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ABSTRACT 

This study aimed to examine the influence of Corporate Social Responsibility (CSR) 

disclosure of the Abnormal Return. The variables of this study consisted of CSR as an 

independent variable, Return on Equity (ROE) and Price to Book Value (PBV) as a control 

variable, and the Abnormal Return as the dependent variable. The study sample consisted of 14 

go public companies of coal minings sector listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) 2011-

2013. The results showed that only the disclosure of CSR which significantly influence the 

Abnormal Return. This study shows that CSR can cause a positive reaction from investors, so as 

to influence the Abnormal Returns. This is expected to increase the motivation of the company to 

implement and disclose CSR activities to maximize the positive impacts and minimize negative 

impacts of these activities. 

Keywords: Corporate Social Reponsibility (CSR) Disclosure, Price to Book Value (PBV), 

Return on Equity (ROE), Abnormal Return. 

 

PENDAHULUAN

 

Setiap perusahaan selalu ingin 

menghasilkan laporan keuangan yang baik 

tiap tahunnya guna meyakinkan investor 

untuk menanamkan dananya kepada 

perusahaan tersebut. Selama ini tidak sedikit 

anggapan bahwa laporan keuangan dijadikan 

sumber informasi utama yang dipakai para 

pemangku kepentingan ketika menilai 

kinerja suatu perusahaan untuk membuat 

keputusan. Anggapan tersebut saat ini 

nampaknya telah berubah, karena 

kesimpulan baik atau buruknya kinerja suatu 

entitas tidak cukup hanya dilihat dari 

besarnya laba yang dihasilkan. Ada 

beberapa faktor selain kinerja keuangan 

entitas yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan ekonomi saat ini, salah satunya 

adalah penerapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang dipercaya dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan, dimana 

para investor cenderung menanamkan modal 

kepada perusahaan yang juga melakukan 

kegiatan CSR dalam aktivitas usahanya 

(Megawati, 2011).  

Tanggung jawab Sosial Perusahaan 

atau Corporate Social Responsibility (CSR) 

adalah suatu konsep bahwa organisasi 

khususnya (namun bukan hanya) perusahaan 

adalah memiliki berbagai bentuk tanggung 

jawab terhadap seluruh pemangku 

kepentingannya, yang di antaranya adalah 

konsumen, karyawan, pemegang saham, 

komunitas dan lingkungan dalam segala 

aspek operasional perusahaan yang 

mencakup aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Berdasarkan definisi di atas, 

CSR dianggap berhubungan erat dengan 
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"pembangunan berkelanjutan", artinya suatu 

organisasi terutama perusahaan, dalam 

melaksanakan aktivitasnya harus 

mendasarkan keputusannya tidak semata 

berdasarkan dampaknya dalam aspek 

ekonomi, melainkan juga harus menimbang 

dampak sosial dan lingkungan yang timbul 

dari keputusannya itu, baik untuk jangka 

pendek maupun untuk jangka panjang 

(Wikipedia bahasa Indonesia). 

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (yang 

merupakan hasil revisi dari Undang – 

Undang Nomor 1 Tahun 1995) telah 

mewajibkan pelaksanaan serta pelaporan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perseroan di Indonesia. Jika CSR dan 

pengungkapannya menjadi informasi yang 

dipertimbangan para pemangku kepentingan 

terutama investor dalam hal pengambilan 

keputusan yang disertai kenaikan pembelian 

saham perusahaan, maka akan terjadi 

kenaikan harga saham melebihi return yang 

diharapkan oleh perusahaan sehingga 

menyebabkan Abnormal Return (Megawati, 

2011). Abnormal Return merupakan salah 

satu indikator yang dapat digunakan untuk 

melihat keadaan pasar yang sedang terjadi. 

Suatu informasi dapat dikatakan mempunyai 

nilai guna bagi investor apabila informasi 

tersebut memberikan reaksi untuk 

melakukan transaksi di pasar modal 

(Jogiyanto, 2009). Meskipun pasar 

dikatakan efisien jika tidak satu pun        

                       Abnormal Return  

 dalam jangka waktu yang cukup lama, a    

                           dapat digunakan 

untuk melakukan penilaian kinerja       

           Jogiyanto (2009) mendefinisikan 

Abnormal Return sebagai selisih antara 

actual return dengan expected return. 

