dapat mencari 

jalan untuk mendidik dan menginformasikan kepada stakeholdernya perubahan-

perubahan pada kinerja dan aktifitas organisasi. Kedua, organisasi dapat mencari 

cara untuk mengubah persepsi stakeholder, tanpa mengubah perilaku 

sesungguhnya dari organisasi tersebut. Ketiga, organisasi dapat mencari cara 

untuk memanipulasi persepsi stakeholder dengan cara mengarahkan kembali 
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(memutar balik) perhatian atas isu tertentu kepada isu yang berkaitan lainnya dan 

mengarahkan ketertarikan pada symbol-simbol emosional Guthrie et al. (2006). 

Berdasarkan teori legitimasi, organisasi harus secara berkelanjutan 

menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial. 

Hal ini seringkali dapat dicapai melalui pengungkapan (disclosure) dalam laporan 

perusahaan. Organisasi dapat menggunakan disclosure untuk mendemonstrasikan 

perhatian manajemen akan nilai sosial, atau untuk mengarahkan kembali perhatian 

komunitas akan keberadaan pengaruh negatif aktifitas organisasi (Lindblom, 1994 

dalam Guthrie, 2006). Sejumlah studi terdahulu melakukan penilaian atas 

pengungkapan sukarela laporan tahunan dan memandang pelaporan informasi 

lingkungan dan sosial sebagai metode yang digunakan organisasi untuk merespon 

tekanan publik (Guthrie, 2006). 

2.2 Teori Stakeholders (Stakeholders Theory) 

Pengungkapan Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibillity) erat kaitannya dengan teori stakeholders sebagai teori dasar. 

Sedangkan tentang pengertian stakeholders terdapat dua pandangan yang 

diungkapkan oleh Friedman dan Freeman. Friedman (1962) menyatakan bahwa 

tujuan utama perusahaan adalah memaksimumkan kemakmuran pemiliknya, 

sedangkan menurut Freenman (1983) ia tidak setuju dengan pernyataan ini dan 

memperluas definisi stakeholders dengan memasukkan konstituen yang lebih 

banyak, termasuk kelompok yang dianggap tidak menguntungkan (adversial 

group) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator (Ghozali 

dan Chariri, 2007). Sedangkan teori stakeholders adalah teori yang menyatakan 
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bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan 

sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdersnya. 

Dengan demikian, keberadaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang 

diberikan oleh stakeholders kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 

2007). 

Stakeholders suatu perusahaan tersebut memiliki power stakeholders. 

Power stakeholders merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian 

sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Power stakeholders 

ditentukan oleh besar kecilnya power yang mereka miliki atas sumber-sumber 

tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Menurut Ulman (dalam Ghozali dan Chariri, 

2007), ketika stakeholders mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi 

perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan 

stakeholders. Lebih lanjut menurutnya, organisasi akan memilih stakeholders 

yang dianggap penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan 

hubungan harmonis antara perusahaan dan stakeholdersnya. Menurut Donaldson 

dan Preston (1995) semua hubungan antara perusahaan dengan satkeholdersnya 

harus berjalan sesuai dengan arah tujuan kedua belah pihak.  
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Sumber : Donaldon dan Preston 1995 
Gambar 2.1. Model Stakeholders menurut Donaldson dan Preston 

Lebih lanjut lagi, Donaldon dan Preston (1995) membagi teori 

stakeholders kedalam tiga aspek, yaitu: 

1. Descriptive/Empirical, yang menyatakan bahwa teori digunakan untuk 

menjelaskan karakter khusus dan perilaku perusahaan. 

2. Instrumental, sebagai tambahan dari data descriptive, digunakan untuk 

mengidentifikasi hubungan antara manajemen stakeholders dengan 

hasil yang didapatkan (profitabilitas, pertumbuhan, dll.) 

3. Normative, yang menyatakan bahwa teori digunakan untuk 

menginterpretasikan fungsi dari perusahaan, termasuk 

mengidentifikasi pedoman moral dan filosofi pada operasi dan 

manajemen dari perusahaan. 

2.3 Teori Signal ( Signalling Theory) 

Teori ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi. Di 

dalam pasar modal informasi sangat dibutuhkan masyarakat investor guna 

pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan investasi yang dilakukannya. 
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Pada dasarnya ada 3 jenis informasi utama yang perlu diketahui oleh para 

perantara efek, pedagang efek, dan investor. Informasi diperlukan untuk 

mengetahui kondisi perusahaan yang telah menjual efek dan perilaku efek 

perusahaan tersebut di bursa. Ketiga informasi itu adalah : (Anoraga, 2001 dalam 

Setiyawati,2007) 

1. Informasi pertama yang bersifat fundamental 

2. Informasi yang berkaitan dengan masalah teknis 

3. Informasi yang berkaitan dengan faktor lingkungan 

Teori ini berasumsi bahwa manajemen memiliki informasi yang akurat 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dibanding pihak luar 

perusahaan. Asimetri informasi dapat terjadi jika manajemen menyampaikan 

informasi secara tidak sepenuhnya tentang semua hal yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan dalam pasar modal. Terhadap informasi yang disampaikan 

manajemen, pasar akan merespon informasi yang muncul sebagai signal adanya 

peristiwa tertentu yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin 

dalam pembelian atau fluktuasi harga-harga dan volume perdagangan saham yang 

bersangkutan. (Wijayanti, 2006 dalam Setyawati, 2007) 

2.4 Saham 

Saham adalah sebuah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah 

perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (emiten) yang menyatakan bahwa 

pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu (Ardiani, 

2007). 
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Dalam praktek menurut Darmadji dan Hendi (2001: 6) dalam (Ardiani, 

2007) menyebutkan bahwa dikenal adanya beraneka ragam jenis saham, antara 

lain : 

1. Cara Peralihan Hak 

Ditinjau dari cara peralihannya saham dibedakan menjadi saham atas 

unjuk dan saham atas nama. 

a. Saham atas unjuk (bearer stock) 

Diatas sertifikat saham atas unjuk tidak dituliskan nama pemiliknya. 

Dengan pemillikan saham ini, seorang pemilik sangat mudah untuk 

mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya 

mirip dengan uang. 

b. Saham atas nama (registered stock) 

Diatas sertifikat saham ini ditulis nama pemiliknya. Cara 

pemindahannya harus memenuhi prosedur tertentu yaitu dengan 

dokumen peralihan, kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku 

perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. 

2. Hak Tagihan (klaim) 

Ditinjau dari segi manfaatnya, saham dapat digolongkan menjadi saham 

biasa dan saham preferen  

a. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa selalu muncul dalam setiap struktur modal saham 

perseroan terbatas. Besar kecilnya deviden yang diterima tidak tetap, 

tergantung pada keputusan RUPS. 
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b. Saham Preferen (Preferrend Stock) 

Saham preferen merupakan gabungan pendanaan antara hutang dan 

saham biasa.  

3. Berdasarkan Kinerja Saham 

a. Blue Chip Stock 

Yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi 

sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan 

konsisten dalam membayar deviden. 

b. Income Stock 

Merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan 

membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang dibayarkan 

pada tahun sebelumnya. 

c. Growth Stock 

Saham ini merupakan saham-saham dari emiten yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri 

sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. 

d. Speculative Stock 

Adalah saham suatu perusahaan yang tidak bias secara konsisten 

memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai 

kemungkinan penghasilan tinggi di masa yang akan datang meskipun 

belum pasti. 
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e. Counter Cyclical Stock 

Saham ini merupakan saham yang tidak terpengaruh kondisi ekonomi 

makro maupun situasi bisnis secara umum. 

2.5 Perubahan Harga Saham 

Suatu informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan dianggap 

penting apabila menimbulkan reaksi di pasar modal. Reaksi tersebut timbul akibat 

respon dari para investor, apakah pengungkapan informasi tersebut direspon 

positif atau negatif. Respon tersebut dapat dilihat dari naik atau turunnya harga 

saham. 

Harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan 

perusahaan untuk mengeluarkan saham, dimana perubahan atau fluktuasinya 

sangat ditentukan penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar bursa (Husnan, 

2001). Nilai pasar dari sekuritas merupakan harga pasar dari sekuritas itu sendiri 

(Horne, 1997 dalam ardiani, 2007).  

(Horne, 1997 dalam ardiani, 2007) mengemukakan bahwa harga pasar 

bertindak sebagai barometer dari kinerja bisnis. Harga pasar menunjukkan 

seberapa baik manajemen menjalankan tugasnya atas nama para pemegang 

saham. Pemegang saham yang tidak puas dengan kinerja manajemen dapat 

menjual saham yang mereka miliki dan menginvestasikan uangnya di perusahaan 

lain. Tindakan-tindakan tersebut jika dilakukan oleh para pemegang saham akan 

mengakibatkan turunnya harga saham di pasar, karena pada dasarnya tinggi 

rendahnya harga saham lebih dipengaruhi oleh pertimbangan pembeli dan penjual 

tentang kondisi internal dan eksternal perusahaan. Hal ini berkaitan dengan 
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analisis sekuritas yang umumnya dilakukan investor sebelum membeli atau 

menjual saham. 

Dari penjabaran teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semakin 

banyak investor yang membeli dan menyimpan saham maka harga saham akan 

naik, sebalinya apabila banyak investor yang menjual sahamnya dan 

menginvestasikan dananya pada perusahaan lain maka harga saham akan turun. 

Analisis saham merupakan salah satu langkah dari tahapan pengambilan 

keputusan investasi. Menurut (Jogiyanto, 2000) terdapat dua macam analisis 

untuk menilai saham: 

1. Analisis fundamental 

Analisis fundamental merupakan analisis historis atas kekuatan keuangan 

dari suatu perusahaan. Data yang digunakan merupakan data historis, yaitu 

data yang telah terjadi dan mencermikan keadaan keuangan yang telah 

lewat dan bukan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya pada 

saat analisis. 

Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang 

akan datang dengan: 

a. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi 

harga saham di masa yang akan datang. 

b. Menerapkan hubungan-hubungan variable tersebut hingga diperoleh 

taksiran harga saham. 
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2. Anaisis Teknikal 

Analisis teknikal merupakan suatu teknik yang menggunakan data atau 

catatan pasar. Analisis ini berusaha mengakses permintaan dan penawaran 

suatu saham, volume perdagangan, indeks harga saham baik individu 

maupun gabungan, serta faktor-faktor lain yang bersifat teknik. Analisis 

ini lebih menekankan pada perilaku pasar modal, dimana datanya 

berdasarkan pada data masa lalu. Analisis ini berupaya untuk 

memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan 

harga saham tersebut di masa lalu. Para pengamat analisis ini mengatakan : 

a. Harga saham mencerminkan informasi yang relevan. 

b. Informasi itu ditunjukkan oleh perubahan harga saham di masa lalu. 

c. Karena perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu, maka 

pola tersebut akan berulang. 

Sasaran yang ingin dicapai dari analisis ini adalah ketepatan untuk 

memprediksi pergerakan harga jangka pendek suatu saham, oleh karena itu 

informasi-informasi yang berasal dari faktor-faktor teknis sangat penting 

bagi para pemodal, guna menentukan kapan suatu saham harus dibeli atau 

dijual. Alat analisis utama yang digunakan adalah grafik atau chart dari 

berbagai indikator teknis.  

 Perhitungan perubahan harga saham dapat diukur dengan menggunakan 

closing price (harga penutupan). Perhitungan dilakukan dengan membandingkan 

rata-rata closing price sebelum dan sesudah publikasi laporan tahunan dan laporan 
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tahunan perusahaan. Menurut (Suad Husnan, 2001) perubahan harga saham dapat 

dihitung menggunakan rumus: 

Rumus :  

ΔHarga Saham = Pt – Pt-1 

 Keterangan :  

ΔHS : Perubahan harga saham waktu t 

Pt : Harga saham penutupan pada waktu t 

Pt-1 : Harga saham penutupan pada waktu t-1 

2.6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

Pengungkapan (disclosure) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah 

informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal 

efisien (Hendriksen, 2001). 

Ahmed Riahi dan Belkoui (2000) mengemukakan tujuan pengungkapan 

ada enam yaitu: 

1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan 

ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam 

laporan keungan. 

2. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk 

menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut. 

3. Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditor 

dalam menentukan resiko dan item-item yang potensial untuk diakui 

dan yang belum diakui. 
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4. Untuk menyediakan informasi yang penting yang dapat digunakan oleh 

pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan 

dan antar tahun. 

5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas 

keluar di masa mendatang. 

6. Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya.  

Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Hasibuan (2001) menyatakan 

bahwa tanggung jawab  perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai 

berikut : 

1.  Basic responsibility (BR) 

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab  yang pertama 

dari suatu perusahan, yang muncul karena keberadaan perusahaan 

tersebut seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, 

memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila 

tanggung jawab  pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan 

dampak yang sangat serius. 

2. Organization responsibility (OR) 

Pada level kedua ini menunjukan tanggung jawab  perusahaan untuk 

memenuhi perubahan kebutuhan ”Stakeholder” seperti pekerja, 

pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya. 

3. Sociental responses (SR) 

Pada level ketiga, menunjukan tahapan ketika interaksi antara bisnis 

dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga 



29 
 

 

perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, 

terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara 

keseluruhan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tingkatan Tanggung Jawab Perusahaan 

Sumber : Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Hasibuan (2001) 
Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan sangat 

berguna bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Oleh karena itu, kesesuaian 

penyampaian informasi dan kandungan informasi yang terdapat dalam laporan 

yang dibuat oleh perusahaan sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan.  

Mathews, 1997 (dalam nurdin, 2006) mendefinisikan pengungkapan sosial 

dan lingkungan sebagai berikut:  

”Voluntary disclosures of information, both qualitative and quantitative 

made by organizations to inform or influence a range of audiences. The 

quantitative disclosures may be in financial or non-financial terms” 

Berdasarkan definisi tersebut maka pengungkapan sosial dan lingkungan 

merupakan pengungkapan informasi sukarela, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif yang dibuat oleh organisasi untuk menginformasikan aktivitasnya, 

dimana pengungkapan kuantitatif berupa informasi keuangan maupun non 

keuangan. 

BR 

OR 

SR 



30 
 

 

Harahap (2001) mengemukakan bahwa bentuk keterlibatan perusahaan 

tergantung pada lingkungan sosial, bentuk masyarakat, sifat dan keadaan tertentu 

yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Namun, 

beberapa lembaga dan para ahli seperti AAA, AICPA telah membentuk suatu 

komite dan mencoba merumuskan beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan 

perusahaan sebagai bukti keterlibatan sosialnya. Beberapa hal tentang keterlibatan 

sosial yang diungkapkan adalah: 

1. Lingkungan 

2. Energi 

3. Praktik usaha yang fair 

4. SDM 

5. Keterlibatan terhadap masyarakat 

6. Produksi 

Estes (1976:19-22) dalam (Adi, 2005), menyebutkan empat tema sosial 

dan lingkungan dalam mengungkapkan tanggung jawab  sosial, yaitu: tema 

keterlibatan masyarakat, tema sumber daya manusia, tema lingkungan dan sumber 

daya fisik, serta tema produk atau jasa. 

2.6.1 Keterlibatan Masyarakat 

Tema keterlibatan masyarakat yaitu mencakup aktivitas kemasyarakatan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, aktivitas di dalam masyarakat yang 

terkait dengan kesehatan, pendidikan, seni, fasilitas umum, kegiatan masyarakat 

sekitar, serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya. Tema 

pengungkapan ini didukung pula dengan dikeluarkannya ISO 26000 draft 4.1 
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tahun 2008 dan Undang-Undang PT No. 40 tahun 2007 Pasal 74 tentang tanggung 

jawab sosial dan lingkungan yang mempunyai tujuan untuk tetap menciptakan 

hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, 

norma, dan budaya masyarakat setempat.    

2.6.2 Sumber Daya Manusia 

Pengungkapan tanggung jawab sosial yang berhubungan dengan tema 

sumber daya manusia mencakup keamanan dan keselamatan kerja, perekrutan 

pegawai, kesehatan karayawan,  training karyawan, dana pensiun, riset dan 

pengembangan, serta pengungkapan lain tentang tingkat keperdulian perusahaan 

terhadap karyawan.   

