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ABSTRAK

PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, EARNINGS 
PER SHARE DAN PRICE TO BOOK VALUE TERHADAP RETURN SAHAM 

PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2009 - 2013

Oleh:

Yosafat Mathias S

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan tentang pengaruh 
pengungkapan Corporate Social Responsibility , eaming per share dan price to boo 
value terhadap Retum saham perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009 
sampai dengan tahun 2013 sebanyak 36 perusahaan dengan total sampel sebanyak 8 
perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan 
keuangan perusahaan perbankan yang telah dipublikasikan di bursa efek indonesia. 
Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda 
dengan uji hipotesis yaitu uji t dan uji F. Sebelum menggunakan analisis regresi 
berganda, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.dengan bantuan SPSS 22.0 for 
Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel pengungkapan 
Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Sementara, variabel Eamings per share dan price to book value tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci : Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility, Earn i n gs per share, 
Price to book value dan Retum saham perusahaan,

viii



ABSTRACT

The Influence Of Corporate Social Responsibility Disclosure , Earning per Share 
and Price to Book Value On Corporate Stock Return On Bank Companies Which 

Listed In Indonesian Stock Exchange Period 2009 -2013

By:

Yosafat Mathias S;

Yulia Saftiana SE, M.Si, Ak; Hasni Yusrianti SE, MAAC. Ak

The purpose of this research is to analyze and explain about the influence Corporate 
Social Responsibility Disclosure, Eamings per share and Price to Book Value on 
corporate Stock return. The population in this research is Bank companies which have 
been listed at Indonesian Stock Exchange in the year 2010 - 2013 numbering 36 
with 8 samples of companies collected by using purposive sampling method. Data 
used on this research are secondary type of data such as annual report or financial 
report from the bank companies which have been published in Indonesia stock 
exchange. The method used in this research is to use multiple regression analysis to 
test the hypothesis that the t test and F test Before using multiple regression analysis, 
performed classical assumption first with the assistance of SPSS 22.0 for Windows 
application. The result of this research shows that only Corporate Social 
Responsibility Disclosure variable which happen to significantly affecting to the 
corporate Stock return. Meanwhile, Eamings per share and Price to Book Value has 
no significantly afifected on companies stock return

Keywords : Corporate Social Responsibility Disclosure, Earnings per share , Price 
to Book Value, Stock Return
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, pelaporan akuntansi juga 

berkembang fungsinya, bukan hanya sekedar melaporkan keuangan suatu perusahaan 

tetapi juga telah menjadi suatu alat untuk memberikan laporan pertanggungjawaban 

kepada para pemilik modal dan para pihak yang berkepentingan dengan investasi

terhadap perusahaan. Oleh karena itu adanya kepentingan - kepentingan para pemilik

modal dan para investor untuk mendapatkan laba yang tinggi. Akibatnya perusahaan 

- perusahaan semakin mengekspolitasi kekayaan - kekayaan dan sumber - sumber 

daya alam yang ada dengan orientasi profit yang tinggi tanpa memperhatikan akibat - 

akibat kerusakaan alam yang ditimbulkan terhadap alam sekitar terutama masyarakat 

sekitar yang tinggal di sekitar kawasan pabrik atau perusahaan tersebut. Kapitalisme, 

yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak keseimbangan kehidupan 

dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki 

secara berlebihan yang tidak memberi kontribusi bagi peningkatan kemakmuran 

mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial 

[Galtung & Ikeda (1995) dan Rich (1996) dalam Chwastiak (1999)].

manusia

Di era sekarang ini, tuntutan dan tekanan terhadap perusahaan untuk 

memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan dan memberikan pelaporan atas
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aktivitas sosial terhadap pihak - pihak yang terlibat baik secara langsung seperti 

memperhatikan kesejahteraan karyawan perusahaan dan juga masyarakat sekitar 

seperti konsumen dan pihak — pihak yang tinggal di seitar wilayah perusahaan. 