Selain menggunakan variabel 

independen utama yaitu pengungkapan 

CSR, peneliti juga menggunakan variabel-

variabel kontrol yang dinilai dapat  

mempengaruhi abnormal return yaitu PBV 

(Price to Book Value) dan ROE (Return on 

Equity). Variabel kontrol adalah variabel 

yang dikendalikan atau dibuat konstan, 

sehingga pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen tidak dapat 

dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak 

diteliti (Joe, 2013). 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan sampel perusahaan go public 

pada sektor pertambangan batu bara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal 

tersebut dikarenakan peneliti melihat bahwa 

dalam aktivitas usahanya, sektor 

pertambangan membutuhkan dan 

menggunakan sumber daya alam yang tidak 

sedikit jumlahnya, sehingga tidak jarang 

menyebabkan kelangkaan terhadap sumber 

daya alam itu sendiri. 

Tujuan dari penelitian ini dibuat 

adalah untuk mengetahui apakah 

pengungkapan CSR berpengaruh terhadap 

Abnormal Return pada perusahaan go public 

sektor pertambangan batu bara yang 

terdaftar di BEI, dan hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada perusahaan serta investor pada 

khususnya dan mahasiswa pada umumnya 

mengenai pengaruh pengungkapan CSR 

terhadap reaksi investor. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Signalling Theory (Teori Sinyal) 

Informasi merupakan unsur yang 

sangat penting bagi investor dan pelaku 

bisnis untuk dijadikan acuan dan bahan 

pertimbangan dalam rangka pengambilan 

keputusan.  Menurut Wolk, et al. (2001) 

teori sinyal menunjukkan adanya asimetri 

informasi antara manajemen perusahaan dan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

informasi tersebut. Teori sinyal 

mengemukakan tentang bagaimana 

seharusnya perusahaan  mampu menyajikan 

informasi yang dapat memberikan sinyal-

http://ekonomi.kabo.biz/2011/07/teori-sinyal.html
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sinyal pada pengguna laporan keuangan. 

Apabila informasi tersebut dianggap sebagai 

sinyal baik, maka akan terjadi perubahan 

dalam volume perdagangan saham. Melihat 

alasan tersebut, sekarang ini banyak 

perusahaan menjadi termotivasi untuk 

memberi sinyal-sinyal positif melalui 

pengungkapan CSR dalam annual report 

dengan harapan mampu menarik minat 

investor untuk menanamkan dananya pada 

perusahaan tersebut. 

 

CSR (Corporate Social Responsibility) 
Tanggung jawab Sosial Perusahaan 

atau Corporate Social Responsibility (CSR) 

adalah suatu konsep bahwa organisasi 

khususnya (namun bukan hanya) perusahaan 

adalah memiliki berbagai bentuk tanggung 

jawab terhadap seluruh pemangku 

kepentingannya  yang antara lain adalah 

konsumen, karyawan, pemegang saham, 

komunitas dan lingkungan dalam segala 

aspek operasional perusahaan yang 

mencakup aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Oleh karena itu, CSR 

berhubungan erat dengan "pembangunan 

berkelanjutan", dimana suatu organisasi 

terutama perusahaan, dalam melaksanakan 

aktivitasnya harus mendasarkan 

keputusannya tidak semata berdasarkan 

dampaknya dalam aspek ekonomi, 

melainkan juga harus menimbang dampak 

sosial dan lingkungan yang timbul dari 

keputusannya itu, baik untuk jangka pendek 

maupun untuk jangka panjang.  

CSR dapat dikatakan sebagai 

kontribusi perusahaan terhadap tujuan 

pembangunan berkelanjutan dengan cara 

manajemen dampak (minimisasi dampak 

negatif dan maksimisasi dampak positif) 

terhadap seluruh pemangku kepentingannya 

(Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia 

bebas). Banyak manfaat yang dapat 

diperoleh atas aktivitas CSR antara lain: 

meningkatkan penjualan dan market share, 

memperkuat brand positioning, 

meningkatkan citra perusahaan, menurunkan 

biaya operasi, dan meningkatkan daya tarik 

perusahaan di mata para investor dan 

analisis keuangan. 