2.6.3 Lingkungan dan Sumber Daya Fisik 

Hal-hal yang termasuk tema pengungkapan tentang lingkungan dan 

sumber daya fisik meliputi bahan baku, penggunaan/penghematan energi, air, 

konservasi energi, pengolahan limbah, pengawasan terhadap efek polusi, dan 

kegiatan lain yang berhubungan dengan dampak operasional perusahaan terhadap 

lingkungan sekitar. Tema lingkungan juga didukung oleh Peraturan Pemerintah 

No.27 Tahun 1999 yang mengharuskan adanya Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) dari suatu proyek yang dilakukan perusahaan dan 

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan hidup. 
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2.6.4 Produk atau Jasa 

Tema pengungkapan yang termasuk dalam produk dan jasa adalah item 

pengungkapan yang berhubungan dengan hasil produksi perusahaan. Hal-hal 

tersebut mencakup kesehatan dan keamanan pelanggan, iklan yang perduli 

terhadap hak pribadi, informasi tentang mutu, perbaikan kualitas produk, 

kepuasan pelanggan dan lain-lain tentang hasil produksi. 

Tanggung jawab  sosial perusahaan saat ini masih merupakan voluntary 

disclosure (pengungkapan sukarela). Belum ada standar jelas tentang bentuk dan 

isi dari pelaporan tanggung jawab  sosial perusahaan. Sehingga elemen yang 

diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial masih menggunakan kebijakan 

masing-masing perusahaan. 

Setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda mengenai 

pengungkapan sosial sesuai dengan karateristik perusahaan. Hal ini menimbulkan 

masalah dalam pengukuran pengungkapan sosial. Oleh sebab itu pengukuran 

pengungkapan sosial dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian 

berupa daftar item pengungkapan sosial berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Hackston dan Milne (1996) (Sulastini, 2007). 

2.7 Size 

Size perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk 

menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan 

tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapakan 

informasi lebih banyak dari perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar 

akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. 
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Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu 

tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang 

lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan, 

2001). 

2.8 Leverage 

Semakin tinggi tingkat leverage (rasio hutang/ekuitas) semakin besar 

kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan 

berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi (Belkaoui dan Karpik 

(1989) dalam Rosmanita (2007)). Agar laba yang dilaporkan tinggi maka manajer 

perusahaan harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya yang dikeluarkan untuk 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa leverage berhubungan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan, karena semakin tinggi tingkat leverage maka perusahaan 

semakin tidak mengungkapkan tanggungjawab sosialnya. 

2.9 Kerangka Berpikir 

Informasi yang diungkapkan perusahaan dianggap berguna apabila 

informasi tersebut menimbulkan reaksi terhadap investor pasar modal. Hal ini 

disebabkan karena dalam pengambilan keputusan investasi para investor selalu 

mempertimbangkan risiko yang mungkin akan timbul dengan melihat informasi-

informasi yang diberikan perusahaan. Apabila suatu informasi dianggap penting 

maka reaksi investor akan terpengaruh dan berubah baik atau buruk menurut 

informasi yang diungkapkan.  
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Menurut (Jogiyanto, 2000) reaksi investor dapat dilihat melalui 

perubahan harga saham. Dengan asumsi bahwa suatu perusahaan yang 

mengungkapkan sebuah informasi yang berguna akan mempengaruhi 

keberlangsungan operasional perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan harga 

saham dari perusahaan tersebut karena perusahaan memiliki rencana jangka 

panjang yang dapat memberi kepercayaan kepada investor untuk menanamkan 

investasinya. Begitu juga sebaliknya dapat menurunkan harga saham karena 

perusahaan tidak dapat memberi kepercayaan kepada investor untuk menanamkan 

investasinya. Jadi perubahan harga saham dapat digunakan sebagai proksi reaksi 

investor, untuk melihat reaksi investor atas diungkapkannya suatu informasi. 

Corporate Social Responsibility (CSR) atau pengungkapan sosial 

perusahaan merupakan salah satu item pengungkapan yang saat ini masih 

merupakan voluntary disclosure sehingga tidak semua perusahaan 

mengungkapkannya. Menurut Harahap (2001) beberapa tema yang diungkapkan 

dalam keterlibatan sosial perusahaan adalah lingkungan, energi, praktik usaha 

yang fair, sumber daya manusia, keterlibatan terhadap masyarakat, dan produksi. 

Dalam penelitian ini penulis menggolongkan tema-tema tersebut ke dalam 4 tema 

pengungkapan yang disesuaikan dengan Hackston dan Milne (1996) yaitu 

keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan dan sumber daya fisik, 

serta produk atau jasa. Menurut (Chariri dan Ghozali, 2007), pengungkapan sosial 

dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan 

pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Dengan 
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melakukan praktik CSR berkelanjutan perusahaan dapat menjamin keberlanjutan 

perusahaan dan dapat menjadi rencana pembangunan jangka panjang.  

Pengungkapan item-item tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan 

perusahaan juga akan menjadi salah satu tolok ukur nilai dari sebuah perusahaan, 

karena nilai dalam laporan keuangan perusahaan dianggap sebagai signal yang 

menunjukkan nilai dari sebuah perusahaan. Hal ini yang menjadi perhatian 

investor dan calon investor, mengingat para investor selalu melakukan analisis 

sebelum mengambil keputusan investasi, apakah investasi yang ditanamkan akan 

menghasilkan return dalam jangka panjang.  

Fakta-fakta tersebut di atas mengindikasikan adanya pengaruh yang 

ditimbulkan praktik pengungkapan tema keterlibatan masyarakat, sumber daya 

manusia, lingkungan dan sumber daya fisik serta produk atau jasa terhadap reaksi 

investor dan diproksikan dengan perubahan harga saham. Menurut penelitian 

(Wijayanto,2007 dalam Dahlia, 2008), perusahaan yang memiliki kinerja 

lingkungan yang bagus akan direspon positif oleh para investor melalui fluktuasi 

harga saham yang semakin naik dari periode ke periode dan sebaliknya jika 

perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang buruk maka akan muncul keraguan 

dari para investor terhadap perusahaan tersebut dan direspon negatif dengan 

fluktuasi harga saham perusahaan di pasar yang semakin menurun dari tahun ke 

tahun. Penelitian (Herremans, 1993) yang menggunakan abnormal return sebagai 

proksi atas kinerja pasar menunjukan hasil bahwa pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap keputusan investasi karena 

para investor mempertimbangkan faktor risiko jangka panjang. Perusahaan yang 
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telah mengungkapkan tanggung jawab sosialnya memiliki risiko lebih kecil dan 

memiliki reputasi yang lebih baik dibanding perusahaan yang belum 

mengungkapkan petanggungjawaban sosialnya. Puguh Siswanto Adi, 2005 dalam 

penelitiannya yang menggunakan volume perdagangan saham diluar normal 

sebagai proksi reaksi investor menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan reaksi 

investor pada perusahaan yang masuk kategori high profil. Berbeda dengan 

Emillia Nurdin, 2006 yang menggunakan perubahan harga saham dan volume 

perdagangan saham sebagai proksi dari reaksi investor. Penelitian Nurdin 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan reaksi investor pada perusahaan high 

profile. Adanya perbedaan hasil dari berbagai penelitian kemungkinan 

dikarenakan tahun penelitian dan jenis perusahaan yang menjadi sampel. 

Perbedaan jenis perusahaan sampel juga terkait dengan size dan leverage 

perusahaan yang berbeda-beda, oleh karena itu dalam penelitian ini ukuran 

perusahaan dan leverage dijadikan sebagai variabel kontrol agar tidak 

mempengaruhi pengaruh antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap harga saham. Dari uraian di atas gambar kerangka berpikir dari 

penelitian ini adalah : 

 

 

 

 



37 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Gambar Kerangka Berfikir 
2.10 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat ditarik hipotesis 

penelitian ini, yaitu: 

H1 : Tema keterlibatan masyarakat secara parsial berpengaruh positif 

terhadap perubahan harga saham. 

H2 : Tema sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif 

terhadap perubahan harga saham. 

H3 : Tema lingkungan dan sumber daya fisik secara parsial berpengaruh 

positif terhadap perubahan harga saham. 

H4 : Tema produk atau jasa secara parsial berpengaruh positif terhadap 

perubahan harga saham. 

Variabel Independen (X) 
Tanggung Jawab  Sosial Perusahaan (X) : 
X1 : Keterlibatan Masyarakat 
X2 : Sumber Daya Manusia 
X3 : Lingkungan dan Sumber Daya Fisik 
X4 : Produk atau Jasa 

Variabel Kontrol 
Leverage 

Variabel Kontrol 
Size 

Variabel Dependen (Y) 
 

Harga Saham 
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 H5 : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (yang terdiri dari 

tema keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan dan 

sumber daya fisik, serta produk atau jasa) secara simultan berpengaruh 

positif terhadap perubahan harga saham. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2009. 

Pemilihan tahun 2008-2009 karena pada tahun tersebut telah bertambah banyak 

perusahaan yang memperhatikan pertanggungjawaban sosial yang di ungkapkan 

dalam laporan tahunan perusahaan sebagai informasi yang akan disampaikan pada 

investor.  

Pemilihan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dikarenakan 

perusahaan yang terdaftar memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan 

keuangan kepada pihak luar dan memiliki saham yang diperdagangkan, sehingga 

memungkinkan penulis untuk memperoleh laporan tahunan dan data harga saham 

yang dibutuhkan penelitian ini. Pemilihan perusahaan manufaktur dikarenakan  

perusahaan sektor manufaktur merupakan emiten terbesar yang ada di Bursa Efek 

Indonesia.   

3.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian laporan tahunan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009. Metode 

pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive 

sampling yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan terentu. Pertimbangan 

tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian. Sampel sengaja 

dipilih agar dapat mewakili populasinya yang memenuhi kriteria tertentu sesuai 
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dengan tujuan penelitian. Alasan peneliti menggunakan metode  purposive 

sampling karena dari populasi yang ada tidak semua dapat dijadikan sampel 

penelitian. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2008-2009. 

2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan 

laporan tahunan yang telah diaudit dengan menggunakan tahun tutup 

buku yang berakhir pada 31 Desember. 

3. Laporan keuangan disajikan dalam rupiah. Kriteria ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan data yang seragam dalam hal satuan moneter. 

4. Perusahaan manufaktur tersebut memiliki data yang lengkap yang 

diperlukan dalam penelitian ini selama dua tahun berturut-turut. Data 

yang dimaksud adalah data pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

5. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia pada periode pengamatan tahun  2008-2009. Hal ini 

dimasukkan kriteria pengambilan sampel dengan pertimbangan bahwa 

perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan akan memiliki data 

perubahan harga saham yang lengkap. 

 

 

 

 



41 
 

 

Tabel 3.1 

Prosedur pengambilan Sampel 

Identifikasi Perusahaan Jumlah 

Perusahaan manufaktur pada tahun 2008-2009 193 

Tidak secara berturut-turut mengeluarkan laporan tahunan (145) 

Perusahaan yang mengeluarkan laporan tahunan 48 

Perusahaan yang mengeluarkan laporan tahunan tetapi tidak mengungkapan 

CSR dalam laporan tahunan 
(8) 

Sampel perusahaan 40 

 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2009 sebanyak 

193 perusahaan, namun hanya 48 perusahaan yang melaporkan Annual Report dan 

hanya 40 perusahaan (Lampiran 1) yang mengungkapkan CSR ( tema keterlibatan 

masyarakat, sumber daya manusia, produk atau jasa, dan lingkungan) dalam 

laporan tahunannya. Analisis data dilakukan dengan pool data untuk tahun 2008-

2009 sehingga jumlah unit analisis adalah 80 unit (40 x 2). 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Terikat (Y) 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu harga saham 

perusahaan manufaktur yang belum pernah didelisting atau baru melakukan 

penawaran saham tahun 2008-2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data historis artinya data yang telah terjadi dan mencerminkan keadaan 

keuangan yang telah lewat. Untuk melihat perubahan harga saham yang 

mengindikasikan reaksi investor atas informasi yang diungkapkan, penelitian ini 

menggunakan harga penutupan (closing price). Data harga saham yang digunakan 

merupakan rata-rata closing price lima hari sebelum dan setelah tanggal publikasi 
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laporan tahunan perusahaan yang diperhitungkan dari tahun 2008-2009. 

Perhitungan rata-rata perubahan closing price 5 hari sesudah dan 5 hari sebelum 

tanggal publikasi laporan tahunan digunakan dalam penelitian ini karena data 

harga saham selama 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal publikasi telah 

dapat menunjukkan perubahan harga saham atas pengaruh dari informasi-

informasi yang ada dalam laporan tahunan. Jangka waktu pengambilan rata-rata 

closing price diambil sesingkat-singkatnya mendekati publikasi laporan tahunan 

agar perubahan harga saham belum terpengaruh oleh informasi atau isu-isu lain di 

pasar modal. Menurut (Suad Husnan, 2001) perubahan harga saham dapat 

dihitung menggunakan rumus: 

Rumus :  

ΔHarga Saham = Pt – Pt-1 

 Keterangan :  

ΔHS : Perubahan harga saham waktu t 

Pt : Harga saham penutupan pada waktu t 

Pt-1 : Harga saham penutupan pada waktu t-1 

3.3.2 Variabel Bebas (X) 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengungkapan tanggungjawab sosial (Corporate Social Responsibility). 

Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah seberapa luas dan 

lengkap tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh  perusahaan manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008-2009.  
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Pengungkapan CSR pada annual report, diukur menggunakan content 

analysis (analisis isi). (Lindenmann,1983 dalam Sayekti dan Wondabio, 2007) 

mendefinisikan content analysis sebagai berikut: 

A means for taking messages that are conveyed as part of the 

communication process, coding and classifying them as precisely and 

objectively as possible and then summarizing and explaining them 

quantitatively. 

Instrumen pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini di 

adaptasi dari item-item pengungkapan yang digunakan Hackston&Milne, 1996 

yang akan digolongkan menjadi 4 tema yaitu : 

1. Keterlibatan masyarakat (X1) 

2. Sumber daya manusia (X2) 

3. Lingkungan dan sumber daya fisik (X3)  

4. Produk dan jasa (X4) 

Kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan, akan tetapi hanya 70 item 

yang digunakan dalam penelitian ini dan dapat diterapkan pada perusahaan 

manufaktur di Indonesia. Item-item pengungkapan terdiri dari 9 item keterlibatan 

masyarakat, 31 item sumber daya manusia, 20 item lingkungan dan sumber daya 

fisik, serta 10 item produk atau jasa. 

Perhitungan CSR dilakukan dengan menelusuri item-item pengungkapan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menggunakan daftar pengungkapan 

(disclosure list) sebagai panduan, dan dari setiap item akan diberi skor untuk 

menghitung jumlah pengungkapannya. Skor untuk setiap item adalah 0,1, dan 2. 
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Skor 0 (nol) diberikan jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar 

pengungkapan, skor 1 (satu) jika perusahaan mengungkapkan hanya secara narasi 

saja (kualitatif naratif), dan skor 2 (dua) diberikan jika perusahaan 

mengungkapkan item secara narasi yang dilengkapi dengan nilai uang, tabel, atau 

grafik (kuantitatif moneter). Skala yang digunakan adalah skala ordinal, yaitu 

angka-angka yang mengandung tingkatan. Namun hasil skala ordinal ini akan 

ditransfer menjadi skala interval dengan Methods of Successive Interval (MSI) 

agar dapat dianalisis secara statistik. Selanjutnya akan dicari deskriptif variabel 

yaitu nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing 

variabel tema pengungkapan tanggung jawab sosial untuk membuat kelas interval 

yang akan menunjukkan seberapa banyak pengungkapan tiap perusahaan.  

3.3.3 Variabel Kontrol 

Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu size dan leverage. 

Alasan digunakannya variabel kontrol adalah karena pada penelitian sebelumnya 

size dan leverage diprediksi memiliki pengaruh besar terhadap hubungan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap harga saham. Size 

merupakan variabel yang relevan karena terdapat beberapa bukti bahwa 

perusahaan kecil tidak dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab  sosial yang 

lebih banyak seperti yang terjadi pada perusahaan besar. Seberapa besar ukuran 

perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, kapitalisasi pasar, dan 

tenaga kerja. Semakin besar  total aktiva, penjualan, kapitalisasi pasar, dan jumlah 

tenaga kerja maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ketiganya 

dapat digunakan dalam menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili 
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seberapa besar perusahaan tersebut. Total asset digunakan sebagai proksi ukuran 

perusahaan karena secara umum masyarakat melihat besar kecilnya perusahaan 

dari total asset yang dimiliki perusahaan.  Dalam penelitian ini size diukur 

menggunakan log natural asset untuk menunjukkan bahwa perusahaan sampel 

yang digunakan dalam penelitian memiliki jumlah asset yang sangat bervariasi. 