Namun sering kali kegiatan sosial ini diabaikan perusahaan dengan alasan bahwa 

mereka tidak memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan perusahaan, karena 

hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sekitar perusahan sifatnya non- 

resiprokal atau transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik.

Isu-isu yang berkaitan dengan reputasi, manajemen risiko dan keunggulan

kompetitif nampak menjadi kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan

pengungkapan informasi sosial. Dari hasil studi literatur yang dilakukan oleh Finch

(2005) menunjukkan bahwa motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan 

sosial lebih banyak dipengaruhi oleh usaha untuk mengkomunikasikan kepada 

stakeholder mengenai kinerja manajemen dalam mencapai manfaat bagi perusahaan

dalam jangka panjang.

Perusahaan - perusahaan sekarang telah mengembangkan dan menggunakan 

suatu sistem mengenai pelaporan aktivitas perusahaan atas tanggung jawab sosialnya 

yang disebut sebagai corporate social responsibility (csr). Darwin (2004) 

mendefinisikan Corporate Social Resposnibility (CSR) adalah mekanisme bagi 

organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan 

sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder yang melebihi 

tanggung jawab organisasi di bidang hukum.

suatu

2



CSR merupakan suatu cara agar perusahaan mengelola usahanya tidak hanya 

untuk kepentingan para pemegang saham {shareholder) tetapi juga untuk pihak - 

pihak lain diluar perusahaan seperti pemerintah, lingkungan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, para pekerja dan komunitas lokal atau yang sering disebut sebagai pihak 

stakeholder. Menurut Global Compact Initiative (2002) menyebutkan pemahaman 

CSR dengan 3P yaitu profit, people, planet. Konsep ini memuat pengertian bahwa 

bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan {profit) melainkan juga kesejahteraan 

orang {people) dan menjamin keberlangsungan hidup planet (Nugroho, 2007). 

Dewasa ini konsep CSR berkaitan erat dengan keberlangsungan atau suistainibility 

perusahaan. Menurut konsep CSR sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas

dan pengambilan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan semata

misalnya deviden dan keuntungan melainkan juga berdasarkan konsenkuensi sosial

dan lingkungan untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan 

keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya 

melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. Program CSR merupakan komitmen 

perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Menurut 

konsep CSR sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas dan pengambilan 

keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan semata melainkan juga harus 

berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun masa yang 

akan datang.

3



Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan 

kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas operasional 

dilakukan perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap lingkungannya, maka semakin baik pula 

citra perusahaan menurut pandangan masyarakat. Investor lebih berminat pada 

perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya 

citra perusahaan, maka semakin tinggi juga loyalitas konsumen. Seiring 

meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu lama maka penjualan perusahaan 

akan membaik dan pada akhirnya diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga 

meningkat. Secara teoritis, suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik 

jika kinerja keuangan perusahaan juga baik.

yang

yang

Masyarakat sekarang lebih pintar dalam memilih produk yang akan mereka

konsumsi. Sekarang, masyarakat cenderung untuk memilih produk yang diproduksi 

oleh perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan atau melaksanakan CSR. 

Survei yang dilakukan Booth-Harris Trust Monitor pada tahun 2001 dalam 

Sutopoyudo (2009) menunjukkan bahwa mayoritas konsumen akan meninggalkan 

suatu produk yang mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif. Banyak manfaat 

yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanan corporate social responsibility, antara 

lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. 

Corporate social responsibility dapat digunakan sebagai alat marketing baru bagi
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perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Untuk melaksanakan CSR berarti 

perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya. Biaya pada akhirnya akan menjadi 

beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan akan turun. 

Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, citra perusahaan akan semakin baik sehingga 

loyalitas konsumen makin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam 

waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada 

akhirnya dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga 

meningkat (Satyo, 2005 dalam Sutopoyudo, 2009). Oleh karena itu, CSR berperan 

penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan 

penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan 

sekitarnya.