 

Pengungkapan CSR perusahaan  

Pengungkapan CSR merupakan 

bagian dari akuntansi pertanggung jawaban 

social yang mengkomunikasikan informasi 

social kepada stakeholder. Menurut Guthrie 

dan Parker (1990) sebagaimana dikutip oleh 

Sayekti dan Ludovicus (2007), 

pengungkapan informasi CSR dalam laporan 

tahunan merupakan salah satu cara 

perusahaan untuk membangun, 

mempertahankan, dan melegitimasi 

kontribusi perusahaan dari sisi ekonomis 

dan politis. Akuntansi pertanggungjawaban 

sosial dapat memberikan informasi 

mengenai sejauh mana organisasi atau 

perusahaan memberikan kontribusi positif 

maupun negatif terhadap kualitas hidup 

manusia dan lingkungannya.  

Tanggung jawab sosial perusahaan 

bersifat wajib (mandatory) bagi kriteria 

perusahaan tertentu seperti yang disebutkan 

dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas pasal 74. Konsep 

pelaporan CSR yang digagas oleh Global 

Reporting Initiatives (GRI adalah konsep 

sustainability report yang muncul sebagai 

akibat adanya konsep sustainability 

development. GRI Guidelines menyebutkan 

bahwa, perusahaan harus menjelaskan 

dampak aktivitas perusahaan terhadap 

ekonomi, lingkungan dan sosial pada bagian 

standard disclosures yang kemudian ketiga 

dimensi tersebut diperluas menjadi enam 

dimensi, yaitu: ekonomi, lingkungan, 

praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, 

masyarakat, dan tanggung jawab produk.  

 

Abnormal Return 

Jika CSR dan pengungkapannya 

menjadi informasi yang dipertimbangan para 

pemangku kepentingan terutama investor 
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dalam hal pengambilan keputusan yang 

disertai kenaikan pembelian saham 

perusahaan, maka akan terjadi kenaikan 

harga saham melebihi return yang 

diharapkan oleh perusahaan sehingga 

menyebabkan Abnormal Return (Megawati, 

2011).  

Abnormal Return adalah selisih 

antara tingkat keuntungan y               

                                            

 Abnormal Return                            

                                   P     

                                             

                       abnormal return  

 dalam jangka waktu yang cukup lama, akan 

tetapi  abnormal return   dapat digunakan 

untuk melakukan penilaian kinerja surat 

berharga (Salim Alfahrisy, 2012). 

 

PBV (Price to Book Value)  

Secara umum, PBV adalah sebuah 

indikator penting dalam dunia investasi 

walaupun sebagian analis menganggap 

sudah kurang relevan lagi karena berbagai 

alasan. Namun, bagaimanapun juga PBV ini 

merupakan rasio yang sudah secara luas 

dipakai di berbagai analisis sekuritas dunia. 

Rasio PBV ini didefinisikan sebagai 

perbandingan nilai pasar suatu saham 

(stock’s    k   v    ) terhadap nilai 

bukunya sendiri (perusahaan) sehingga kita 

dapat mengukur tingkat harga saham apakah 

overvalued (terlalu tinggi) atau undervalued 

(terlalu rendah).  

Penilaian under valued atau over 

valued dapat dilakukan melalui dua cara. 

Pertama, menentukan nilai intrinsik saham 

dan kedua, melalui perhitungan price 

earning ratio (PER). Angka PER merupakan 

hasil perbandingan antara harga saham dan 

pendapatan per lembar saham (EPS). 

Keadaan under valued terjadi bila nilai 

intrinsik suatu saham lebih besar dari harga 

pasar saham saat ini (current market price). 

Nilai intrinsik merupakan nilai potensi 

saham tersebut untuk waktu yang akan 

datang. Nilai intrinsik adalah nilai sekarang 

(present value) arus kas yang diharapkan 

dari suatu saham. 

Semakin rendah nilai PBV suatu 

saham, maka saham tersebut dikategorikan 

under valued, yang mana sangat baik untuk 

memutuskan investasi jangka panjang. 

 

ROE (Return on Equity) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kinerja manajemen perusahaan dalam 

mengelola modal yang tersedia untuk 

menghasilkan laba setelah pajak. Semakin 

besar ROE, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai perusahaan 

sehingga kemungkinan suatu perusahaan 

dalam kondisi bermasalah semakin kecil.   

Pemilik perusahaan lebih tertarik 

pada seberapa besar kemampuan perusahaan 

memperoleh keuntungan terhadap modal 

yang ia tanamkan, alasannya adalah rasio ini 

banyak diamati oleh para pemegang saham 

perusahaan serta para investor di pasar 

modal yang ingin membeli saham 

perusahaan yang bersangkutan. Kenaikan 

dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba 

bersih dan perusahaan yang bersangkutan. 