Jenis perusahaan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

tingkat besar kecilnya perusahaan tidak dapat hanya diukur dengan total penjualan 

, selain itu perusahaan manufaktur merupakan emiten terbesar di pasar modal 

yang selalu mendapat sorotan dari publik. Leverage dalam kaitannya dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaaan mengindikasikan bahwa 

tingkat leverage yang tinggi akan cenderung mengurangi pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan agar tidak menjadi sorotan para debtholders (Sembiring, 

2005).  

Leverage diukur dengan membandingkan total aktiva dan total hutang. 

Nilai yang didapat merupakan ukuran tentang tingkat keamanan yang dimiliki 

oleh kreditor, karena perusahaan memiliki nilai aktiva untuk menjamin hutangnya. 

Semakin tinggi nilai leverage maka semakin besar jaminan dan semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman. (Munawir, 2001) 

Meskipun ada beberapa variabel yang diprediksi dapat mempengaruhi harga 

saham terhadap diungkapkannya tanggung jawab  sosial perusahaan, akan tetapi 

penelitian ini hanya menggunakan dua variabel kontrol. Variabel kontrol yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (size) dan leverage 

karena size dan leverage merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling 
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besar terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Size diukur 

dengan log natural asset, sedangkan leverage diukur dengan persamaan: 

Leverage =   
 

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini akan disajikan ringkasan rumusan 

variabel penelitian, definisi operasional, dan pengukuran variabel: 

Tabel 3.2 

Rumusan Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel 

No. Nama Variabel Definisi Operasional Pengukuran Skala 
Pengukuran 

1. Harga Saham 
(Y) 

Perubahan harga 
saham dihitung 
dengan perubahan  
rata-rata closing price 
lima hari sebelum dan 
setelah tanggal 
publikasi laporan 
tahunan. 

 
ΔHarga Saham =  

Pt – Pt-1 
 

 

Rasio 

2. Pengungkapan 
Tanggung 
jawab  Sosial 
(X) 

Pengungkapan tema-
tema sosial dan 
lingkungan adalah 
tingkat pemenuhan 
seberapa luas dan 
lengkap 
pengungkapan 
informasi sosial dan 
lingkungan yang 
dilakukan oleh 
perusahaan. 
Pengungkapan tema 
sosial ini digolongkan 
menjadi 4 tema yaitu: 
1. Keterlibatan 

masyarakat (X1) 
2. Sumber daya 

manusia (X2) 
3. Lingkungan dan 

sumber daya fisik 
(X3)  

4. Produk dan jasa 

 
CSDI =∑ 
pengungkapan 
Selanjutnya skala 
ordinal diubah 
menggunakan Methods 
of Successive Interval 
(MSI) menjadi skala 
interval. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interval 
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(X4) 
4. Size (Variabel 

Kontrol) 
Suatu skala dimana 
dapat diklasifikasikan 
besar kecil 
perusahaan. 

Ukuran Perusahaan = Ln 
Total Aktiva 

Rasio 

5.  Leverage 
(Variabel 
Kontrol)  

Rasio hutang/ ekuitas 
suatu perusahaan. 

Leverage = Rasio 

   

3.4 Teknik Pengambilan Data 

3.4.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

historis berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur 

tahun 2008-2009 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.  

3.4.2 Metode Pengambilan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode dokumentasi. Arikunto (2002) mengemukakan bahwa dokumentasi 

berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mengambil data berdasarkan 

dokumen-dokumen sumber seperti laporan tahunan, laporan neraca, catatan atas 

laporan keuangan, surat kabar, buku literatur, jurnal referensi dan sebagainya. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan 

utamanya catatan atas laporan keuangan dan neraca perusahaan serta data lain 

yang diperlukan di Bursa Efek Indonesia. 
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3.5 Metode Analisis Data  

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji statistik 

umum yang berupa statistik deskriptif. Analisis deskriptif merupakan pengolahan 

data dari proses tabulasi menjadi data yang mudah dipahami dan 

diinterprestasikan. Statistik deskriptif ini menggambarkan profil data perusahaan 

sampel yang meliputi mean, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. 

Program SPSS digunakan dalam melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui 

distribusi data yang menjadi sampel penelitian. 

3.5.2 Analisis Regresi 

Analis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda. Analisis regresi beganda digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independennya. Data variabel 

pengungkapan tanggung jawab sosial (Keterlibatan masyarakat (X1), Sumber 

daya manusia (X2), Lingkungan dan Sumber daya fisik (X3), Produk atau Jasa 

(X3)) yang diperoleh pada penelitian ini adalah data dengan skala ordinal. Untuk 

dapat dianalisis secara benar dengan statistik maka data tersebut 

ditransformasikan menjadi skala interval dengan menggunakan Methods of 

Successive Interval (MSI). Persamaan regresi yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah: 

Yit = a + b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5SIZE+b6Lev+ e  

Dimana: 

Yit : Rata-rata harga saham i pada periode pengamatan t 
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X1  : Tema keterlibatan masyarakat 

X2  : Tema sumber daya manusia 

X3  : Tema lingkungan dan sumber daya fisik 

X4  : Tema produk atau jasa 

Size : Ukuran perusahaan sampel 

Lev : Leverage perusahaan sampel 

a  : Koefisien konstanta 

b  : Koefisien variabel independen 

e  : Standar eror 

Menurut (Ghozali, 2006) untuk mengetahui apakah model regresi benar-

benar menunjukkan hubungan yang signifikan, representative, dan merupakan 

model yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) maka 

model tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang 

dilakukan adalah uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas.  

1. Normalitas 

Imam Ghozali, 2006 menyatakan bahwa uji normalitas adalah untuk 

menguji apakah model regresi, variabel independen dan variabel 

dependennya memiliki distribusi data normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Uji normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov satu arah atau 

analisis grafis. Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya data yang 

diolah dalam kolmogorov-smirnov adalah sebagai berikut : 
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a. Jika nilai  signifikansi yang dihasilkan > 0,05, maka distribusi sampel 

normal. 

b. Jika nilai  signifikansi yang dihasilkan < 0,05, maka distribusi sampel 

tidak normal. 

2. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika variance tetap, maka disebut 

homokedastis dan jika berbeda disebut heterokedastis. Salah satu metode 

dalam menguji heterokedastisitas dalam model regresi adalah dengan uji 

Park. Metode uji Park meregresikan nilai Log kuadrat residual dengan 

variabel bebas (Ghozali,2006) dengan signifikansi 5%, jika nilai 

signifikansinya di bawah 0,05 maka terjadi heterokedastisitas. Regresi 

yang baik adalah model yang mengandung homokedastisitas. 

3. Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas 

(Ghozali, 2006). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesame variabel independen = 0. 

Salah satu cara untuk mendeteksi kolonier dilakukan dengan 
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mengkorelasikan antar variabel bebas dan apabila korelasinya signifikan 

antar variabel bebas tersebut maka terjadi multikolinieritas.  

Setelah model terbebas dari asumsi klasik regresi, langkah selanjutnya 

dengan melakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesisi didasarkan pada besarnya 

nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0.05 maka 

Ha diterima. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka Ha 

ditolak. (Sugiyono, 2002 dalam ardhiani, 2007). 

3.5.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian ini akan berhubungan dengan tanda koefisien yang menunjukan 

seberapa besar pengaruh variabel dependen dan menunjukan seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. 

1. Uji Pengaruh Parsial (Uji-t) 

Uji signifikansi-t merupakan pengujian variabel-variabel independen 

secara individual atau secara parsial yang dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen secara individu apakah mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini 

digunakan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). Kriteria pengujian t adalah 

sebagai berikut : 

Ha  diterima jika sig t-hitung < α (tingkat signifikansi yang 

digunakan). 
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2. Uji Pengaruh Simultan (Uji-F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam 

penelitian ini digunakan tingkat signifikan 5% (α = 0,05).  

Kriteria pengujian F adalah sebagai berikut : 

Ha diterima jika sig F-hitung < α (tingkat signifikan yang 

digunakan). 

3. Uji Determinasi (R2)  

Uji koefiesien determinasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan 

yang paling baik dalam analisis regresi, dimana hal ini ditunjukan oleh 

besarnya koefisien determinasi (R2 adjusted) antara nol dan satu atau 0 ≤ 

R2 ≥ 1. Jika R2 mendekati 1, maka ini menunjukan bahwa variabel bebas  

secara bersama-sama berpengaruh terhadap terikat sehingga model yang 

digunakan dapat dikatakan baik. Sedangkan bila nilai R2 mendekati 0, 

berarti bahwa variabel bebas sama sekali tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat sehingga model yang digunakan semakin kurang tepat.  
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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Hasil Analisis Deskriptif Variabel 

 Statistik deskriptif merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk 

menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti. Analisis ini dapat diketahui 

dengan melihat nilai maksimum, nilai minimum dan rata-rata dari masing-masing 

variabel yang menjadi sampel penelitian. Adapun statistik deskriptif perusahaan 

sampel berdasarkan variabel harga saham, tema keterlibatan masyarakat, tema 

sumber daya manusia, tema lingkungan dan sumber daya fisik, dan tema produk 

atau jasa dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Hasil Uji Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Harga Saham 80 -.766 1.115 .01249 .178880
Keterlibatan masyarakat 80 9.000 21.464 14.38082 3.377290
SDM 80 31.000 68.881 43.09612 7.896576
Lingkungan 80 20.000 46.078 24.76171 4.646376
Produk 80 10.000 21.170 13.66307 2.683861
Size 80 9.903 13.960 12.00570 .925355
Lev 80 .128 1.947 .63734 .267975
Valid N (listwise) 80     
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

4.1.1.1. Variabel Y ( Reaksi Investor ) 

Reaksi investor timbul atas adanya pengungkapan informasi yang 

dikeluarkan perusahaan. Respon yang ditimbulkan para investor dapat dilihat dari  
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naik turunnya harga saham. Apabila pengungkapan informasi tersebut direspon 

baik oleh para investor maka harga saham akan naik karena banyak investor yang 

tertarik menanamkan sahamnya, begitu juga sebaliknya jika informasi tersebut 

direspon negatif oleh para investor maka harga saham perusahaan juga akan turun 

karena para investor akan menarik investasinya atau beralih ke perusahaan lain. 

Menurut Suad Husnan (2001) perubahan harga saham dapat dilihat melalui 

perbandingan closing price sebelum dan sesudah tanggal publikasi laporan 

keuangan. Hasil olahan penulis mengenai kondisi closing price 5 hari sebelum 

dan 5 hari sesudah publikasi laporan tahunan pada perusahaan manufaktur tahun 

2008-2009 yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.2. Perubahan Harga Saham 

No. Nama Perusahaan Tanggal Publikasi Perubahan Harga Saham 
2009 2010 2008 2009 

1. Ace Hardware Indonesia Tbk. 06 Apr 31Mar 0,07 -0,031 
2. AKR Corporindo Tbk. 20 Apr 22 Apr 0 -0,036 
3. Aneka Kemasindo Utama Tbk. 01 Apr 29 Mar 0,008 -0,106 
4. Astra Graphia Tbk. 25 Feb 24 Feb 0,009 0,068 
5. Bentoel International Tbk. 02 Mar 30 Mar -0,008 0,042 
6. Berlian Laju Tanker Tbk. 23 Mar 16 Apr 0,045 0,008 
7. Dynaplast Tbk. 31 Mar 01 Apr 0,120 0,008 
8. Enseval Putra Megatrading Tbk. 31 Mar 30 Mar 0,125 0,086 
9. Excelcomindo Pratama Tbk. 23 Feb 11 Feb -0,006 0,167 
10. Fast Food Indonesia Tbk. 13 Apr 23 Apr 0 0 
11. Hero Supermarket Tbk. 02 Mar 23 Mar 0 0,111 
12. Hexindo Adiperkasa Tbk. 30 Mar 26 Mar 0,106 0,132 
13. Indonesia Air Transport Tbk. 06 Apr 31 Mar 0 0 
14. Indosat Tbk. 27 Feb 26 Mar -0,146 -0,376 
15. Inter Delta Tbk. 01 Apr 01 Apr 0 0 
16. Intraco Penta Tbk. 31 Mar 12 Mar 0,074 0,031 
17. Kabelindo Murni Tbk. 03 Apr 22 Apr -0,003 -0,015 
18. Lautan Luas Tbk. 01 Apr 31 Mar -0,195 -0,084 
19. Matahari Putra Prima Tbk. 01 Apr 31 Mar -0,008 0,022 
20. Merck Tbk. 16 Mar 01 Apr 1,115 0 
21. Metrodata Elektronic Tbk. 31Mar 31 Mar 0,016 0,005 
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22. Modern International Tbk. 27 Mei 05 Apr -0,003 0,176 
23. Multi Indocitra Tbk. 30 Apr 12 Apr 0,028 0,018 
24. Multipolar Tbk. 01 Apr 31 Mar 0 0,074 
25. Myoh Technology Tbk. 31 Mar 30 Mar 0 0 
26. Nusantara Infrastucture Tbk. 30 Mar 09 Apr 0,011 0,001 
27. Panorama Transportasi Tbk. 01 Apr 25 Mar 0,001 0,027 
28. Pelayaran Tempuran Mas Tbk. 31 Mar 31 Mar 0,075 -0,005 
29. Perdana Bangun Pusaka Tbk. 01 Juni 06 Apr 0 0 
30. Pioneerindo Gourment 

Internasional Tbk. 
31 Mar 31 Mar 0 0 

31. Rimo Catur Lestari Tbk. 20 Apr 06 Apr 0 0,006 
32. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 11 Mei 09 Apr -0,766 -0,223 
33. Tigaraksa Satria Tbk. 31 Mar 31 Mar 0 0,004 
34. Tira Austenite Tbk. 01 Apr 06 Apr 0 0 
35. Toko Gunung Agung Tbk. 31 Mar 31 Mar 0 0 
36. Tunas Ridean Tbk. 31 Mar 30 Mar -0,067 0,301 
37. Unilever Tbk. 13 Apr 01 Apr 0,279 0,111 
38. United Tractor Tbk. 27 Feb 25 Feb -0,223 -0,181 
39. Wicaksana Overseas 

International Tbk. 
1 Mei 05 Apr 0,001 0 

40. Zebra Nusantara Tbk. 16 Apr 01 Apr 0 0 
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

Dengan melihat tabel 4.2 dapat diketahui besar perbandingan rata-rata 

harga saham 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal publikasi laporan tahunan. 

Dari besarnya angka perubahan tersebut dapat diketahui respon dari para investor, 

baik yang positif, negatif, maupun yang tidak terpengaruh oleh informasi yang 

diungkapkan oleh perusahaan sehingga mempunyai nilai perubahan harga saham 

0. 

Dari data perubahan harga saham perusahaan manufaktur tahun 2008-2009 

yang dijadikan sampel dalam penelitian yang diolah dengan program SPSS 16.0 

for windows pada tabel 4.1. dapat diketahui dari 80 sampel penelitian nilai mean 

yang diperoleh adalah sebesar 0,012, nilai maksimum sebesar 1,115 yang 

diperoleh PT. Merck Tbk. dan nilai minimum sebesar -0,766 yang diperoleh      
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PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nilai rata-rata 0,012 menunjukan bahwa 

setiap 1 perubahan harga saham perusahaan memiliki pengaruh di pasar sebesar 

0,012. Sehingga perusahaan yang memiliki perubahan harga di atas 0,012 dapat 

dikatakan perusahaan tersebut memiliki perubahan harga yang sangat besar dan 

sangat terpengaruh oleh pengungkapan annual report yang dipublikasikan 

perusahaan.  

4.1.1.2. Variabel Tema Keterlibatan Masyarakat 

Tema keterlibatan masyarakat adalah salah satu tema pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan perusahaan dalam rangka 

manunjukkan perhatian terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar tempat 

perusahaan beroperasi. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pemberian 

sumbangan, beasiswa, kesehatan, seni, fasilitas umum, dan kegiatan masyarakat 

lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan item-item pengungkapan tema 

keterlibatan masyarakat dari Hackston and Milne yang telah disesuaikan dengan 

keadaan perusahaan di Indonesia, item-item tersebut berjumlah 9 item 

pengungkapan (Lampiran 2). Pengungkapan item tema keterlibatan masyarakat 

yang berupa deskripsi kegiatan akan diberi skor 1, untuk perusahaan yang 

mencantumkan deskripsi beserta jumlah nominal atau angka tabel akan diberi skor 

2, dan untuk item yang tidak diungkapkan akan diberi skor 0. Selanjutnya skala 

pengungkapan yang merupakan skala ordinal akan diubah menjadi skala interval 

dengan Methods of Successive Interval (MSI). 