Menurut Darwin (2004) dalam Rakhiemah dan Agustia (2009) perusahaan dapat 

memperoleh banyak manfaat dari praktik dan pengungkapan CSR apabila 

dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, diantaranya : dapat mempererat komunikasi 

dengan stakeholders, meluruskan visi, misi, dan prinsip perusahaan terkait dengan 

praktik dan aktivitas bisnis internal perusahaan, mendorong perbaikan perusahaan 

secara berkesinambungan sebagai wujud manajemen risiko dan untuk melindungi 

reputasi, serta untuk meraih competitive advantage dalam hal modal, tenaga kerja, 

supplier, dan pangsa pasar.

Corporate Social Responsibility sekarang bukan lagi bersifat sukarela, melainkan 

untuk beberapa perusahaan tertentu telah menjadi suatu kewajiban untuk
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dilaksanakan dan dilaporkan dalam laporan keuangannya. Hal ini diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang 

disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas 

menyatakan : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan (TJSL). (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan 

kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(www.hukumonline.com). Dengan adanya ini, perusahaan khususnya perseroan 

terbatas yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam harus 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Sanksi pidana mengenai 

pelanggaran CSR pun terdapat didalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang 

menyatakan: “Barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan 

perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, 

diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak 

lima ratus juta rupiah”. Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) menyatakan: “Barangsiapa 

yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 

dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 

tiga tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah” (Sutopoyudo, 2009).
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Dari peraturan di atas dapat kita simpulkan bahwa perusahaan — perusahaan lain 

tidak berhubungan langsung dengan sumber daya alam tidaklah diwajibkan 

untuk melakukan dan melaporkan CSR. Namun di sisi lain perusahaan yang 

melakukan CSR akan mendapatkan suatu nilai lebih bagi masyarakat selaku 

pengguna jasa dan konsumen dan juga bahkan bisa menjadi suatu pertimbangan bagi 

para investor.

yang

Undang-Undang No.25/2007 tentang “Penanaman Modal” , Pasal 15 huruf b

menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung

jawab sosial perusahaan. Pembentukan undang-undang tersebut didasarkan adanya

semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif yang salah satu

aturannya mengatur tentang kewajiban untuk menjalankan corporate social

responsibility. Kehadiran undang - undang tersebut diharapkan dapat memberikan

keuntungan kepada investor dan menciptakan iklim investasi yang menggairahkan.

Pengaturan mengenai tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk 

mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab 

lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban serta upaya mendorong ketaatan 

penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan CSR 

konsisten oleh perusahaan akan mampu menciptakan iklim investasi (penanaman 

modal).

secara
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Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk meneliti perusahaan perbankan di 

Indonesia, yang telah listing di BE1 sejak periode 2009 — 2013 . Perbankan sendiri 

tidaklah diwajibkan untuk melakukan CSR. akan tetapi telah banyak perbankan yang 

malah sekarang ini berlomba — lomba untuk melakukan CSR dalam operasionalnya. 

Perbankan memiliki peranan penting dalam mengatur roda perekonomian negara, 

karena melalui bank lah terjadi kegiatan - kegiatan ekonomi perusahaan - perusahaan 

lain, seperti transkasi permbayaran antar negara,transaksi simpan pinjam, pemberian 

modal dan lain sebagainya. Dengan adanya peran yang penting bahkan vital ini, 

peneliti ingin meneliti apakah bank - bank yang ada di Indonesia melakukan

tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan serta karyawannya

dan pengaruh dari pengungkapan CSR tersebut terhadap perbankan itu sendiri.

Beberapa penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan pernah dilakukan 

oleh peneliti. Salah satunya penelitian yang pernah dilakukan oleh Balabanis, Philip 

dan Lyall pada tahun 1988 dimana variable independennya adalah CSR dengan 

variable dependennya kinerja keuangan dan kinerja pasar. Hasil penelitian ini 

menunjukan adanya pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, namun 

memiliki pengaruh negatif terhaap kinerja pasar perusahaan.

