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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. 

 

 