Deskriptif dari variabel tema keterlibatan masyarakat akan dikelompokkan 

menurut jumlah pengungkapan masing-masing perusahaan. Pembentukan kelas 
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interval untuk menentukan seberapa banyak perusahaan itu mengungkapkan 

tanggung jawab sosial akan dilakukan dengan melihat nilai minimal dan nilai 

maksimal dari jumlah seluruh pengungkapan perusahaan sampel. Untuk tema 

keterlibatan masyarakat yang mempunyai nilai minimum 9,00 dan nilai 

maksimum 21,464 akan dilihat dengan kategori kelas interval sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Kelas Interval Variabel Tema Keterlibatan Masyarakat 

Interval Kategori 

18,347 - 21,464  Sangat Tinggi 
15,231 - 18,348  Tinggi 
12,115 - 15,232  Cukup 
9,000 - 12,116  Rendah 

 

Hasil survei yang dilakukan penulis tentang pengungkapan tema 

keterlibatan masyarakat dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 

2008-2009 yang menjadi perusahaan sampel dan dikelompokkan menurut 

kategori kelengkapan pengungkapan dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Pengungkapan Tema Keterlibatan Masyarakat 

No. Kategori Jumlah Perusahaan 
2008 2009 

1. Sangat Tinggi 4 8 
2. Tinggi 9 7 
3. Cukup  18 17 
4. Rendah 9 8 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

Dari data tabel di atas dapat dilihat besarnya jumlah pengungkapan tema 

keterlibatan masyarakat pada laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2008-

2009 yang menjadi sampel penelitian. Untuk data besarnya pengungkapan tiap 

perusahaan sampel dapat dilihat lebih jelas di Lampiran 3.  
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  Hasil analisis deskriptif menggambarkan pengungkapan tema keterlibatan 

masyarakat telah banyak diungkapkan. Menurut hasil penelitian dengan membaca 

laporan tahunan perusahaan, item-item keterlibatan masyarakat yang berjumlah 9 

item telah banyak diungkapkan seperti sumbangan tunai, pemberian beasiswa, 

fasilitas untuk masyarakat, mensponsori kampanye nasional, pendidikan, 

membantu riset medis, dan sponsor kesehatan masyarakat. Item yang belum 

banyak diungkapkan yaitu pengembangan industri masyarakat lokal, dan yang 

belum diungkapkan pada perusahaan sampel adalah penggunaan tenaga kerja 

paruh waktu dari mahasiswa atau pelajar. Hal ini berarti perusahaan manufaktur 

yang tercatat di BEI tahun 2008-2009 telah memperhatikan masyarakat di sekitar 

tempat operasional perusahaan. Bukti keterlibatan itu ditunjukkan melalui 

berbagai kegiatan diantaranya pemberian sumbangan, beasiswa, pembangunan 

fasilitas umum, dan peran serta dalam kegiatan masyarakat. Hal ini didukung pula 

dengan dikeluarkannya standar operasioanal ISO 26000 draft 4.1 tahun 2008 dan 

Undang-Undang PT No.40 tahun 2007 pasal 74 tentang tanggung jawab sosial 

dan lingkungan yang mempunyai tujuan untuk tetap menciptakan hubungan 

Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan 

budaya masyarakat setempat.  

Pengungkapan tema keterlibatan masyarakat pada perusahaan sampel 

tahun 2008-2009 yang telah dirubah kedalam sekala interval dengan Methods of 

Successive Interval (MSI) dan diolah dengan program SPSS 16.0 for windows 

pada tabel 4.1. menunjukkan bahwa mean yang diperoleh adalah sebesar 14,38, 

dengan nilai minimum sebesar 9,00 dan nilai maksimum sebesar 21,46. Nilai rata-
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rata pengungkapan tema keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa 

pengungkapan tema keterlibatan masyarakat sudah cukup banyak diperhatikan 

dan diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan sampel.  

4.1.1.3. Variabel Tema Sumber Daya Manusia 

Tema sumber daya manusia adalah satu dari keempat tema 

pertanggungjawaban sosial perusahaan yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian 

terhadap tenaga kerja. Mengingat tenaga kerja merupakan faktor produksi 

perusahaan yang penting maka perushaan harus menjamin tercapainya keamanan 

dan kesejahteraan para tenaga kerjanya. Dengan terjaminnya keamanan dan 

kesejahteraan para tenaga kerja, diharapkan para karyawan akan memiliki 

dedikasi yang lebih besar kepada perusahaan. Bentuk tanggung jawab sosial 

terhadap para tenaga kerja dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan diantaranya 

adalah pemberian jaminan, tunjangan, pelayanan kesehatan, pelatihan kerja, 

peningkatan jenjang karir, pendidikan, serta kesehatan dan keselamatan kerja. 

Semuanya itu telah dijabarkan lebih rinci dalam 31 item-item pengungkapan tema 

sumber daya manusia menurut Hakston and Milne yang digunakan dalam 

penelitian (Lampiran 2). Pengungkapan item tema sumber daya mnusia yang 

berupa deskripsi kegiatan akan diberi skor 1, untuk perusahaan yang 

mencantumkan deskripsi beserta jumlah nominal atau angka tabel akan diberi skor 

2, dan untuk item yang tidak diungkapkan akan diberi skor 0. Selanjutnya skala 

pengungkapan yang merupakan skala ordinal akan diubah menjadi skala interval 

dengan Methods of Successive Interval (MSI). 
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Deskriptif dari variabel tema sumber daya manusia akan dikelompokkan 

menurut jumlah pengungkapan masing-masing perusahaan. Pembentukan kelas 

interval untuk menentukan seberapa banyak perusahaan itu mengungkapkan 

tanggung jawab sosial akan dilakukan dengan melihat nilai minimal dan nilai 

maksimal dari jumlah seluruh pengungkapan perusahaan sampel. Untuk tema 

sumber daya manusia yang mempunyai nilai minimum 31,00 dan nilai maksimum 

68,881 akan dilihat dengan kategori kelas interval sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Kelas Interval Variabel Tema Sumber Daya Manusia 

Interval Kategori 

59,412 – 68,881 Sangat Tinggi 
49,942 – 59,411 Tinggi 
40,471 – 49,941  Cukup 
31,000 – 40,470 Rendah 

 

Hasil survei yang dilakukan penulis tentang pengungkapan tema sumber 

daya manusia pada laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2008-2009 

yang menjadi perusahaan sampel dan telah dikelompokkan menurut kategori 

kelengkapan pengungkapan dapat dilihat pada tabel 4.6. sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Pengungkapan Tema Sumber Daya Manusia 

No. Kategori Jumlah Perusahaan 
2008 2009 

1. Sangat Tinggi 2 2 
2. Tinggi 2 5 
3. Cukup  18 22 
4. Rendah 18 11 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

Dari data tabel di atas dapat dilihat besarnya jumlah pengungkapan tema 

sumber daya manusia pada laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2008-
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2009 yang menjadi sampel penelitian. Untuk data besarnya pengungkapan tiap 

perusahaan sampel dapat dilihat lebih jelas di Lampiran 3.  

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengungkapan tema sumber 

daya manusia masih sedikit diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan 

apabila dibandingkan dengan banyaknya jumlah pengungkapan yang diteliti yaitu 

31 item. Rata-rata perusahaan hanya mengungkapkan item-item tertentu terkait 

sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Item yang banyak diungkapkan 

adalah terkait mengurangi polusi di lingkungan kerja, pelayanan kesehatan tenaga 

kerja, pelatihan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja dan kelompok usia mereka, 

membuat laporan tenaga kerja terpisah. Sedangkan item yang jarang diungkapkan 

adalah terkait keselamatan tenaga kerja, pemberian bantuan bidang pendidikan, 

fasilitas untuk rekreasi, perekrutan tenaga kerja, hubungan perusahaan dengan 

serikat buruh, dan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja. Item yang belum 

diungkapkan adalah menaati standar keselamatan kerja, penghargaan terkait 

keselamatan kerja, rencana kepemilikan rumah karyawan, kebijakan penggajian, 

pensiun, statistik tenaga kerja, informasi perputaran tenaga kerja dan re-

organisasi. Hal ini dimungkinkan karena belum adanya undang-undang tertulis 

tentang pengungkapan tema sumber daya manusia, akan tetapi sebagian besar 

perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI telah bertanggungjawab terhadap 

para pekerjanya. Bentuk kegiatan tanggung jawab perusahaan terhadap sumber 

daya manusia dilakukan melalui pemberian pelatihan kerja, jaminan kesehatan, 

dan lain-lain yang secara garis besar harus dilakukan perusahaan untuk menjamin 

berjalannya operasional perusahaan dengan baik.  
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Pengungkapan tema sumber daya manusia pada perusahaan sampel tahun 

2008-2009 yang telah dirubah kedalam skala interval dengan Methods of 

Successive Interval (MSI) dan diolah dengan program SPSS 16.0 for windows 

pada tabel 4.1. menunjukkan bahwa mean yang diperoleh adalah sebesar 43,09, 

dengan nilai minimum sebesar 31,00 dan nilai maksimum sebesar 68,88. Nilai 

rata-rata pengungkapan tema sumber daya manusia menunjukkan bahwa 

pengungkapan tema sumber daya manusia sudah cukup diperhatikan dan 

diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan sampel.  

4.1.1.4. Pengungkapan tema lingkungan dan sumber daya fisik 

Tema lingkungan dan sumber daya fisik adalah satu dari empat tema 

pertanggungjawaban sosial perusahaan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung 

jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Mengingat secara langsung 

maupun tidak langsung kegiatan operasional perusahaan dapat menimbulkan 

dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi, limbah, kebisingan dan lain-

lain maka perusahaan harus menganalisis dan mengurangi dampak negatif 

tersebut agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Pemerintah juga telah mengatur 

masalah pelestarian lingkungan hidup dengan mengeluarkan UU No.32 Tahun 

2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta PP No.27 

Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Demi menjaga 

kelestarian lingkungan perusahaan juga harus menggunakan sumber daya alam 

dengan lebih efisien terutama bagi perusahaan yang mengambil bahan baku dari 

alam. Bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan 

berbagai kegiatan diantaranya adalah pelestarian lingkungan, gerakan 
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penghijauan, pengolahan limbah, melakukan upaya penghematan energi, 

menggunakan materi daur ulang, mengurangi limbah perusahaan dan lain-lain. 

Semuanya itu telah dijabarkan lebih rinci dalam 20 item-item pengungkapan tema 

lingkungan dan sumber daya fisik menurut Hakston and Milne (Lampiran 2) yang 

digunakan dalam penelitian. Pengungkapan item tema lingkungan dan sumber 

daya fisik yang berupa deskripsi kegiatan akan diberi skor 1, untuk perusahaan 

yang mencantumkan deskripsi beserta jumlah nominal atau angka tabel akan 

diberi skor 2, dan untuk item yang tidak diungkapkan akan diberi skor 0. 

Selanjutnya skala pengungkapan yang merupakan skala ordinal akan diubah 

menjadi skala interval dengan Methods of Successive Interval (MSI). 

Deskriptif dari variabel tema lingkungan dan sumber daya fisik akan 

dikelompokkan menurut jumlah pengungkapan masing-masing perusahaan. 

Pembentukan kelas interval untuk menentukan seberapa banyak perusahaan itu 

mengungkapkan tanggung jawab sosial akan dilakukan dengan melihat nilai 

minimal dan nilai maksimal dari jumlah seluruh pengungkapan perusahaan 

sampel. Untuk tema lingkungan dan sumber daya fisik yang mempunyai nilai 

minimum 20,000 dan nilai maksimum 46,078 akan dilihat dengan kategori kelas 

interval sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Kelas Interval Variabel Tema Lingkungan dan Sumber Daya Fisik 

Interval Kategori 

39,558 – 46,078 Sangat Tinggi 
33,039 – 39,557 Tinggi 
26,520 – 33,038 Cukup
20,000 – 26, 519 Rendah 
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Hasil survei yang dilakukan penulis tentang pengungkapan tema 

lingkungan dan sumber daya fisik pada laporan tahunan perusahaan manufaktur 

tahun 2008-2009 yang menjadi perusahaan sampel dan telah dikelompokkan  

menurut kategori kelengkapan pengungkapan dapat dilihat pada tabel 4.8. sebagai 

berikut:  

Tabel 4.8 Pengungkapan Tema Lingkungan dan Sumber Daya Fisik 

No. Kategori Jumlah Perusahaan 
2008 2009 

1. Sangat Tinggi - 1 
2. Tinggi 2 1 
3. Cukup  5 12 
4. Rendah 33 26 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

Dari data tabel 4.8. di atas dapat dilihat besarnya jumlah pengungkapan 

tema lingkungan dan sumber daya fisik pada laporan tahunan perusahaan 

manufaktur tahun 2008-2009 yang menjadi sampel penelitian. Untuk data 

besarnya pengungkapan tiap perusahaan sampel dapat dilihat lebih jelas di 

Lampiran 3. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengungkapan tema 

lingkungan dan sumber daya fisik masih sedikit diungkapkan oleh perusahaan 

yang terdaftar di BEI tahun 2008-2009, hal ini dapat dilihat melalui tabel yang 

menunjukkan jumlah pengungkapan terbanyak berada pada kategori rendah. Item-

item yang sudah banyak diungkapkan adalah pengendalian polusi, pernyataan 

bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi, fasilitas yang harmonis 

dengan lingkungan, dan pengolahan limbah. Item yang belum banyak 

diungkapkan seperti perbaikan kerusakan lingkungan, penggunaan materi daur 
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ulang, perlindungan lingkungan hidup. Item yang belum diungkapkan yaitu terkait 

konservasi sumber alam seperti daur ulang, penghargaan berkaitan dengan 

program lingkungan, kontribusi seni, pemugaran bangunan bersejarah, 

menggunakan energi secara lebih efisien, memanfaatkan barang bekas, 

penghematan energi, upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi, 

mengungkapkan kebijakan energi perusahaan. Dari uraian tersebut bisa di ambil 

kesimpulan berarti perusahaan belum terlalu memperhatikan pengungkapan 

masalah lingkungan secara detail dan belum mengungkapkan kebijakan terkait 

penggunaan energi perusahaan. Pemerintah telah mengatur masalah pelestarian 

lingkungan hidup dengan mengeluarkan UU No.32 Tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta PP No.27 Tahun 1999 

tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, akan tetapi belum banyak 

perusahaan yang mengungkapkan secara lengkap item-item tema lingkungan dan 

sumber daya fisik sehingga jumlah pengungkapan untuk tema lingkungan dan 

sumber daya fisik masih tergolong rendah. Hal ini dapat diindikasikan terjadi 

karena item-item pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini 

diungkapkan secara detail selain itu sebagian besar perusahaan hanya 

mengungkapkan tanggung jawab lingkungannya secara deskripsi tanpa 

mencantumkan jumlah dalam bentuk angka atau tabel, dan belum 

mengungkapkan kebijakan terkait sumber daya fisik yaitu penggunaan energi..  

Pengungkapan tema lingkungan dan sumber daya fisik pada perusahaan 

sampel tahun 2008-2009 yang telah dirubah kedalam sekala interval dengan 

Methods of Successive Interval (MSI) dan diolah dengan program SPSS 16.0 for 
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windows pada tabel 4.1. menunjukkan bahwa mean yang diperoleh adalah sebesar 

24,76, dengan nilai minimum sebesar 20,00 dan nilai maksimum sebesar 46,08. 

Nilai rata-rata pengungkapan tema lingkungan dan sumber daya fisik 

menunjukkan bahwa pengungkapan tema lingkungan dan sumber daya fisik masih 

kurang diperhatikan dan diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan sampel. 

Hal ini dapat dilihat dari tabel yang menunjukkan sebagian besar perusahaan 

masih melakukan pengungkapan dengan kategori rendah. 

4.1.1.5. Pengungkapan Tema Produk atau Jasa 

Tema produk atau jasa adalah satu dari empat tema pertanggungjawaban 

sosial perusahaan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan 

terhadap konsumen atau pemakai barang hasil produksinya. Konsumen 

merupakan salah satu penentu berhasil atau tidaknya hasil produksi perusahaan di 

pasar. Karena hal tersebut kepedulian perusahaan terhadap pengungkapan tema 

produk atau jasa adalah hal penting, dengan mengungkapkan tema produk atau 

jasa dalam laporan tahunan yang dipublikasikan konsumen juga ikut mengetahui 

bentuk dan perkembangan suatu produk atau jasa. Untuk selanjutnya diharapkan 

konsumen akan memakai dan setia terhadap produk atau jasa yang diproduksi 

perusahaan karena mereka yakin akan kualitas dan keamanan suatu hasil produksi. 