Dahlia dan Siregar (2008) menggunakan corporate social responsibility (CSR) 

sebagai variable bebas dan kinerja keuangan yang diwakili oleh return on equity 

(ROE) dan cumulative abnormal return (CAR) sebagai variabel terikat 

menggunakan leverage, size dan unexpected return sebagai variabel kontrol.

serta
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Penelitian menggunakan sampel 77 perusahaan yang tercatat di BEI (Bursa Efek 

Indonesia) selama tahun 2005 dan 2006 yang menerbitkan laporan tahunan atau 

dokumen lain perusahaan secara lengkap baik secara fisik maupun website. Dalam 

penelitian ini dihasilkan bahwa terdapat pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. CSR berpengaruh positif terhadap ROEt+1 namun tidak berpengaruh

terhadap CAR.

Anwar et al. (2010) meneliti pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap

kinerja keuangan perusahaan dan harga saham, dengan metode purposive sampling

pada perusahaan manufaktur, telekomunikasi dan bank yang terdaftar di BEI selama

tahun 2007-2009 dengan menggunakan metode analisis estimasi regresi persamaan

simultan atau SEM (Structural Eguation Modeling) menemukan bahwa

pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang 

diukur dengan EVA (economic value added), ROA (return on assets) dan ROE 

(retum on equity), pengungkapan corporate social responsibility (CSR) berpengaruh 

positif terhadap harga saham di pasar modal.

Maharani (2012), meneliti pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure 

terhadap retum saham, mengemukakan CSR disclosure berpengaruh negatif terhadap 

retum saham pada perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2008-2010. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri high 

profile antara lain perusahaan perminyakan, pertambangan, kimia, kehutanan, kertas, 

penerbangan, otomotif, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan
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media dan komunikasi, energi (listrik), engineering, kesehatan sertaminuman,

tranportasi dan pariwisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2007) Corporate Social Reporting 

berpengaruh positif terhadap ROE dan ROA perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya yang dapat 

dilihat dari Corporate Social Reporting akan mendapat banyak keuntungan, seperti 

kesetiaan dari pelanggan dan mendapatkan kepercayaan dari para kreditor dan 

investor. Keuntungan - keuntungan yang diperoleh perusahaan dari CSR ini akan 

memicu keuangan perusahaan menjadi lebih baik, sehingga meningkatnya laba 

perusahaan dan akan diikuti oleh kenaikan ROE dan ROA perusahaan di tahun 

berikutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lely Dahlia dan Sylviana Veronica (2008) meneliti

mengenai CSR dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur

dengan ROE dan CAR. Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akhir (2010) menguji pengaruh 

pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan dengan retum saham perusahaan. 

Hasilnya menunjukkan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja saham perusahaan.

Selain CSR faktor — faktor lain juga digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti 

pengaruhnya terhadap retum saham perusahaan. Para investor yang akan melakukan
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investasi dengan membeli saham di pasar modal akan menganalisis kondisi 

perusahaan terlebih dahulu agar investasi yang dilakukannya dapat memberikan 

keuntungan (return). Memperoleh retum (keuntungan) merupakan tujuan utama dari 

aktivitas perdagangan para investor di pasar modal. Para investor menggunakan 

berbagai cara untuk memperoleh retum yang diharapkan, baik melalui analisis sendiri 

terhadap perilaku perdagangan saham, maupun dengan memanfaatkan sarana yang 

diberikan oleh para analis pasar modal, seperti broker, dealer, manajer investasi. Pola 

perilaku perdagangan saham di pasar modal dapat memberi kontribusi bagi pola 

perilaku harga saham di pasar modal tersebut.

Variabel yang digunakan adalah price to book value dan eamings per share.

investor dapat menggunakan rasio Eaming per Share (EPS) untuk mengetahui kinerja

perusahaan. Hubungan laba yang diperoleh dengan investasi yang ditetapkan

pemegang saham diamati secara cermat oleh komunitas keuangan. Analis menelusuri

beberapa ukuran pokok yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam 

hubungannya dengan kepentingan investor.

Rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan (Price to Book Value) 

menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif terhadap 

jumlah modal yang diinvestasikan. Price to Book Value (PBV) yang tinggi 

mencerminkan harga saham yang tinggi dibandingkan nilai buku per lembar saham. 