Selanjutnya, kenaikan tersebut akan 

menyebabkan kenaikan harga saham 

perusahaan. 

 

Hipotesis 

Pengambil keputusan ekonomi saat 

ini tidak hanya melihat kinerja keuangan 

entitas, karena kesimpulan baik atau 

buruknya kinerja entitas tidak cukup hanya 

dilihat dari besarnya laba yang dihasilkan.  

Penerapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dipercaya dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan, dimana 

para investor cenderung menanamkan modal 

kepada perusahaan yang melakukan 

kegiatan CSR (Megawati, 2011), 

berdasarkan asumsi tersebut, maka kuat 

dugaan bahwa investor dan calon investor 

akan memberikan respon positif terhadap 
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pengungkapan CSR. Hipotesis yang diuji 

dalam penelitian ini yaitu : 

H1 : ada pengaruh signifikan 

pengungkapan CSR terhadap abnormal 

return. 

Selain pengungkapan CSR, dalam 

penelitian ini peneliti juga menguji pengaruh 

variabel kontrol yaitu ROE dan PBV 

terhadap abnormal return. Semakin tinggi 

nilai PBV suatu saham dapat 

mengindikasikan persepsi pasar yang 

berlebihan terhadap nilai perusahaan dan 

sebaliknya jika PBV rendah, maka dapat 

diartikan sebagai sinyal good investment 

opportunity dalam jangka panjang. 

Rendahnya nilai PBV ini juga dapat 

mengindikasikan menurunnya kualitas dan 

kinerja fundamental emiten yang 

bersangkutan (fundamentally wrong).  

Kenaikan atau penurunan PBV perusahaan 

memiliki kandungan informasi yang akan 

menimbulkan reaksi investor yang 

ditunjukan dengan Abnormal Return.  

Perubahan ROE yang semakin tinggi 

akan menyebabkan minat para investor 

dalam menanamkan modal pada perusahaan 

tersebut semakin tinggi pula karena  ROE 

yang tinggi bisa diartikan bahwa investor 

akan mendapatkan peluang semakin besar 

untuk memperoleh laba bersih dari setiap 

laba modal yang diinvestasikan.  Informasi 

baik ini akan direspon positif oleh pasar 

yang disertai kenaikan harga saham 

melebihi return yang diharapkan oleh 

perusahaan sehingga menyebabkan 

abnormal return. Hal tersebut didukung oleh 

penelitian Savitri Kastutisari dan Nurul 

Hasana Uswati Dewi (2014) yang 

menemukan adanya pengaruh positif antara 

ROE dengan abnormal return 

Berdasarkan tujuan dari penelitian 

ini, adapun kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1: 

Kerangka Pemikiran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: diolah 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif yang menggunakan data sekunder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan objek data laporan keuangan 

tahunan perusahaan (Annual Report). 

Annual Report yang digunakan yaitu Annual 

Report perusahaan go public sektor 

pertambangan batu bara yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2011-2013 yang diterbitkan 

Variabel Kontrol: 
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secara berturut-turut. Data sekunder adalah 

data yang didapat secara tidak langsung dari 

objek penelitian (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain).  

Data sekunder umumnya berupa 

bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan. 

 

Identifikasi Variabel 

Berdasarkan rumusan masalah serta 

hipotesis yang dikembangkan, maka 

variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) sebagai variabel bebas 

(independent variable), Abnormal Return 

sebagai variabel terikat (dependent 

variable), serta Price to Book Value (PBV) 

dan Return on Equity (ROE) sebagai 

variabel kontrol. 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel  

Variabel Independen 

 Variabel independen penelitian ini 

adalah pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Pengukuran 

pengungkapan CSR yaitu dengan metode 

content analysis. Caranya adalah dengan 

menggunakan sistem pemberian skor 1 

untuk perusahaan yang mengungkapkan 

CSR dan skor 0 untuk perusahaan yang 

tidak mengungkapkan CSR. 

 Sistem ini dilakukan dengan cara 

menyusun daftar item pengungkapan CSR 

perusahaan sesuai dengan tiap perusahaan. 

Terdapat 79 item yang terdapat dalam 

standar GRI. Prosentase skor pengungkapan 

CSR diukur dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

 

CSRD = ( ∑ score CSR÷79 ) × 100% 

 

Variable Dependen  

 Variable dependen dalam penelitian 

ini adalah Cumulative  Abnormal  return 

(CAR). CAR merupakan akumulasi dari 

Abnormal Return yang merupakan selisih 

dari actual return dan expected return. 