Bentuk tanggung jawab sosial terhadap para konsumen/pemakai dapat 

dilakukan dengan berbagai kegiatan diantaranya adalah informasi keamanan 

produk, perkembangan produk, menaati standar/peraturan yang telah ditetapkan 

pemerintah dan lain sebagainya. Semuanya itu telah dijabarkan lebih rinci dalam 

10 item pengungkapan tema produk atau jasa menurut Hakston and Milne yang 
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digunakan dalam penelitian (Lampiran 2). Pengungkapan item tema produk atau 

jasa yang berupa deskripsi kegiatan akan diberi skor 1, untuk perusahaan yang 

mencantumkan deskripsi kegiatan beserta jumlah nominal atau angka tabel akan 

diberi skor 2, dan untuk item yang tidak diungkapkan akan diberi skor 0. 

Selanjutnya skala pengungkapan yang merupakan skala ordinal akan diubah 

menjadi skala interval dengan Methods of Successive Interval (MSI). 

Deskriptif dari variabel tema produk atau jasa akan dikelompokkan 

menurut jumlah pengungkapan masing-masing perusahaan. Pembentukan kelas 

interval untuk menentukan seberapa banyak perusahaan itu mengungkapkan 

tanggung jawab sosial akan dilakukan dengan melihat nilai minimal dan nilai 

maksimal dari jumlah seluruh pengungkapan perusahaan sampel. Untuk tema 

produk atau jasa yang mempunyai nilai minimum 10,00 dan nilai maksimum 

21,170 akan dilihat dengan kategori kelas interval sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Kelas Interval Variabel Tema Produk atau Jasa 

Interval Kategori 

18,379 – 21,170 Sangat Tinggi 
15,586 – 18,378 Tinggi 
12,794 – 15,585 Cukup 
10,000 – 12,793 Rendah 

 

Hasil survei yang dilakukan penulis tentang pengungkapan tema produk 

atau jasa pada laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2008-2009 yang 

menjadi perusahaan sampel dan telah dikelompokkan  menurut kategori 

kelengkapan pengungkapan dapat dilihat pada tabel 4.10. sebagai berikut: 
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Tabel 4.10. Pengungkapan Tema Produk atau Jasa 

No. Kategori Jumlah Perusahaan 
2008 2009 

1. Sangat Tinggi - 4 
2. Tinggi 5 7 
3. Cukup  18 18 
4. Rendah 17 11 

Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

Dari data tabel 4.10. di atas dapat dilihat besarnya jumlah pengungkapan 

tema produk atau jasa pada laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2008-

2009 yang menjadi sampel penelitian. Untuk data besarnya pengungkapan tiap 

perusahaan sampel dapat dilihat lebih jelas di Lampiran 3. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan pengungkapan tema produk atau 

jasa masih tergolong rendah. Item yang telah banyak diungkapkan adalah 

informasi pengembangan produk. Item yang sudah diungkapkan adalah gambaran 

riset untuk memperbaiki produk, produk telah memenuhi standar keselamatan. 

Item yang belum diungkapkan adalah pembuatan produk yang lebih aman untuk 

konsumen, peningkatan kebersihan/kesehatan produk, informasi mutu produk, 

informasi peningkatan mutu produk. Dari hasil analisis deskriptif tersebut dapat 

dilihat bahwa perusahaan belum tertarik untuk mencantumkan informasi produk 

dalam laporan tahunannya. Hal ini didukung pula dengan belum adanya peraturan 

tertulis tentang pengungkapan tema produk dan jasa untuk kepentingan dan 

keamanan konsumen, oleh karena itu perusahaan kurang memperhatikan 

pengungkapan ini. Bahkan hasil analisis perusahaan sampel menunjukkan bahwa 

tidak ada perusahaan yang mengungkapkan tema produk atau jasa disertai uraian 

jumlah, nilai, atau tabel. Perusahaan hanya mengungkapkan tema produk atau jasa 
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dalam bentuk tulisan atau deskripsi kegiatan dan hal ini juga masih kurang 

diungkapkan. 

Pengungkapan tema produk atau jasa pada perusahaan sampel tahun 2008-

2009 yang telah dirubah kedalam sekala interval dengan Methods of Successive 

Interval (MSI) pada tabel 4.1. menunjukkan bahwa mean yang diperoleh adalah 

sebesar 13,66, dengan nilai minimum sebesar 10,00 dan nilai maksimum sebesar 

21,170. Nilai rata-rata pengungkapan tema produk atau jasa menunjukkan bahwa 

pengungkapan tema produk atau jasa masih kurang diperhatikan dan diungkapkan 

dalam laporan tahunan perusahaan sampel.  

4.1.1.6. Size (Ukuran Perusahaan) 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

didasarkan pada total aktiva (total asset), total penjualan, kapitalisasi pasar, dan 

jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur menggunakan 

total aktiva karena sampel perusahaan adalah perusahaan manufaktur yang dilihat 

besar kecilnya menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Ukuran 

perusahaan dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini karena ada 

indikasi bahwa besarnya pengungkapan tanggung jawab sosial akan terpengaruh 

besar kecilnya perusahaan, oleh karena itu untuk mengurangi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial ukuran perusahaan 

dijadikan variabel kontrol. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dihitung 

dengan menggunakan log natural asset (Ln Asset).Hasil olahan yang telah 

dilakukan oleh peneliti tentang ukuran perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2008-2009 dapat dilihat pada tabel 4.11. berikut : 



70 
 

 

Tabel 4.11. Size (Ukuran Perusahaan) 

No.  Nama Perusahaan 
2008 2009 

Ln Asset Kategori Ln Asset  Kategori
1.  Ace Hardware Indonesia Tbk.  11,888  Besar  11,898  Besar 
2.  AKR Corporindo Tbk.  12,709  Besar  12,688  Besar 
3.  Aneka Kemasindo Utama Tbk. 10,663 Besar 10,633  Besar
4.  Astra Graphia Tbk.  11,856  Besar  11,925  Besar 
5.  Bentoel International Tbk.  12,664  Besar  12,649  Besar 
6.  Berlian Laju Tanker Tbk.  13,351  Besar  13,398  Besar 
7.  Dynaplast Tbk.  12,081 Besar 12,092  Besar
8.  Enseval Putra Megatrading Tbk.  12,439  Besar  12,400  Besar 
9.  Excelcomindo Pratama Tbk.  13,408  Besar  13,461  Besar 
10.  Fast Food Indonesia Tbk.  11,865  Besar  11,895  Besar 
11.  Hero Supermarket Tbk. 12,341 Besar 12,328  Besar
12.  Hexindo Adiperkasa Tbk.  12,160  Besar  12,265  Besar 
13.  Indonesia Air Transport Tbk.  11,840  Besar  11,781  Besar 
14.  Indosat Tbk.  13,687  Besar  13,713  Besar 
15.  Inter Delta Tbk.  10,591 Besar 10,580  Besar
16.  Intraco Penta Tbk.  12,021  Besar  12,056  Besar 
17.  Kabelindo Murni Tbk.  11,672  Besar  11,662  Besar 
18.  Lautan Luas Tbk.  12,555 Besar 12,543  Besar
19.  Matahari Putra Prima Tbk.  12,958  Besar  12,989  Besar 
20.  Merck Tbk.  11,550  Besar  11,574  Besar 
21.  Metrodata Elektronic Tbk.  12,102  Besar  12,110  Besar 
22.  Modern International Tbk. 11,968 Besar 11,898  Besar
23.  Multi Indocitra Tbk.  11,425  Besar  11,430  Besar 
24.  Multipolar Tbk.  13,022  Besar  13,057  Besar 
25.  Myoh Technology Tbk.  9,954    9,903   
26.  Nusantara Infrastucture Tbk. 12,182 Besar 12,193  Besar
27.  Panorama Transportasi Tbk.  11,104  Besar  11,121  Besar 
28.  Pelayaran Tempuran Mas Tbk.  12,064  Besar  12,111  Besar 
29.  Perdana Bangun Pusaka Tbk.  10,690  Besar  10,732  Besar 
30.  Pioneerindo  Gourment 

Internasional Tbk. 
10,968 Besar 10,914  Besar

31.  Rimo Catur Lestari Tbk. 10,820 Besar 10,851  Besar
32.  Telekomunikasi Indonesia Tbk.  13,935  Besar  13,960  Besar 
33.  Tigaraksa Satria Tbk.  12,180  Besar  12,184  Besar 
34.  Tira Austenite Tbk.  11,356 Besar 11,360  Besar
35.  Toko Gunung Agung Tbk.  11,064  Besar  10,987  Besar 
36.  Tunas Ridean Tbk.  12,595  Besar  12,554  Besar 
37.  Unilever Tbk.  12,818  Besar  12,813  Besar 
38.  United Tractor Tbk.  13,306 Besar 13,359  Besar
39.  Wicaksana  Overseas 

International Tbk. 
11,391  Besar  11,358  Besar 

40.  Zebra Nusantara Tbk.  10,903  Besar  10,886  Besar 
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Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4.11. di atas dapat diketahui bahwa seluruh perusahaan 

sampel tahun 2008-2009 memiliki kriteria ukuran perusahaan besar kecuali 

kategori cukup besar untuk PT. Myoh Technology. Keadaan ini dimungkinkan 

karena semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI merupakan 

perusahaan yang bersekala besar dan go public dengan tuntutan semua total asset 

di atas standar nasional yaitu di atas Rp. 10.000.000.000,00 atau jika dicari log-

nya menjadi 10,000. 

  Ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2008-2009 yang menjadi sampel dan telah diolah dengan menggunakan 

SPSS 16.0 for windows pada table 4.1 menunjukkan rata-rata variabel ukuran 

perusahaan sebesar 12,00 dengan nilai minimum sebesar 9,903 dan nilai 

maksimum sebesar 13,960.  

4.1.1.7. Leverage 

Leverage merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

segala kewajiban (utang) finansialnya dalam jangka panjang. Semakin tinggi 

leverage berarti semakin besar poporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dari 

hutang  perusahaan. Besarnya leverage dihitung dengan membagi total hutang 

dengan total asset. Leverage dijadikan variabel kontrol karena diindikasi dapat 

mempengaruhi besarnya pengungkapan sosial. 

Hasil perhitungan yang diolah oleh penulis mengenai kondisi leverage 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-

2009 yang menjadi sampel dapat di lihat pada table 4.12. sebagai berikut : 
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Tabel 4.12. Leverage 
No.  Nama Perusahaan 

2008 2009 
Leverage Kategori Leverage  Kategori

1.  Ace Hardware Indonesia Tbk. 0,135 Rendah 0,143  Rendah
2.  AKR Corporindo Tbk.  0,624 Tinggi 0,599  Tinggi
3.  Aneka Kemasindo Utama Tbk. 0,370 Cukup 0,372  Cukup
4.  Astra Graphia Tbk.  0,563 Tinggi 0,604  Tinggi
5.  Bentoel International Tbk. 0,650 Tinggi 0,612  Tinggi
6.  Berlian Laju Tanker Tbk. 0,777 Sangat Tinggi 0,764  Sangat Tinggi
7.  Dynaplast Tbk.  0,592 Tinggi 0,581  Tinggi
8.  Enseval Putra Megatrading Tbk. 0,542 Tinggi 0,468  Cukup
9.  Excelcomindo Pratama Tbk. 0,796 Sangat Tinggi 0,851  Sangat Tinggi
10.  Fast Food Indonesia Tbk. 0,392 Cukup 0,385  Cukup
11.  Hero Supermarket Tbk. 0,659 Tinggi 0,645  Tinggi
12.  Hexindo Adiperkasa Tbk. 0,625 Tinggi 0,667  Tinggi
13.  Indonesia Air Transport Tbk. 0,630 Tinggi 0,685  Tinggi
14.  Indosat Tbk.  0,644 Tinggi 0,658  Tinggi
15.  Inter Delta Tbk.  1,821 Sangat Tinggi 1,947  Sangat Tinggi
16.  Intraco Penta Tbk.  0,660 Tinggi 0,712  Tinggi
17.  Kabelindo Murni Tbk.  0,526 Tinggi 0,510  Tinggi
18.  Lautan Luas Tbk.  0,716 Tinggi 0,727  Tinggi
19.  Matahari Putra Prima Tbk. 0,628 Tinggi 0,675  Tinggi
20.  Merck Tbk.  0,149 Rendah 0,128  Rendah
21.  Metrodata Elektronic Tbk. 0,703 Tinggi 0,674  Tinggi
22.  Modern International Tbk. 0,652 Tinggi 0,598  Tinggi
23.  Multi Indocitra Tbk.  0,132 Rendah 0,134  Rendah
24.  Multipolar Tbk.  0,668 Tinggi 0,725  Tinggi
25.  Myoh Technology Tbk. 0,778 Sangat Tinggi 0,750  Sangat Tinggi
26.  Nusantara Infrastucture Tbk. 0,735 Tinggi 0,742  Tinggi
27.  Panorama Transportasi Tbk. 0,465 Cukup 0,477  Cukup
28.  Pelayaran Tempuran Mas Tbk. 0,573 Tinggi 0,617  Tinggi
29.  Perdana Bangun Pusaka Tbk. 0,653 Tinggi 0,685  Tinggi
30.  Pioneerindo  Gourment 

Internasional Tbk. 
0,892 Sangat Tinggi 0,902  Sangat Tinggi

31.  Rimo Catur Lestari Tbk. 0,788 Sangat Tinggi 0,789  Sangat Tinggi
32.  Telekomunikasi Indonesia Tbk. 0,519 Tinggi 0,518  Tinggi
33.  Tigaraksa Satria Tbk.  0,751 Sangat Tinggi 0,744  Tinggi
34.  Tira Austenite Tbk.  0,648 Tinggi 0,651  Tinggi
35.  Toko Gunung Agung Tbk. 0,931 Sangat Tinggi 0,959  Sangat Tinggi
36.  Tunas Ridean Tbk.  0,750 Sangat Tinggi 0,714  Tinggi
37.  Unilever Tbk.  0,472 Cukup 0,522  Tinggi
38.  United Tractor Tbk.  0,474 Cukup 0,510  Tinggi
39.  Wicaksana  Overseas  International 

Tbk. 
0,659 Tinggi 0,715  Tinggi

40.  Zebra Nusantara Tbk.  0,413 Cukup 0,403  Cukup
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 

Dari data di atas dapat diketahui kondisi leverage perusahaan sampel, yang 

memiliki leverage sangat tinggi pada tahun 2008 ada 9 perusahaan dan tahun 
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2009 ada 7 perusahaan. Perusahaan dengan kategori tinggi pada tahun 2008 ada 

22 perusahaan dan tahun 2009 ada 25 perusahaan. Untuk perusahaan dengan 

kategori cukup pada tahun 2008 sebanyak 6 perusahaan pada tahun 2009 

sebanyak 5 perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan dengan kategori leverage 

rendah pada tahun 2008 ada 3 sedangkan untuk tahun 2009 juga sebanyak 3 

perusahaan. 

Leverage  pada perusahaan sampel di BEI pada tahun 2008-2009 yang 

telah diolah menggunakan program SPSS 16.0 for windows pada table 4.1 

menunjukkan nilai mean sebesar 0,637 dengan nilai maksimum sebesar 1,947 dan 

nilai minimum sebesar 0,128. Untuk nilai rata-rata leverage dalam penelitian ini 

diperoleh sebesar 0,637 dengan asumsi bahwa setiap Rp 0,637 hutang perusahaan 

dijamin oleh Rp 1 asset perusahaan dan perusahaan dengan nilai leverage di atas 

0,637 berarti memiliki rasio hutang yang tinggi. 

 

4.1.2. Uji Prasarat 

4.1.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas menurut Ghozali (2006) dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Untuk mengetahui normalitas nilai residual, maka penelitian ini 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov dimana kriteria yang digunakan adalah 

dengan membandingkan nilai ρ yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang 

sudah ditentukan, yaitu 0,05. Agar berdistribusi normal maka variabel residual 
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harus memiliki nilai signifikansi > 0,05. Berikut adalah hasil uji kolmogorov-

smirnow 

Tabel 4.13. Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

  Unstandardized 
Residual 

N 80 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .15686461 
Most Extreme Differences Absolute .131 

Positive .131 
Negative -.130 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.167 
Asymp. Sig. (2-tailed) .131 
a. Test distribution is Normal. 

Berdasarkan tabel 4.13. yang merupakan hasil analisis diperoleh nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnow sebesar 0,131 nilai tersebut lebih besar dari 

0,05. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang ada 

berdistribusi normal dengan alasan Kolmogorov-Smirnow yang  dihasilkan lebih 

besar dari nilai signifikansi yaitu 5%. Selain menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov, untuk melihat kenormalan data dapat dilihat dengan grafik histogram 

dan grafik P-Plot of Regression Standardzed Residual.  