Semakin tinggi harga saham, semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi 

pemegang saham. Keberhasilan perusahaan menciptakan nilai tersebut tentunya
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memberikan harapan kepada pemegang saham berupa keuntungan yang lebih besar

pula.

Beberapa peneliti sebelumnya telah pernah meneliti mengena faktor — faktor yang

perusahaan. Nicky Nathaniel (2008) melakukanmempengaruhi retum saham 

penelitian mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi retum saham perusahaan.

Variabel yang digunakan adalah PBV EPS DER dan NPM. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa hanya variabel Price to Book Value (PBV) yang berpengaruh 

signifikan terhadap retum saham, sedangkan Debt to Equity Ratio (DER), Eaming

per Share (EPS) dan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh tidak signifikan terhadap

retum saham. Hasil yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa Debt to Equity

Ratio (DER), Eaming per Share (EPS) dan Net Profit Margin (NPM) tidak dapat

dijadikan sebagai acuan dalam menentukan strategi investasi para investor dalam 

menanamkan sahamnya di pasar modal. Dedy Trisno dan Fransisca Soejono 

melakukan penelitian mengenai Pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga saham 

pada Perusahaan Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya ROA 

dan ROE yang berada di Ratio Profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas peniliti kemudian tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility, Price to Book Value dan Earnings per Share Terhadap Return
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Saham Perusahaan ( Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di

BEI Periode 2009-2013)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah untuk

penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibilty terhadap

retum saham perusahaan?

2. Bagaimanakah pengaruh Earnings per Share terhadap retum saham perusahaan?

3. Bagaimanakah pengaruh Price t o Book Value terhadap retum saham perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibilty 

terhadap retum saham perusahaan.

2. Untuk mengetahui pengaruh Earnings per Share terhadap retum saham 

perusahaan.

3. Untuk mengetahui pengaruh Price to Book Value terhadap retum saham 

perusahaan
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penilitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi perusahaan tentang 

pentingnya pengungkapan Corporate Social Responsibility dan pengaruhnya bagi 

kinerja keuangan perusahaan, serta meningkatkan kesadaran perusahaan mengenai 

pentingnya melakukan dan melaporkan tanggung jawab sosialnya.

2. Bagi Investor

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan

keputusan untuk investasi tanpa melupakan pentingnya tanggungjawab sosial

perusahaan terhadap lingkungannya.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dalam mengawasi kinerja perusahaan 

serta mengontrol tanggungjawab sosial perusahaan pada masyarakat sekitarnya.

4. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan tambahan pengetahuan bagi 

mahasiswa,khususnya mengenai tanggungjawab sosial perusahaan.
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5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjunya, terutama yang

akan meneliti bidang yang sama.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari diadakannya 

penelitian. Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai keadaan yang 

memerlukan jawaban penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang hal yang ingin

dilakukan. Manfaat penelitian merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai dari

penelitian. Sistematika penulisan mencakup uraian singkat pembahasan materi dari

tiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari teori stakeholder, teori 

sinyal, pengungkapan CSR, Eamings per share, price to book value, Retum saham 

perusahaan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, 

variabel penelitian dan definisi operasional berupa variabel yang dipakai dalam 

penelitian beserta penjabaran secara opersional. Penelitian sampel berisi tentang 

jumlah populasi dan sampel yang digunakan beserta metode yang dipakai dalam 

pengambilan sampel. Jenis dan sumber data merupakan penguraian jenis data dari
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variabel - variabel penelitian serta darimana sumber data berasal. Metode 

pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengambil data. 

Metode analisis data berupa alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan

argumentasi terhadap hasil penelitian. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih

dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas,

autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas. Setelah semua uji terpenuhi, baru

dilakukan uji hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang menjawab seluruh pertanyaan dari 

penelitian ini. Kesimpulan merupakan sajian singkat dari analisis yang dilakukan. 

Saran berupa anjuran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.
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