Abnormal Return dihitung dengan 

menggunakan model market adjusted 

return. 

 Langkah-langkah perhitungan 

Abnormal Return yaitu:  

a) Menentukan actual return atau realized 

return  

Realized return yaitu return 

sesungguhnya yang terjadi atau diperoleh 

yang dihitung dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut:  

 

Ri,t = ( Pt - Pt-1 ) / Pt-1 

 

Keterangan:  

Ri,t =    Return saham tahunan  

Pt = Harga penutupan saham pada       

tahun ke t  

Pt-1 = Harga penutupan saham pada 

tahun ke t-1 

 

b) Menentukan expected return  

Expected return merupakan return 

yang diharapkan oleh investor ketika 

menanamkan sahamnya. Persamaan yang 

digunakan yaitu:  

 

E[Ri,t] = ( IHSGt - IHSGt-1 ) / IHSGt-1 

 

Keterangan:  

E[Ri,t]     = Expected return tahunan pada 

periode peristiwa ke-t  

IHSGt     = Indeks harga saham gabungan 

pada periode periode peristiwa ke t  

IHSGt-1 = Indeks harga saham gabungan 

pada periode periode peristiwa ke t-1 

 

c) Menentukan Abnormal Return dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 

ARi,t = Ri,t - E[Ri,t] 
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Keterangan:  

ARi,t = Abnormal Return suatu saham i 

pada periode ke-t  

Ri,t = Actual return saham i pada periode 

ke-t  

E[Ri,t] = Expected return 

 

Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Price to Book 

Value (PBV) ratio dan Return on Equity 

(ROE).  

Untuk PBV dapat ditentukan dengan 

membagi harga pasar perusahaan dengan 

nilai buku perusahaan, persamaannya adalah 

sebagai berikut : 

 

PBV = Harga saham / Nilai buku saham 

 

Penentuan ROE dilakukan dengan 

membagi laba bersih perusahaan dengan 

total ekuitas perusahaan, ada pun 

persamaannya adalah :  

 

ROE = Laba bersih / Modal saham 

 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah 

perusahaan go public sektor pertambangan 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) seperti yang tercantum dalam 

Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). Periodisasi populasi penelitian ini 

mencakup data pada tahun 2011-2013. 

Sampel yang digunakan adalah perusahaan 

go public pada sektor pertambangan batu 

bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling, artinya pengambilan 

sampel tidak dilakukan secara acak 

melainkan sampel diambil berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan 

sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun 

kriteria-kriteria dalam  pengambilan sampel 

adalah: perusahaan go public pada sektor 

pertambangan batu bara yang terdaftar di 

BEI, yang menerbitkan annual report dari 

tahun 2011-2013 secara berturut-turut, 

periode pelaporan keuangan berakhir setiap 

tahun pada tanggal 31 Desember, dan 

memiliki semua informasi yang dibutuhkan 

peneliti untuk menghitung setiap variabel 

terkait dalam penelitian. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian 

ini dimulai dengan menyusun statistika 

deskriptif, melakukan perhitungan variable 

bebas, meregresikan variabel bebas terhadap 

variabel terikat, kemudian melakukan uji 

asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas 

dan uji hipotesis linier berganda. Alat yang 

digunakan untuk pengujian data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan SPSS 22. 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Deskriptif  

Tabel 2 menunjukkan statistik 

deskriptif dari sampel penelitian selama 

tahun 2011-2013 dengan jumlah sampel 

penelitian sebanyak 42 untuk variabel 

independen pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

 

Tabel 1: 

Output Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Std. Dev 

CSRD 42 .30 .75 .4443 .09630 

PBV 42 -29.54 25.26 2.8443 6.51338 

ROE 42 -202.27 217.89 7.1410 62.10721 

ARi,t 42 -1.09 8.32 .1760 1.66143 

Sumber: data diolah 

 

Sampel penelitian variabel 

pengungkapan CSR memiliki skor 
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pengungkapan terendah sebesar 0,30 atau 30 

persen dan skor pengungkapan tertinggi 

sebesar 0,75 atau 75 persen. Perusahaan 

dalam sampel yang tercatat paling banyak 

mengungkapkan item-item CSR adalah PT. 

Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO) yaitu 

sebesar 75 persen pada tahun 2011. 

Sedangkan perusahaan dalam sampel yang 

tercatat paling sedikit mengungkapkan item-

item CSR adalah PT. Bumi Resources Tbk. 