 
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 
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Dari gambar 4.1 hasil uji normalitas menunjukkan bahwa smua variabel 

yang digunakan dalam penelitian terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari 

bentuk grafik histogram yang menunjukkan pola distribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Hasil Uji Normalitas 

Apabila dilihat dari tampilan grafik normal plot pada gambar 4.2, dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena titik-titik menyebar 

mendekati dan mengikuti garis diagonal. 

 

4.1.2.2. Uji Heteroskedastisitas 
Terjadinya heteroskedastisitas mempunyai arti bahwa terdapat varian yang 

tidak sama dalam kesalahan penganggu. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan atau perbedaan 

varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji 

heteroskedastisitas digunakan uji Park. Apabila regresi log kuadrat residual tidak 
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signifikan atau menghasilkan nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat 

heterokedastisitas, namun jika sebaliknya nilai sig < 0,05 maka terdapat 

heterokedastisitas. 

 

 

 

Tabel 4.14. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -9.020 3.633  -2.483 .015

Keterlibatan masyarakat .103 .092 .160 1.116 .268

SDM -.015 .037 -.050 -.399 .691

Lingkungan -.010 .065 -.022 -.149 .882

Produk .179 .112 .205 1.603 .113

Size .093 .324 .037 .288 .774

Lev -1.432 .992 -.164 -1.444 .153

a. Depndeent Variable: LnU2i     
Hasil uji Park menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam 

persamaan regresi karena variabel independen tidak signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel nilai LnU2i. Hal ini dapat terlihat dari probabilitas 

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Cara lain untuk mendeteksi 

terjadinya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat dengan residualnya. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titk-titik 

menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 
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heteroskedastisitas. Jika ada pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan 

adanya heteroskedastisitas dalam persamaan regresi. 

 
Gambar 4.3. Hasil Uji heteroskedartisitas 

Dilihat dari grafik polt di atas, titik-titik menyebar di atas dan bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam persamaan regresi. 

4.1.2.3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi diantara variabel bebas (independen) (Ghozali, 2006). 

Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya 

variance inflation factor (VIF). Nilai toleran yang rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama 

dengan VIF > 10. Jadi, koefisien antar variabel independen bebas dari 
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multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10. Hasil 

pengujian multikolinieritas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.15. berikut: 

Tabel 4.15. Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleran

ce VIF 
1 (Constant) 

.696 .260
 

2.674 .009 
  

Keterlibatan 
masyarakat .020 .007 .385 3.134 .002 .699 1.431

SDM -.005 .003 -.202 -1.712 .091 .757 1.321
Lingkungan -.002 .005 -.060 -.467 .642 .634 1.578
Produk -.004 .008 -.062 -.500 .619 .688 1.453
Size -.050 .022 -.257 -2.238 .028 .801 1.248
Lev -.110 .072 -.165 -1.544 .127 .918 1.090

a. Dependent Variable: Harga 
Saham 

      

 
Dilihat dari tabel 4.15. dapat diketahui hasil besaran korelasi antar variabel 

independen tampak bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini disebabkan 

dengan tidak adanya kolerasi antar variabel, yaitu korelasi masih dibawah angka 

95%. Hasil VIF juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel 

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. 

4.1.3. Analisis Regresi Berganda  

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda dengan program SPSS 16.0 for windows. Hasil analisis regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.16. Hasil Analisis Regresi Berganda 
 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .696 .260  2.674 .009

Keterlibatan masyarakat .020 .007 .385 3.134 .002

SDM -.005 .003 -.202 -1.712 .091

Lingkungan -.002 .005 -.060 -.467 .642

Produk -.004 .008 -.062 -.500 .619

Size -.050 .022 -.257 -2.238 .028

Lev -.110 .072 -.165 -1.544 .127

a. Dependent Variable: Harga Saham     
Dari tabel 4.16. dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi sebagai 

berikut:  

Y = 0,696 + 0,020X1 – 0,005X2 – 0,002X3 - 0,004X4 – 0,050Size – 0,110Lev+e  

Dari persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Konstanta (α) sebesar 0,696 artinya apabila semua variabel independen 

(Keterlibatan masyarakat (X1), Sumber daya manusia (X2), Lingkungan 

dan sumber daya fisik (X3), Produk atau jasa (X4)) dan variabel kontrol 

(Size dan Leverage) dianggap konstan atau bernilai 0, maka perubahan 

harga saham (Y) sebesar 0,696. 

2. Koefisien regresi Keterlibatan masyarakat (X1) sebesar 0,020 artinya 

apabila Keterlibatan masyarakat mengalami kenaikan sebesar 1 satuan 

sedangkan variabel bebas lainnya dianggap konstan maka nilai perubahan 

harga saham mengalami kenaikan sebesar 0,020. 
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3. Koefien regresi Sumber daya manusia (X2) sebesar -0,005 artinya apabila 

Tema sumber daya manusia (X2) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan 

sedangkan variabel bebas lainnya dianggap konstan maka nilai perubahan 

harga saham mengalami penurunan sebesar 0,005. 

4. Koefisien regresi Lingkungan dan sumber daya fisik (X3) sebesar -0,002 

artinya apabila Tema Lingkungan dan sumber daya fisik mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan variabel bebas lainnya dianggap 

konstan maka nilai perubahan harga saham harga saham mengalami 

penurunan sebesar 0,002. 

5. Koefisien regresi Produk atau jasa (X4) sebesar -0,004 artinya apabila 

Tema Produk atau Jasa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan 

variabel bebas lainnya dianggap konstan maka nilai perubahan harga 

saham akan mengalami penurunan sebesar 0,004. 

 

4.1.4. Uji Hipotesis 

4.1.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

 Uji hipotesis secara parsial dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh variabel independen (Keterlibatan masyarakat (X1), sumber daya 

manusia (X2), lingkungan dan sumber daya fisik (X3), dan produk atau jasa (X4)) 

secara individual terhadap variabel dependen (perubahan harga saham (Y)) yang 

dilakukan dengan uji statistik t. Uji t dilakukan dengan cara melihat nilai t hitung 

terhadap t tabel. Apabila t hitung  >  nilai t tabel, maka Ha diterima (terdapat 
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pengaruh secara parsial) dan apabila nilai t hitung  <  nilai t tabel, maka Ha 

ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial). 

Uji statistik t juga dapat dilakukan dengan cara melihat probability value. 

Apabila probability value < 0,05 maka Ha diterima dan sebaliknya apabila 

probability value > 0,05 maka Ha ditolak. Adapun hasil uji signifikansi parsial 

(uji t) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.17. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 
Coefficientsa

Model 

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .696 .260  2.674 .009

Keterlibatan masyarakat .020 .007 .385 3.134 .002

SDM -.005 .003 -.202 -1.712 .091

Lingkungan -.002 .005 -.060 -.467 .642

Produk -.004 .008 -.062 -.500 .619

Size -.050 .022 -.257 -2.238 .028

Lev -.110 .072 -.165 -1.544 .127
a. Dependent Variable: Harga Saham     

Dari hasil uji signifikansi parsial (uji statistik t) pada Tabel 4.17. 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa tema keterlibatan masyarakat 

(X1) berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham. Dilihat dari 

hasil uji parsial variabel keterlibatan masyarakat memiliki nilai t sebesar 

3,134 dengan nilai signifikansi 0,002. Berdasarkan perhitungan t tabel (n-

k-1) dengan jumlah n=80, k=4 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,665. Hasil 

ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (3,134 > 1,665) sedangkan nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05), maka dapat 

disimpulkan Ha diterima. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 



82 
 

 

keterlibatan masyarakat berpengaruh positif terhadap perubahan harga 

saham sehingga H1 yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat 

berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham diterima.  

2.  Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa tema sumber daya manusia (X2) 

berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham. Dilihat dari hasil 

uji parsial variabel sumber daya manusia memiliki nilai t sebesar -1,712 

dengan nilai signifikansi 0,091. Berdasarkan perhitungan t tabel (n-k-1) 

dengan jumlah n=80, k=4 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,665. Hasil ini 

menunjukkan bahwa t hitung < t tabel (-1,712 < 1,665) sedangkan nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 (0,091 > 0,05), maka dapat 

disimpulkan Ha ditolak. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tema 

sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham sehingga H2 yang menyatakan bahwa tema sumber daya manusia 

berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham ditolak.  

3.  Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa tema lingkungan dan sumber 

daya fisik (X3) berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham. 

Dilihat dari hasil uji parsial variabel keterlibatan masyarakat memiliki 

nilai t sebesar -0,467 dengan nilai signifikansi 0,642. Berdasarkan 

perhitungan t tabel (n-k-1) dengan jumlah n=80, k=4 diperoleh nilai t 

tabel sebesar 1,665. Hasil ini menunjukkan bahwa t hitung < t tabel (-

0,467 < 1,665) sedangkan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 

(0,642 > 0,05), maka dapat disimpulkan Ha ditolak. Dari hasil tersebut 

dapat dikatakan bahwa tema lingkungan tidak berpengaruh terhadap 
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perubahan harga saham sehingga H3 yang menyatakan bahwa tema 

lingkungan dan sumber daya fisik berpengaruh positif terhadap 

perubahan harga saham ditolak.  

4.  Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa tema produk atau jasa (X4) 

berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham. Dilihat dari hasil 

uji parsial variabel produk atau jasa memiliki nilai t sebesar -0.500 

dengan nilai signifikansi 0,619. Berdasarkan perhitungan t tabel (n-k-1) 

dengan jumlah n=80, k=4 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,665. Hasil ini 

menunjukkan bahwa t hitung < t tabel (-0,500 < 1,665) sedangkan nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 (0,619 > 0,05), maka dapat 

disimpulkan Ha ditolak. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tema 

produk atau jasa tidak berpengaruh terhadap perubahan harga saham 

sehingga H4 yang menyatakan bahwa tema produk atau jasa  

berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham ditolak.  

4.1.4.2. Uji Hipotesis ke-5 Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdiri 

dari tema keterlibatan masyarakat (X1), tema sumber daya manusia (X2), tema 

lingkungan dan sumber daya fisik (X3), tema produk atau jasa (X4) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu perubahan harga 

saham (Y). Uji statistik F dilakukan dengan cara melihat nilai F hitung terhadap F 

tabel. Apabila F hitung > nilai F tabel, maka Ha diterima (terdapat pengaruh 

secara simultan) dan apabila nilai F hitung < nilai F tabel, maka Ha ditolak (tidak 

terdapat pengaruh secara simultan). 
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Uji statistik F juga dapat dilakukan dengan melihat probability value. 

Apabila probability value < 0,05 maka Ha diterima dan apabila probability value 

> 0,05 maka Ha ditolak. Hasil dari uji signifikansi simultan (uji statistik F) dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.18. Hasil Uji Simultan (Uji F) 
 

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .584 6 .097 3.655 .003a

Residual 1.944 73 .027   

Total 2.528 79    

a. Predictors: (Constant), Lev, Keterlibatan masyarakat, SDM, Size, Produk, Lingkungan 

b. Dependent Variable: Harga Saham    

 
Pengujian H5 yang menyatakan bahwa variabel independen (keterlibatan 

masyarakat (X1), sumber daya manusia (X2), lingkungan dan sumber daya fisik 

(X3), dan produk atau jasa (X4)) secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen (Perubahan harga saham (Y)). Dari  pengujian simultan (uji F) pada 

tabel 4.18. menghasilkan nilai F hitung sebesar 3,655 dengan nilai signifikansi 

0,003. Berdasarkan perhitungan F tabel dengan df pembilang sebesar 4 dan df 

penyebut sebesar 75 diperoleh nilai F tabel sebesar 2,50 dan hasil ini 

menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel (3,655 > 2,50). Selain itu, 

dilihat dari nilai signifikansinya kurang dari 0,05 (0,003 < 0,05). Hasil pengujian 

di atas menunjukkan H5 yang menyatakan bahwa variabel  tema keterlibatan 

masyarakat (X1), sumber daya manusia (X2), lingkungan dan sumber daya fisik 
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(X3), dan produk atau jasa (X4) berpengaruh positif terhadap perubahan harga 

saham (Y) diterima. 

4.1.4.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi (R2) pada initinya digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi berada antara 0 dan 1 (0≥R2≥1). Jika nilai  R2 kecil 

berarti kemampuan variasi variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen sangat terbatas. Nilai  R2 yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independen merupakan variabel yang tepat dalam memprediksi variasi 

variabel dependen. Kelemahan dalam penggunaan koefisien determinasi adalah 

terjadinya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam 

model, sehingga untuk mengevaluasi model regresi terbaik digunakan nilai 

Adjusted R2.. Berikut ini adalah tabel pengujian koefisien determinasi : 

 

 

Tabel 4.19. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate 

1 .481a .231 .168 .163184 

a. Predictors: (Constant), Lev, Keterlibatan masyarakat, SDM, Size, Produk, 

Lingkungan 

b. Dependent Variable: Harga Saham  
 

Berdasarkan tabel 4.19. nilai koefisien determinasi Adjusted R Square 

menunjukkan angka 0,120. Hal ini berarti tema keterlibatan masyarakat (X1), 
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sumber daya manusia (X2), lingkungan dan sumber daya fisik (X3), dan produk 

atau jasa (X4) mempengaruhi perubahan harga saham (Y) sebesar 16,8% 

sedangkan 83,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.  

 

4.2 Pembahasan 

Investor melakukan berbagai analisis dan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan investasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat risiko yang dihadapai investor dalam suatu keputusan investasi. Laporan 

keuangan merupakan salah satu alat analisis yang digunakan oleh investor untuk 

mengetahui keadaan sebuah perusahaan. Apabila banyak investor yang tertarik 

pada saham sebuah perusahaan maka harga saham perusahaan tersebut akan naik, 

dan begitu juga sebaliknya, apabila para investor tidak tertarik terhadap saham 

suatu perusahaan maka harga saham perusahaan akan turun. Dari keadaan ini 

dapat diketahui bahwa reaksi investor dapat dilihat melalui perubahan harga 

saham.    

 

4.2.1. Pengaruh Tema Keterlibatan Masyarakat Terhadap Perubahan Harga 

Saham 

Kepedulian terhadap perkembangan masyarakat di sekitar perusahaan 

beroperasi menjadi salah satu cara perusahaan untuk menjalin hubungan dengan 

para stakeholdersnya. Melalui kepedulian terhadap masyarakat dalam bentuk 

sumbangan, beasiswa, sponsor kesehatan, pembangunan fasilitas dan lain-lain 

akan meningkatkan citra baik perusahaan. Tanggung jawab tersebut penting untuk 
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masa depan perusahaan karena perusahaan akan mendapatkan kepercayaan 

masyarakat dan konsumen dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini sesuai dengan 

teori stakeholders yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat 

kepada seluruh stakeholdersnya. Pengungkapan tema keterlibatan masyarakat 

juga didukung dengan dikeluarkannya standar operasional ISO 26000 draft 4.1 

tahun 2008 dan Undang-Undang PT No.40 tahun 2007 Pasal 74 tentang tanggung 

jawab sosial dan lingkungan yang mempunyai tujuan untuk tetap menciptakan 

hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, 

norma, dan budaya masyarakat setempat. 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa tema keterlibatan masyarakat 

berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham. Hasil penelitian ini 

mendukung hipotesis pertama, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih 

besar dari t tabel (3,134 > 1,665) dan nilai signifikansi yaitu 0,002 lebih kecil dari 

0,05 yang berarti hipotesis pertama diterima.  

Hasil penelitian tentang hubungan tanggung jawab sosial perusahaan 

secara parsial yang berkaitan dengan tema keterlibatan masyarakat terhadap 

perubahan harga saham sesuai dengan teori legitimasi dan teori stakeholders, akan 

tetapi  tidak sesuai dengan penelitian Emillia Nurdin (2006) pada perusahaan high 

profil di BEJ tahun 2004 yang menyatakan bahwa tema keterlibatan masyarakat 

tidak berpengaruh terhadap perubahan harga saham. 

Dari hasil penelitian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa investor 

telah mempertimbangkan pengungkapan tema keterlibatan masyarakat secara 
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parsial dalam laporan tahunan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan investasi. Dengan dikeluarkannya ISO 26000 draft 4.1 

tahun 2008 dan Undang-Undang PT No.40 tahun 2007 pasal 74  perusahaan telah 

berusaha melakukan kegiatan berkaitan dengan tanggung jawab sosialnya 

terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar tempat perusahaan beroperasi dan 

menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai budaya masyarakat 

disekitar tempat perusahaan beroperasi. Hal ini akan mempengaruhi harga saham 

karena pengungkapan tema keterlibatan masyarakat dapat menjadi perhatian 

investor dalam menganalisis investasinya dengan asumsi bahwa perusahaan yang 

peduli terhadap masyarakat sekitar berpotensi untuk tetap aman dan lancar dalam 

menjalankan usahanya.  

