
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian  

 Era ekonomi sekarang ini, perusahaan dalam mendorong kinerjanya 

membutuhkan tambahan modal. go public salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan 

tambahan modal dalam mendorong kinerja perusahaan. Membeli saham yang ditawarkan 

dalam pasar modal adalah cara masyarakat untuk terlibat dalam pasar modal.    

 Ketertarikan investor untuk membeli saham dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor salah satunya adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility. Program 

Corporate Social Responsibility merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan 

dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan. Corporate Social Responsibility terdiri 

dari beberapa dimensi yaitu dimensi ekonomi, lingkungan, sosial, dll.  

 Program Penilaian Peringkat Perusahaan (PROPER) 2013-2014 dilakukan 

evaluasi terhadap 1908 perusahaan maka ditetapkan peringkat kinerja perusahaan pada 

PROPER 2013-2014 sebagai berikut : emas 9 perusahaan, hijau 121 perusahaan, biru 

1224 perusahaan, merah 516 perusahaan, hitam 21 perusahaan dan 17  perusahaan 

lainnya tidak diumumkan peringkatnya karena sedang menjalani proses penegakan 

hukum, tidak beroperasi, sedang dalam tahap komisioning dan tutup. (Sumber : Proper). 

 Kasus diatas dapat dilihat bahwa masih banyaknya perusahaan yang mendapat 

rapor hitam, merah dan biru, menunjukkan perusahaan di Indonesia hanya sedikit 

melakukan Corporate Social Responsibility dengan benar. Masih banyak perusahaan 

yang tidak memperdulikan masalah lingkungan hidup dan sosial untuk jangka panjang. 

Adanya masalah terhadap sosial dan lingkungan pada perusahaan akan mengakibatkan 

menurunnya kinerja perusahaan.  

 Oleh karena itu program seperti Corporate Social Responsibility diperlukan 

untuk meminimalisir terhadap masalah sosial dan lingkungan perusahaan. Corporate 

Social Responsibility dijadikan strategi untuk melihat bahwa perusahaan memiliki citra 

yang baik kepada masyarakat dan lingkungannya. Corporate Social Responsibility ini 

juga  dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 



 Pada kasus PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, Kinerja saham perusahaan 

tambang pelat merah, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) terus melemah  tahun 

ini. Tercatat, sejak awal tahun harga saham Antam telah jeblok 32,07 persen. Rencana 

pemerintah untuk menyuntikkan dana hingga Rp 3,5 triliun kepada Antam adalah bukti 

ketidakmampuan perseroan dalam meningkatkan kinerjanya. (Sumber : 

www.cnnindonesia.com ).  

 Melihat terjadinya penurunan harga saham secara terus menerus sebaiknya 

memperhatikan kinerja perusahaan, kinerja perusahaan yang baik tidak hanya 

memperhatikan rasio keuangan perusahaan saja, melainkan juga memperhatikan 

lingkungan disekitarnya salah satunya melalui program Corporate Social 

Responsibility. Perusahaan yang mengungkapkan Corporate Social Responsibility 

akan membuat nama perusahaan semakin baik maka kepercayaan para konsumen akan 

semakin meningkat pula. Meningkatnya kepercayaan konsumen maka kinerja 

perusahaan akan meningkat pula, ini akan berpengaruh terhadap harga saham yang 

akan meningkat pula, harga saham yang tinggi akan mempengaruhi perilaku investor 

untuk membeli saham perusahaan tersebut. Investor ketika memutuskan untuk 

menanmkan modalnya dengan membeli saham suatu perusahaan mengharapkan return 

saham yang maksmimal. Diperlukan studi untuk meninjau pengaruh pengungkapan 

Corporate Social Responsibility terhadap return saham.  

 Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

corporate social responsibility terhadap return saham perusahaan yang dapat 

mempengaruhi perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi dengan 

meninjau pengungkapan Corporate Social Responsibility. Berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan diatas maka penelitian berjudul “Pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap Return Saham Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic 

Index” 

1.2  Identifikasi Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis akan 

membahas pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap return saham yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index 2010-2014. Dari masalah yang diangkat oleh 

penulis, dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut: 

http://www.cnnindonesia.com/


1. Bagaimana kondisi Corporate Social Responsibility perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2010-2014 

2. Bagaimana kondisi return saham perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index periode 2010-1014 

3. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap  return 

saham? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian Corporate Social Responsibility terhadap return saham 

yang dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi Corporate Social Responsibility 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010-2014 

2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi return saham perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010-2014 

3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara Corporate Social 

Responsibility dengan return saham. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat 

dari berbagai aspek, sehingga akan memberikan informasi yang lebih luas yaitu : 

1.4.1   Manfaat Akademis  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu 

manajemen. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

Corporate Social Responsibility. 

 

 



1.4.2  Manfaat praktis  

a.  Bagi Pihak Perusahaan / Manajemen   

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengambilan kebijakan dan keputusan oleh manajemen perusahaan mengenai 

Corporate Social Responsibility dalam laporan keuangan yang disajikan. 

b.  Bagi Calon Investor 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi. 

c.  Bagi Peneliti 

 Menambah pengetahuan mengenai pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap return saham. 

1.5  Metode Penelitian 

 Metode Penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Menurut 

Sukmadinata, N. S,  (2011), penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah 

atau rekayasa manusia. Tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran 

kepada peneliti mengenai aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian 

dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya.   

 Penelitian ini juga bersifat verifikatif,  Metode penelitian verifikatif menurut 

Sugiyono (2010:13) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dan analisis 

data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis 

statistik parametrik. Analisis yang digunakan yaitu analisis korelasi dan analisis 

regresi linear sederhana (correlation analysis and simple linier regression), dalam 

penelitian ini pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen akan 



diukur secara parsial (uji t). Uji t berfungsi untuk mengetahui dari variabel bebas 

pengaruhnya terhadap variabel terikat secara parsial. 

 Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui dari 

data laporan keberlanjutan pengungkapan Corporate Social Responsibility dan 

data harga saham perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama 

periode 2010-2014. Data yang diperoleh akan diolah dan kemudian dianalisis 

dengan menggunakan software SPSS 20.0 for windows. 

1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010-2014. Dimana penelitian ini 

dilakukan secara tidak langsung ke perusahaan yaitu melalui situs masing-masing 

perusahaan dan http://www.ncsr-id.org.com  yang menjadi sampel penelitian guna 

memperoleh data sekunder berupa laporan keberlanjutan perusahaan. Harga 

saham perusahaan yang diperoleh dari http://www.yahoo.finance.com. Adapun 

penelitian ini dilakukan pada bulan september 2015 sampai dengan november 

2015.  
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