(BUMI) pada tahun 2012 sebesar 30 persen.  

Rata-rata skor pengungkapan CSR 

yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

sampel adalah sebesar 0,4443 atau 44,43 

persen dengan standar deviasi sebesar 

0,09630. Jarak atau rentang variasi 

pengungkapan CSR data satu dengan yang 

lainnya sebesar 0,09630 atau 9,63 persen, 

sehingga dapat diartikan bahwa nilai standar 

deviasi tersebut kurang dari nilai rata-rata, 

yang artinya nilai rata-rata pengungkapan 

CSR memiliki tingkat penyimpangan yang 

kecil karena semakin kecil tingkat 

penyimpangan maka semakin kecil pula 

variasi datanya.  

Rata-rata skor pengungkapan CSR 

yang kecil tersebut diduga disebabkan 

beberapa kemungkinan yaitu, perusahaan 

masih mengungkapkan CSR secara 

sederhana dalam annual report karena 

belum adanya peraturan yang jelas serta 

item CSR yang diungkapkan selama ini 

masih bersifat sukarela. Hal tersebut 

membuat tidak sedikit perusahaan yang 

melaporkan aktivitas tanggung jawab 

sosialnya hanya sebagai bagian dari laporan 

tahunan, bukan dalam bentuk sustainability 

reporting.  

Rata-rata PBV adalah sebesar 2,8443 

dengan standar deviasi sebesar 6,51338. 

Nilai standar deviasi tersebut lebih besar 

dari rata-rata, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa nilai rata-rata PBV memiliki nilai 

penyimpangan yang besar. Semakin besar 

tingkat penyimpangan, maka semakin 

banyak pula variasi datanya.  

Pada periode penelitian 2011-2013, 

tampak bahwa nilai PBV terendah sebesar -

29,54 yang merupakan PBV dari PT. Bumi 

Resources Tbk. (BUMI) tahun 2013. 

Sedangkan PBV tertinggi adalah sebesar 

25,26 yang merupakan PBV dari PT. ATPK 

Resources Tbk. (ATPK) tahun 2013. 

Rata-rata ROE adalah sebesar 7,1410 

dengan standar deviasi sebesar 62,10721. 

Sama halnya dengan PBV, standar deviasi 

dari ROE yang lebih besar dari rata-rata ini 

menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan 

ROE memiliki tingkat penyimpangan yang 

besar dan berarti semakin banyak pula 

variasi datanya.  

Pada periode penelitian 2011-2013, 

tampak bahwa nilai ROE terendah adalah 

sebesar -202,27 persen yang merupakan 

ROE dari PT. Berau Coal Energy Tbk. 

(BRAU) pada tahun 2013 nilai yang sangat 

rendah tersebut dikarena pada tahun ini 

perusahaan mengalami kerugian yang cukup 

besar. Sedangkan ROE tertinggi sebesar 

217,89 persen yang merupakan ROE dari 

PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) tahun 

2013.  

Rata-rata abnormal return adalah 

sebesar 0,1760 dengan standar deviasi 

sebesar 1,66143. Standar deviasi yang lebih 

tinggi dari nilai rata-rata ini menunjukkan 

bahwa tingkat penyimpangan yang besar, 

dan semakin besar tingkat penyimpangan, 

maka variasi dari variabel abnormal return 

dapat dikatakan tinggi pula. 

Pada periode penelitian 2011-2013, 

tampak pula bahwa nilai Abnormal Return 

terendah sebesar -1,09 yang merupakan 

abnormal return dari PT. PETROSEA Tbk. 

(PTRO) tahun 2012. Abnormal Return yang 

bernilai negatif dapat diartikan bahwa 

ternyata return yang didapatkan oleh 

investor lebih kecil dari pada return yang 

diharapkan.  

Abnormal Return tertinggi pada 

periode 2011-213 yaitu sebesar 8,32 yang 

merupakan abnormal return dari PT. Garda 
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Tujuh Buana Tbk. (GTBO) pada tahun 

2011. Perusahaan tersebut memiliki 

abnormal return yang bernilai positif dapat 

diartikan bahwa return yang didapatkan oleh 

investor lebih besar dari return yang 

diharapkan.  