 

4.2.2. Pengaruh Tema Sumber Daya Manusia Terhadap Perubahan Harga 

Saham 

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor produksi yang penting 

dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Berhasil atau gagalnya suatu 

usaha juga dipengaruhi oleh dedikasi karyawan yang bekerja di dalamnya. Untuk 

itulah perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan sebagai timbal 

balik atas hasil kerja para karyawan mulai dari tingkat bawah sampai pemimpin 

perusahaan. Melalui pelatihan kerja, bantuan pendidikan, tunjangan, jaminan 

kesehatan untuk karyawan dan keluarganya perusahaan dapat berupaya 

memperhatikan karyawannya selain gaji yang harus dipenuhi. Perusahaan juga 

harus menjamin kecelakaan dan kesehatan di lingkungan kerja. Hal ini menuntut 
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perusahaan untuk mengungkapkan tema sumber daya manusia dalam laporan 

tahunan perusahaan mengingat tenaga kerja merupakan salah satu pemangku 

kepentingan dalam suatu perusahaan.  

Hipotesis kedua menyebutkan bahwa pengungkapan tema sumber daya 

manusia berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham. Hasil penelitian ini 

tidak mendukung H2, hal ini dapat dilihat dari hasil uji yang menghasilkan nilai t 

hitung sebesar – 1,712. Angka t hitung jauh lebih kecil dari t tabel sebesar 1,665 

selain itu nilai signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar 0,091 lebih besar dari 

derajat signifikansi sebesar 0,05 yang berarti hipotesis dua (H2) ditolak. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan tema sumber daya manusia dalam 

laporan tahunan perusahaan tidak mempengaruhi perubahan harga saham.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori stakeholders yang 

menyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap para pemangku 

kepentingan baik di dalam maupun luar perusahaan, akan tetapi hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian Emillia Nurdin (2006) yang menghasilkan bahwa 

tema sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap perubahan harga saham 

dalam hal ini menyangkut reaksi investor. Dari hasil penelitian di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa para investor belum memperhatikan apakah suatu 

perusahaan telah bertanggung jawab dengan baik terhadap sumber daya manusia 

yang ada si dalamnya. Penelitian ini dapat menjadi indikasi bahwa para investor 

belum terlalu memperhatikan pengungkapan tema sumber daya manusia dalam 

laporan tahunan sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan 

investasi. Hal ini juga disebabkan karena belum adanya peraturan yang jelas dan 
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resmi tentang pengungkapan item-item pertanggungjawaban perusahaan terhadap 

sumber daya manusia yang diungkapkan dalam laporan tahunan, jadi 

pengungkapan tema sumber daya manusia dalam annual report masih bersifat 

sukarela.      

 

4.2.3. Pengaruh Tema Lingkungan dan Sumber Daya Fisik Terhadap 

Perubahan Harga Saham 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan harus 

memperhatikan lingkungan terutama lingkungan sekitarnya. Perusahaan harus 

menjaga kelestarian lingkungan dengan memantau dampak yang diakibatkan dari 

kegiatan operasional perusahaan terhadap lingkungan. Permasalahan tentang 

lingkungan telah di atur pemerintah dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta PP No.27 Tahun 1999 

tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Peraturan tertulis tentang 

pengungkapan tema lingkungan memang telah dikeluarkan, akan tetapi belum ada 

peraturan yang menyebutkan item-item apa saja yang harus diungkapkan dalam 

laporan tahunan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengurangi 

dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya, disamping 

itu pemerintah hanya mengeluarkan peraturan tentang perlindungan lingkungan 

yang berkaitan dengan mengurangi polusi sedangkan tentang pemanfaatan sumber 

daya alam belum dimasukkan dalam peraturan tersebut. Selain bertanggung jawab 

terhadap lingkungan perusahaan juga harus memperhatikan penggunaan sumber 

daya alam terutama bagi perusahaan yang mengambil bahan baku dari alam. 
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Perusahaan harus berupaya untuk menggunakan energi secara lebih efisien dalam 

kegiatan operasi perusahaan, misalnya dengan upaya penggunaan materi daur 

ulang agar dapat mengurangi konsumsi energi.   

Hipotesis ketiga menyebutkan pengungkapan tema lingkungan 

berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung H3, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel 

(-0,467 < 1,665) dan signifikansinya lebih besar dari 0,05 (0,642 > 0,05). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan tema lingkungan dan sumber 

daya fisik dalam annual report  tidak berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Emillia Nurdin yang 

melakukan penelitian pada perusahaan high profil di Bursa Efek Jakarta tahun 

2004. Dalam hasil penelitiannya Nurdin mengungkapkan bahwa tema lingkungan 

dan sumber daya fisik berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur tahun 2008-2009 dan 

menemukan hasil bahwa pengungkapan tema lingkungan dan sumber daya fisik 

tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kesimpulan yang dapat di ambil dari 

hasil penelitian ini adalah bahwa para investor belum mempertimbangkan 

pengungkapan lingkungan dalam annual report sebagai salah satu keunggulan 

perusahaan, padahal meskipun pertanggungjawaban lingkungan dapat menambah 

biaya yang dikeluarkan perusahaan akan tetapi dalam jangka panjang akan dapat 

menjamin terus berjalannya operasional perusahaan dengan aman.       

 



92 
 

 

4.2.4. Pengaruh Tema Produk atau Jasa Terhadap Perubahan Harga Saham 

Produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan sangat menjamin maju atau 

tidaknya suatu perusahaan. Semakin baik kualitas produk atau jasa yang 

dihasilkan, maka akan semakin banyak digunakan dan diminati oleh konsumen. 

Dalam kegiatan memproduksi atau menawarkan jasa, suatu usaha harus 

memperhatikan kualitas, keamanan, dan keunggulan dari produk pesaing. 

Perusahaan harus bertanggungjawab akan produk yang dihasilkan terutama 

masalah keamanan karena melalui produk atau jasa perusahaan akan dikenal 

publik. Perusahaan harus memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan dan 

terus berusaha melakukan perbaikan produk. Apabila produk atau jasa yang 

dihasilkan akan banyak digunakan oleh konsumen maka laba yang dihasilkan  

perusahaan juga akan semakin besar dan akan meningkatkan nilai perusahaan 

sehingga para investor akan tertarik untuk menanamkan investasi. 

Hipotesis keempat menyebutkan bahwa pengungkapan produk atau jasa 

dalam laporan tahunan berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham. 

Hasil penelitian di atas menghasilkan nilat t yang lebih kecil dari t tabel 

(0,500<0,665) dan nilai signifikan yang jauh di atas derajat signifkansi (0,127 > 

0,05) yang berarti hipotesis keempat ditolak. Hasil penelitian ini menyebutkan 

bahwa pengungkapan tema produk atau jasa dalam laporan tahunan perusahaan 

tidak berpengaruh secara statistik terhadap perubahan harga saham.  

  Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori signal yang menyebutkan 

bahwa setiap tindakan perusahaan merupakan suatu informasi yang akan 

diperhatikan oleh para investor. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda 
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dengan  hipotesisnya, pengungkapan tema produk atau jasa tidak berpengaruh 

terhadap perubahan harga saham. Akan tetapi hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Emilia Nurdin (2006) yang menguji pengaruh tema produk atau jasa 

terhadap perubahan harga saham.  Dalam hasil penelitiannya Nurdin 

mengungkapkan bahwa pengungkapan tema produk atau jasa tidak berpengaruh 

terhadap perubahan harga saham. Dari hasil penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa para investor masih memperhatikan faktor lain diluar 

pengungkapan tema produk atau jasa untuk menganalisis masa depan sebuah 

perusahaan dan mengambil keputusan investasi.  

 

4.2.5. Pengaruh Tema Keterlibatan Masyarakat, Sumber Daya Manusia, 

Lingkungan dan Sumber Daya Fisik, Serta Produk atau Jasa Terhadap 

Perubahan Harga Saham 

Hipotesis kelima menyatakan bahwa pengungkapan tema keterlibatan 

masyarakat, tema sumber daya manusia, tema lingkungan dan sumber daya fisik, 

dan tema produk atau jasa secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

perubahan harga saham dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengungkapan tema keterlibatan masyarakat, tema sumber daya manusia, tema 

lingkungan dan sumber daya fisik, dan tema produk atau jasa secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai F hitung yang dihasilkan yaitu sebesar 3,655 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,003. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel (3,655 > 2,5) dan nilai 

sigifikansinya lebih kecil dari 0,05 (0,003 < 0,05) yang berarti hipotesis kelima 
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diterima. Artinya apabila tema keterlibatan masyarakat, tema sumber daya 

manusia, tema lingkungan dan sumber daya fisik, dan tema produk atau jasa 

mengalami kenaikan atau lebih banyak di ungkapkan dalam laporan tahunan 

perusahaan maka perubahan harga saham akan mengalami kenaikan positif, yang 

berarti para investor memperhatikan pengungkapan tema-tema pertanggung 

jawaban sosial secara bersama-sama dalam annual report sebagai pertimbangan 

keputusan investasi. Besarnya pengaruh tema keterlibatan masyarakat, tema 

sumber daya manusia, tema lingkungan dan sumber daya fisik, dan tema produk 

atau jasa terhadap perubahan harga saham dapat dilihat dari nilai koefisien 

determinasi Adjusted R square yang menunjukkan nilai 0,168. Hal ini berarti 

bahwa pengungkapan tema keterlibatan masyarakat, tema sumber daya manusia, 

tema lingkungan dan sumber daya fisik, dan tema produk atau jasa mempengaruhi 

perubahan harga saham sebesar 16,8% sedangkan 83,2% lainnya dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

 

4.2.6 Pengaruh Variabel Kontrol (Size dan Leverage) Terhadap Perubahan 

Harga Saham 

Size (ukuran perusahaan) merupakan penilaian besar atau kecilnya 

perusahaan yang dapat dilihat dari nilai log natural asset. Size dinilai dapat 

mempengaruhi besarnya pengungkapan sosial dan naik turunnya harga saham. 

Hal ini karena secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi 

lebih banyak dari perusahaan kecil, dengan asumsi bahwa perusahaan besar akan 

menghadapi risiko politis yang lebih besar disbanding perusahaan kecil. Besar 
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kecilnya perusahaan  juga akan mempengaruhi harga saham karena semakin besar 

perusahaan maka investor akan cenderung menaruh kepercayaan bahwa 

perusahaan tersebut akan terus berkembang dan akan tertarik untuk menanamkan 

investasinya. 

Leverage merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

segala kewajiban (utang) finansialnya dalam jangka panjang. Semakin tinggi 

tingkat leverage maka semakin besar kemungkinan akan melanggar perjanjian 

kredit sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba sekarang lebih tinggi. 

Agar laba yang dilaporkan tinggi maka manajer perusahaan harus mengurangi 

biaya-biaya termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Tingkat leverage juga akan mempengaruhi naik 

turunnya harga saham karena berhubungan dengan risiko yang dihadapi oleh 

perusahaan. 

Kedua variabel ini dijadikan variabel kontrol untuk menghilangkan 

pengaruh dari hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam 

laporan tahunan dengan perubahan harga saham/reaksi investor. Variabel kontrol 

size dan leverage telah dimasukkan kedalam model regresi sehingga pegaruh 

terhadap hubungan variabel X dan Y telah dinormalkan dari pengaruh kedua 

variabel kontrol. Hal ini berarti hasil penelitian tentang pengaruh pengungkapan 

tema keterlibatan masyarakat, tema sumber daya manusia, tema lingkungan dan 

sumber daya fisik, dan tema produk atau jasa terhadap perubahan harga saham 

telah bebas dari pengaruh size dan leverage perusahaan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1.SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengungkapan tema keterlibatan masyarakat dalam laporan tahunan 

perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap perubahan harga 

saham/ reaksi investor.  

2. Pengungkapan tema sumber daya manusia dalam laporan tahunan 

perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham/ reaksi investor. 

3. Pengungkapan tema lingkungan dan sumber daya fisik dalam laporan 

tahunan perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap perubahan 

harga saham/ reaksi investor.  

4. Pengungkapan tema produk dan jasa dalam laporan tahunan perusahaan 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap perubahan harga saham/ reaksi 

investor. 

5. Pengungkapan tema keterlibatan masyarakat, tema sumber daya manusia, 

tema lingkungan dan sumber daya fisik, dan tema produk atau jasa dalam 

laporan tahunan perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap 

perubahan harga saham/ reaksi investor.  
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5.2.SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan untuk lebih melengkapi pengungkapan tema sumber daya 

manusia secara detail agar para investor mendapat informasi yang lengkap 

sehingga dapat menimbulkan reaksi dengan adanya perubahan harga 

saham. 

2. Bagi perusahaan untuk mulai mengungkapkan tanggung jawab sosial tema 

sumber daya fisik yaitu terkait kebijakan penggunaan energi perusahaan 

sehingga para investor memiliki informasi yang lengkap terkait 

penggunaan energi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi yang akan mempengaruhi harga saham. 

3. Perusahaan harus lebih mengungkapkan tanggung jawabnya terkait produk 

yang dihasilkan yaitu tingkat keamanan dan riset dalam pengembangan 

produk agar masyarat dan investor mendapat informasi yang lengkap 

terkait produk yang dihasilkan. 

4. Dalam penelitian ini perusahaan manufaktur diteliti dengan tidak 

membedakan jenis spesifik perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya dapat 

mengelompokkan perusahaan sesuai bidang sehingga akan diketahui 

dengan jelas, jenis pengungkapan sosial di masing-masing bidang dan 

perubahan harga sahamnya.  
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LAMPIRAN 1 
Daftar Perusahaan Sampel 
No. Nama Perusahaan No. Nama Perusahaan 
1. Ace Hardware Indonesia Tbk. 21. Metrodata Elektronic Tbk. 
2. AKR Corporindo Tbk. 22. Modern International Tbk. 
3. Aneka Kemasindo Utama Tbk. 23. Multi Indocitra Tbk. 
4. Astra Graphia Tbk. 24. Multipolar Tbk. 
5. Bentoel International Tbk. 25. Myoh Technology Tbk. 
6. Berlian Laju Tanker Tbk. 26. Nusantara Infrastucture Tbk. 
7. Dynaplast Tbk. 27. Panorama Transportasi Tbk. 
8. Enseval Putra Megatrading Tbk. 28. Pelayaran Tempuran Mas 

Tbk. 
9. Excelcomindo Pratama Tbk. 29. Perdana Bangun Pusaka Tbk. 
10. Fast Food Indonesia Tbk. 30. Pioneerindo Gourment 

Internasional Tbk. 
11. Hero Supermarket Tbk. 31. Rimo Catur Lestari Tbk. 
12. Hexindo Adiperkasa Tbk. 32. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk. 
13. Indonesia Air Transport Tbk. 33. Tigaraksa Satria Tbk. 
14. Indosat Tbk. 34. Tira Austenite Tbk. 
15. Inter Delta Tbk. 35. Toko Gunung Agung Tbk. 
16. Intraco Penta Tbk. 36. Tunas Ridean Tbk. 
17. Kabelindo Murni Tbk. 37. Unilever Tbk. 
18. Lautan Luas Tbk. 38. United Tractor Tbk. 
19. Matahari Putra Prima Tbk. 39. Wicaksana Overseas 

International Tbk. 
20. Merck Tbk. 40. Zebra Nusantara Tbk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 

LAMPIRAN 2 
Item-Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

TEMA KETERLIBATAN MASYARAKAT 

1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan  untuk mendukung aktivitas masyarakat, 
pendidikan, dan seni 

2. Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar 

3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 
4. Membantu riset medis 

5. Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni  

6. Membiayai program bea siswa 
7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 
8. Mensponsori kampanye nasional 
9. Mendukung pengembangan industri lokal 

 
TEMA SUMBER DAYA MANUSIA 

1. Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja 

2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau 
mental 

3. Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja 
4. Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja 
5. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja 
6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja  
7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 
8. Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja 
9. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja 
10 Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja di bidang pendidikan 
11. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja 

12. Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam 
proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan 

13. Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan 
14. Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreas 
15. Pengungkapan prosentase gaji untuk pensiun 
16. Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 
17. Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 
18. Memngungkapkan tingkatan managerial yang ada 
19. Mengungkapkan disposisi staf dimana staf ditempatkan 
20. Mengungkapkan jumlah staf masa kerja dan kelompok usia mereka 

21. Mengungkapkan statistik tenaga kerja misalnya penjualan per tenaga kerja 
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22. Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut 
23. Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja 
24. Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain 