Pada tahun 2011, return yang 

didapatkan (realized return) oleh PT. Garda 

Tujuh Buana Tbk. (GTBO) sebesar 8,35 

yang berarti capital gain, sedangkan return 

pasar (expected return) pada saat itu adalah 

sebesar 0,03. Realized return yang lebih 

besar dari expected return tersebut 

menghasilkan abnormal return yang bernilai 

positif. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, hasil dari uji 

asumsi klasik uji normalitas yaitu data 

sebanyak 42 perusahaan go public sektor 

pertambangan batu bara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia terdistribusi normal 

                              0,064 (≥ 0 05)  

 

Uji Hipotesis 

Uji Serentak atau Uji Model (Uji F) 

Hasil uji F menunjukkan nilai 

                     0,000 (≤ 0,05)    g 

dapat diartikan bahwa model regresi 

dikatakan fit. 

 

Tabel 2: 

Output Hasil Uji F 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F 

Sig. 

Reg. 63.497 3 21.166 16.190 .000 

Res. 49.678 38 1.307   

Total 
113.175 41 

   

Sumber: Data diolah 

 

Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Besarnya nilai adjusted R square 

sebesar 0,526 berarti bahwa 52,6 persen 

variabel Abnormal Return dapat dijelaskan 

oleh variabel pengungkapan CSR, ROE, dan 

PBV. Sedangkan sisanya sebesar 47,4 

persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang 

tidak dimasukkan dalam model regresi. 

 

Tabel 3: 

Output Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .749 .561 .526 1.14337 

Sumber: Data diolah 

 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

a) Uji t untuk pengungkapan CSR 

Hasil uji statistik t untuk variabel 

pengungkapan CSR yang ditunjukkan 

dengan CSRD menunjukkan nilai 

                     0,000 (≥ 0,05)      

berarti dapat disimpulkan bahwa variabel 

pengungkapan CSR berpengaruh signifikan 

sangat kuat terhadap variabel Abnormal 

Return. 

b) Uji t untuk PBV 

Hasil uji statistik t untuk variabel 

PBV menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,662 (≥ 0,05)                 w  v        

PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel abnormal return dan sekaligus 

membuktikan bahwa variabel PBV tidak 

dapat dijadikan pengontrol atau pengendali 

antara pengaruh pengungkapan CSR 

terhadap abnormal return. 

c) Uji t untuk ROE 

Hasil uji statistik t untuk variabel 

ROE dengan nilai signifikansi sebesar 0,920 

(≥ 0,05)                 w  v        ROE 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel abnormal return. Sama halnya 

dengan PBV, hasil uji t tersebut juga 

membuktikan bahwa variabel ROE tidak 

dapat dijadikan variabel pengontrol atau 

pengendali dalam penelitian ini. 
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Tabel 4: 

Output Hasil Uji T 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coef. 

t Sig. 
B 

Std. 

Error 

(Const.) -5.635 .886 -6.359 .000 

CSRD 13.174 2.033 6.479 .000 

PBV -.014 .032 -.440 .662 

ROE .000 .003 -.102 .920 

Sumber: Data diolah 

 

Model regresi linier beganda dalam 

penelitian ini dapat disusun menjadi:  AR= -

5,635 + 13,174 CSRD - 0,014 PBV + 0,000 

ROE + Ɛ  Mo                     

menunjukkan nilai konstanta sebesar -5,635 

yang berarti bahwa jika seluruh nilai 

variabel independen bernilai 0, maka nilai 

abnormal return yang terjadi sebesar        -

5,635. Penurunan abnormal return akan 

terjadi meskipun tidak dipengaruhi oleh 

variabel pengungkapan CSR, ROE dan 

PBV  Ko                (β) CSRD         

13,174  menunjukkan bahwa setiap 

penambahan satu kali rasio CSRD maka 

akan menambah abnormal return sebesar 

13,174  Ko                (β) PBV                  

-0,014 menunjukkan bahwa setiap 

penambahan satu kali rasio PBV maka akan 

menurunkan abnormal return sebesar -

0,014  Ko                (β) ROE         

0,000 menunjukkan bahwa setiap 

penambahan satu kali rasio ROE tidak akan 

mempengaruhi abnormal return. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah pengungkapan CSR 

berpengaruh terhadap Abnormal Return 

pada perusahaan go public sektor 

pertambangan batu bara yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2011-2013. Pengambilan 

sampel penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode purposive sampling 

dengan kriteria yaitu perusahaan go public 

pada sektor pertambangan batu bara yang 

terdaftar di BEI, yang menerbitkan annual 

report dari tahun 2011-2013 secara berturut-

turut, periode pelaporan keuangan berakhir 

setiap tahun pada tanggal 31 Desember, dan 

memiliki semua informasi yang dibutuhkan 

peneliti untuk menghitung setiap variabel 

terkait dalam penelitian.  

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, 

telah didapatkan sebanyak 14 perusahaan 

sektor pertambangan batu bara yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel 

penelitian. Total sampel berdasarkan periode 

tahun yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berjumlah 42, dengan asumsi jumlah 

sampel 14 perusahaan dikalikan dengan 3 

periode pengamatan.  

Analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda. Dari hasil uji koefisien 

determinasi didapatkan variabel independen 

yaitu pengungkapan CSR dan variabel 

dependen yaitu Abnormal Return. Hasil uji 

F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi dikatakan fit. Pada uji t 

didapatkan hasil bahwa variabel independen 

pengungkapan CSR berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen 

abnormal return, sementara variabel PBV 

dan ROE tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel  abnormal 

return serta membuktikan bahwa variabel 

PBV dan ROE tidak dapat dijadikan sebagai 

pengontrol atau pengendali pengaruh 

pengungkapan CSR terhadap abnormal 

return. 

Peneliti menyadari bahwa penelitian 

ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu 

masih ada keterbatasan-keterbatasan yang 

disebabkan oleh beberapa hal yaitu dalam 

melakukan pengukuran pengungkapan CSR 
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terhadap 79 item pengungkapan CSR 

berdasarkan GRI yang menggunakan 

metode content analisys, peneliti tidak 

terlebih dulu melakukan identifikasi dengan 

menentukan keyword atau clue dari masing-

masing indikator kegiatan CSR, sehingga 

hal tersebut dapat menyebabkan adanya 

keraguan dari pihak pembaca mengenai 

keakuratan hasil perhitungan variabel 

pengungkapan CSR. Penelitian ini bersifat 

kuantitatif dimana data-data penelitian 

didapat dari sumber yang telah ada yaitu 

laporan tahunan perusahaan (annual report) 

membuat peneliti mendapatkan kesulitan 

dalam memperoleh informasi-informasi 

tertentu yang dibutuhkan untuk memproses 

dan mengolah data. Hal tersebut 

dikarenakan ada sebagian perusahaan yang 

dalam menyajikan informasi laporan 

keuangan tahunan masih kurang lengkap 

serta didapati tampilan laporan keuangan 

yang kurang baik dari beberapa perusahaan 

yang menyebabkan kesulitan menganalisa 

laporan keuangan tahunan perusahaan 

tersebut. 

Dengan memperhatikan hasil dari 

penelitian dan keterbatasan penelitian yang 

terdapat dalam penelitian ini, maka diajukan 

saran untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya, yaitu pada penelitian yang akan 

datang dapat menggunakan sampel 

perusahaan go public dari seluruh sub sektor 

pertambangan  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, sehingga dapat diperbandingkan 

dengan penelitian sebelumnya. 

Penelitian selanjutnya dapat 

mengganti atau menambahkan variabel-

variabel kontrol selain PBV dan ROE yang 

dapat diperkirakan memiliki pengaruh yang  

signifikan terhadap abnormal return, serta 

dapat dijadikan sebagai variabel pengendali 

pengaruh pengungkapan CSR terhadap 

abnormal return. 

Dalam melakukan pengukuran 

pengungkapan CSR terhadap 79 item 

pengungkapan CSR berdasarkan GRI yang 

menggunakan metode content analisys, 

diharapkan peneliti selanjutnya terlebih 

dahulu melakukan identifikasi dengan 

menentukan keyword atau clue dari masing-

masing indikator kegiatan CSR, sehingga  

tidak menyebabkan adanya keraguan dari 

pihak pembaca mengenai keakuratan hasil 

perhitungan variabel pengungkapan CSR 

seperti pada penelitian sebelumnya. 

Alangkah lebih baik apabila peneliti 

selanjutnya menunjuk beberapa pihak yang 

dapat dipercaya untuk ikut bertanggung 

jawab atas keakuratan perhitungan dan 

pengukuran pengungkapan CSR. 

Peneliti selanjutnya juga dapat 

membandingkan penerapan CSR dari 

perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan 

perusahaan-perusahaan di negara lain untuk 

mengetahui apakah penerapan CSR di 

Indonesia sudah lebih baik dibanding 

dengan negara-negara lain. 
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