25. Mengungkapkan informasi hubungan manjemen dengan tenaga kerja dan 
masa depan perusahaan 

26. Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa 
depan perusahaan 

27. Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah  
28. Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh 
29. Peningkatan kondisi kerja secara umum 
30. Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja 
31. Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja 

 
TEMA PRODUK ATAU JASA 

1. Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan termasuk 
pengemasannya 

2. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk 

3. Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki 
produk 

4. Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan 
5. Membuat produk lebih aman untuk konsumen  
6. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan 

7. Pengungkapan peningkatan kebersihan/ kesehatan dalam pengolahan dan 
penyiapan produk 

8. Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan 

9. Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam 
penerimaan penghargaan 

10. Informasi yang dapat diverivikasi bahwa mutu produk telah meningkat 
(misalnya ISO 9000) 

 
TEMA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA FISIK 

1. Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan 
pengembangan untuk pengurangan polusi  

2. 
Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak 
mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan 
polusi 

3. Pernyataaan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan 
dikurangi 

4. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan 
sumber alam misalnya reklamasi daratan atau reboisasi  
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5. Konservasi  sumber alam misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, 
dan kertas 

6. Penggunaan material daur ulang  

7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat 
perusahaan 

8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 
9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan 
10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan bersejarah  
11. Pengolahan limbah 

12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan 
perusahaan 

13. Perlindungan lingkungan hidup 
14. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi 
15. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi 
16. Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang 
17. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi  
18. Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk 
19. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk 
20. Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan 

Sumber: Hackston dan Milne  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
Pengungkapan Tema Katerlibatan Masyarakat 

No. Nama Perusahaan 
Jumlah Pengungkapan 

2008 2009 
Jumlah Kategori Jumlah Kategori 

1. Ace Hardware Indonesia Tbk. 12,446 Cukup 12,446 Cukup
2. AKR Corporindo Tbk. 14,912 Cukup 12,612 Cukup
3. Aneka Kemasindo Utama Tbk. 15,249 Tinggi 11,750 Rendah 
4. Astra Graphia Tbk. 18,511 Sangat 

Tinggi 
21,218 Sangat Tinggi 

5. Bentoel International Tbk. 16,700 Tinggi 20,587 Sangat Tinggi 
6. Berlian Laju Tanker Tbk. 21,061 Sangat 

Tinggi
21,061 Sangat Tinggi 

7. Dynaplast Tbk. 13,909 Cukup 13,909 Cukup 
8. Enseval Putra Megatrading Tbk. 12,509 Cukup 13,849 Cukup 
9. Excelcomindo Pratama Tbk. 16,437 Tinggi 17,563 Tinggi 

10. Fast Food Indonesia Tbk. 14,773 Cukup 17,589 Tinggi 
11. Hero Supermarket Tbk. 18,264 Tinggi 21,464 Sangat Tinggi
12. Hexindo Adiperkasa Tbk. 14,773 Cukup 17,589 Tinggi
13. Indonesia Air Transport Tbk. 9,000 Rendah 9,000 Rendah 
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14. Indosat Tbk. 17,563 Tinggi 16,437 Tinggi 
15. Inter Delta Tbk. 12,446 Cukup 12,446 Cukup 
16. Intraco Penta Tbk. 12,774 Cukup 18,056 Tinggi 
17. Kabelindo Murni Tbk. 13,909 Cukup 13,909 Cukup 
18. Lautan Luas Tbk. 9,000 Rendah 13,935 Cukup 
19. Matahari Putra Prima Tbk. 17,066 Tinggi 18,679 Sangat Tinggi 
20. Merck Tbk. 18,817 Sangat 

Tinggi 
18,817 Sangat Tinggi 

21. Metrodata Elektronic Tbk. 11,937 Rendah 14,420 Cukup 
22. Modern International Tbk. 15,453 Tinggi 13,839 Cukup 
23. Multi Indocitra Tbk. 12,343 Cukup 14,014 Cukup 
24. Multipolar Tbk. 9,000 Rendah 9,000 Rendah 
25. Myoh Technology Tbk. 13,909 Cukup 13,909 Cukup 
26. Nusantara Infrastucture Tbk. 14,169 Cukup 10,723 Rendah 
27. Panorama Transportasi Tbk. 12,343 Cukup 14,014 Cukup 
28. Pelayaran Tempuran Mas Tbk. 10,918 Rendah 10,918 Rendah
29. Perdana Bangun Pusaka Tbk. 9,000 Rendah 9,000 Rendah 
30. Pioneerindo Gourment 

Internasional Tbk. 
13,909 Cukup 13,909 Cukup 

31. Rimo Catur Lestari Tbk. 9,000 Rendah 9,000 Rendah 
32. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 10,966 Rendah 14,464 Cukup 
33. Tigaraksa Satria Tbk. 13,500 Cukup 14,317 Cukup 
34. Tira Austenite Tbk. 17,066 Tinggi 18,679 Sangat Tinggi 
35. Toko Gunung Agung Tbk. 17,000 Tinggi 13,800 Cukup 
36. Tunas Ridean Tbk. 13,983 Cukup 15,309 Tinggi 
37. Unilever Tbk. 20,057 Sangat 

Tinggi 
18,825 Sangat Tinggi 

38. United Tractor Tbk. 12,857 Cukup 14,619 Cukup 
39. Wicaksana Overseas International 

Tbk. 
9,000 Rendah 9,000 Rendah 

40. Zebra Nusantara Tbk. 13,323 Cukup 15,969 Tinggi
Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2010 
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LAMPIRAN 4 
Pengungkapan Tema Sumber Daya Manusia 

No. Nama Perusahaan 
Jumlah Pengungkapan 

2008 2009 
Jumlah Kategori Jumlah Kategori 

1. Ace Hardware Indonesia Tbk. 35,151 Rendah 41,830 Cukup 
2. AKR Corporindo Tbk. 43,524 Cukup 57,205 Tinggi 
3. Aneka Kemasindo Utama Tbk. 47,420 Cukup 47,420 Cukup 
4. Astra Graphia Tbk. 57,829 Tinggi 60,225 Sangat Tinggi 
5. Bentoel International Tbk. 47,260 Cukup 50,512 Tinggi 
6. Berlian Laju Tanker Tbk. 47,451 Cukup 45,928 Cukup 
7. Dynaplast Tbk. 35,177 Rendah 35,177 Rendah 
8. Enseval Putra Megatrading Tbk. 39,861 Rendah 49,140 Cukup 
9. Excelcomindo Pratama Tbk. 49,407 Cukup 48,364 Cukup 

10. Fast Food Indonesia Tbk. 43,038 Cukup 44,499 Cukup 
11. Hero Supermarket Tbk. 35,177 Rendah 35,177 Rendah 
12. Hexindo Adiperkasa Tbk. 53,598 Tinggi 57,871 Tinggi 
13. Indonesia Air Transport Tbk. 45,960 Cukup 45,960 Cukup 
14. Indosat Tbk. 36,959 Rendah 38,430 Rendah 
15. Inter Delta Tbk. 31,000 Rendah 31,000 Rendah 
16. Intraco Penta Tbk. 46,827 Cukup 50,944 Tinggi 
17. Kabelindo Murni Tbk. 31,000 Rendah 31,000 Rendah 
18. Lautan Luas Tbk. 37,273 Rendah 38,116 Rendah 
19. Matahari Putra Prima Tbk. 41,596 Cukup 42,993 Cukup 
20. Merck Tbk. 31,000 Rendah 31,000 Rendah 
21. Metrodata Elektronic Tbk. 48,912 Cukup 50,334 Tinggi 
22. Modern International Tbk. 38,033 Rendah 45,067 Cukup 
23. Multi Indocitra Tbk. 38,232 Rendah 41,849 Cukup 
24. Multipolar Tbk. 43,038 Cukup 44,499 Cukup 
25. Myoh Technology Tbk. 41,550 Cukup 41,550 Cukup 
26. Nusantara Infrastucture Tbk. 31,000 Rendah 39,355 Rendah 
27. Panorama Transportasi Tbk. 42,990 Cukup 44,457 Cukup 
28. Pelayaran Tempuran Mas Tbk. 40,528 Cukup 41,070 Cukup 
29. Perdana Bangun Pusaka Tbk. 41,504 Cukup 43,084 Cukup
30. Pioneerindo Gourment 

Internasional Tbk. 
38,353 Rendah 40,191 Rendah 

31. Rimo Catur Lestari Tbk. 41,555 Cukup 43,034 Cukup 
32. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 66,258 Sangat Tinggi 68,881 Sangat Tinggi 
33. Tigaraksa Satria Tbk. 39,956 Rendah 43,144 Cukup 
34. Tira Austenite Tbk. 39,146 Rendah 46,921 Cukup 
35. Toko Gunung Agung Tbk. 36,514 Rendah 42,029 Cukup 
36. Tunas Ridean Tbk. 41,466 Cukup 44,601 Cukup 
37. Unilever Tbk. 44,768 Cukup 47,153 Cukup 
38. United Tractor Tbk. 60,921 Sangat Tinggi 31,000 Rendah 
39. Wicaksana Overseas International 

Tbk. 
36,880 Rendah 36,880 Rendah 

40. Zebra Nusantara Tbk. 38,545 Rendah 43,053 Cukup 
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
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Pengungkapan Tema Lingkungan dan Sumber Daya Fisik 

No. Nama Perusahaan 
Jumlah Pengungkapan 

2008 2009 
Jumlah Kategori Jumlah Kategori 

1. Ace Hardware Indonesia Tbk. 25,183   Rendah 30,713 Cukup 
2. AKR Corporindo Tbk. 28,278 Cukup 31,590 Cukup 
3. Aneka Kemasindo Utama Tbk. 25,249 Rendah 28,749 Cukup 
4. Astra Graphia Tbk. 38,219 Tinggi 46,078 Sangat Tinggi 
5. Bentoel International Tbk. 26,165 Rendah 31,397 Cukup 
6. Berlian Laju Tanker Tbk. 20,000 Rendah 23,398 Rendah 
7. Dynaplast Tbk. 28,474 Cukup 31,872 Cukup 
8. Enseval Putra Megatrading Tbk. 22,171 Rendah 22,171 Rendah 
9. Excelcomindo Pratama Tbk. 24,081 Rendah 22,040 Rendah 

10. Fast Food Indonesia Tbk. 21,882 Rendah 27,528 Cukup 
11. Hero Supermarket Tbk. 25,486 Rendah 25,486 Rendah 
12. Hexindo Adiperkasa Tbk. 23,657 Rendah 27,315 Cukup 
13. Indonesia Air Transport Tbk. 20,000 Rendah 20,000 Rendah 
14. Indosat Tbk. 27,228 Cukup 26,252 Rendah 
15. Inter Delta Tbk. 20,000 Rendah 20,000 Rendah 
16. Intraco Penta Tbk. 25,356 Rendah 27,142 Cukup 
17. Kabelindo Murni Tbk. 22,040 Rendah 24,081 Rendah 
18. Lautan Luas Tbk. 22,499 Rendah 24,998 Rendah 
19. Matahari Putra Prima Tbk. 21,829 Rendah 29,143 Cukup 
20. Merck Tbk. 24,847 Rendah 22,171 Rendah 
21. Metrodata Elektronic Tbk. 22,171 Rendah 22,171 Rendah 
22. Modern International Tbk. 22,171 Rendah 22,171 Rendah 
23. Multi Indocitra Tbk. 22,171 Rendah 22,171 Rendah 
24. Multipolar Tbk. 22,171 Rendah 22,171 Rendah 
25. Myoh Technology Tbk. 22,171 Rendah 22,171 Rendah 
26. Nusantara Infrastucture Tbk. 22,171 Rendah 22,171 Rendah 
27. Panorama Transportasi Tbk. 21,720 Rendah 33,759 Tinggi 
28. Pelayaran Tempuran Mas Tbk. 23,398 Rendah 20,000 Rendah 
29. Perdana Bangun Pusaka Tbk. 22,171 Rendah 22,171 Rendah 
30. Pioneerindo Gourment 

Internasional Tbk. 
20,000 Rendah 20,000 Rendah 

31. Rimo Catur Lestari Tbk. 22,171 Rendah 22,171 Rendah 
32. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 25,068 Rendah 27,686 Cukup 
33. Tigaraksa Satria Tbk. 22,171 Rendah 22,171 Rendah 
34. Tira Austenite Tbk. 25,468 Rendah 25,486 Rendah 
35. Toko Gunung Agung Tbk. 22,171 Rendah 22,171 Rendah 
36. Tunas Ridean Tbk. 22,171 Rendah 22,171 Rendah 
37. Unilever Tbk. 34,461 Tinggi 32,100 Cukup 
38. United Tractor Tbk. 27,192 Cukup 32,950 Cukup 
39. Wicaksana Overseas 

International Tbk. 
20,000 Rendah 20,000 Rendah 

40. Zebra Nusantara Tbk. 29,151 Cukup 20,000 Rendah 
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
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Pengungkapan Tema Produk atau Jasa 

No. Nama Perusahaan 
Jumlah Pengungkapan 

2008 2009 
Jumlah Kategori Jumlah Kategori 

1. Ace Hardware Indonesia Tbk. 11,829 Rendah 13,657 Cukup 
2. AKR Corporindo Tbk. 11,829 Rendah 13,657 Cukup 
3. Aneka Kemasindo Utama Tbk. 13,500 Cukup 13,500 Cukup 
4. Astra Graphia Tbk. 14,787 Cukup 21,170 Sangat Tinggi 
5. Bentoel International Tbk. 16,383 Tinggi 19,575 Sangat Tinggi 
6. Berlian Laju Tanker Tbk. 11,750 Rendah 15,249 Cukup 
7. Dynaplast Tbk. 10,000 Rendah 10,000 Rendah 
8. Enseval Putra Megatrading Tbk. 14,884 Cukup 16,513 Tinggi 
9. Excelcomindo Pratama Tbk. 11,829 Rendah 13,657 Cukup 

10. Fast Food Indonesia Tbk. 14,798 Cukup 19,595 Sangat Tinggi 
11. Hero Supermarket Tbk. 10,000 Rendah 10,000 Rendah 
12. Hexindo Adiperkasa Tbk. 13,500 Cukup 13,500 Cukup 
13. Indonesia Air Transport Tbk. 10,000 Rendah 10,000 Rendah 
14. Indosat Tbk. 16,439 Tinggi 16,439 Tinggi 
15. Inter Delta Tbk. 11,950 Rendah 11,950 Rendah 
16. Intraco Penta Tbk. 16,397 Tinggi 17,996 Tinggi 
17. Kabelindo Murni Tbk. 13,311 Cukup 16,623 Tinggi 
18. Lautan Luas Tbk. 10,000 Rendah 10,000 Rendah 
19. Matahari Putra Prima Tbk. 11,750 Rendah 15,249 Cukup 
20. Merck Tbk. 13,500 Cukup 13,500 Cukup 
21. Metrodata Elektronic Tbk. 10,000 Rendah 10,000 Rendah 
22. Modern International Tbk. 11,829 Rendah 13,657 Cukup 
23. Multi Indocitra Tbk. 13,390 Cukup 15,084 Cukup 
24. Multipolar Tbk. 13,500 Cukup 13,500 Cukup 
25. Myoh Technology Tbk. 11,950 Rendah 11,950 Rendah 
26. Nusantara Infrastucture Tbk. 14,967 Cukup 14,967 Cukup 
27. Panorama Transportasi Tbk. 13,500 Cukup 13,500 Cukup 
28. Pelayaran Tempuran Mas Tbk. 10,000 Rendah 10.000 Rendah 
29. Perdana Bangun Pusaka Tbk. 10,000 Rendah 10,000 Rendah 
30. Pioneerindo Gourment 

Internasional Tbk. 
14,884 Cukup 16,513 Tinggi 

31. Rimo Catur Lestari Tbk. 13,500 Cukup 13,500 Cukup 
32. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 14,829 Cukup 18,049 Tinggi 
33. Tigaraksa Satria Tbk. 14,967 Cukup 14,967 Cukup 
34. Tira Austenite Tbk. 13,390 Cukup 15,084 Cukup 
35. Toko Gunung Agung Tbk. 14,967 Cukup 14,967 Cukup 
36. Tunas Ridean Tbk. 13,500 Cukup 13,500 Cukup 
37. Unilever Tbk. 17,996 Tinggi 19,595  Sangat Tinggi 
38. United Tractor Tbk. 16,439 Tinggi 16,439 Tinggi 
39. Wicaksana Overseas International 

Tbk. 
11,950 Rendah 11,950 Rendah 

40. Zebra Nusantara Tbk. 10,000 Rendah 10,000 Rendah 
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2010 
 


