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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan bisnis saat ini perusahaan-perusahaan di 

seluruh dunia berusaha untuk memenuhi permintaan pasar dengan cara 

meningkatkan produksi untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Permintaan 

pasar yang semakin banyak tentu saja mendorong produksi perusahaan 

menjadi lebih besar (Afiatin et al., 2020). Salah satu perusahaan yang sedang 

gencar meningkatkan produksinya adalah perusahaan perkebunan kelapa 

sawit di Indonesia. Sebagian besar perkebunan di Indonesia merupakan 

perkebunan kelapa sawit yang menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai 

komoditas utama. Selain itu, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu 

penyumbang devisa terbesar di Indonesia dan mendukung perekonomian 

masyarakat. Pertumbuhan strategis perkebunan kelapa sawit telah melahirkan 

revolusi perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang ditandai dengan 

perluasan perkebunan kelapa sawit mencapai 16,381 juta hektar di 26 

provinsi di Indonesia yang tercatat pada Januari 2020 

(www.sawitindonesia.com). Pertumbuhan perkebunan sawit ini tentunya 

menarik perhatian masyarakat dunia (Purba & Sipayung, 2017). 

Namun dari sisi yang berbeda Perusahaan perkebunan sawit dianggap 

memiliki dampak buruk terhadap lingkungan sebab penggunaan lahan yang 
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sangat luas guna mendukung proses produksi yang maksimal. Perusahaan 

perkebunan sawit juga dianggap merupakan salah satu penyebab kerusakan 

hutan di Indonesia (Purawan & Wirakusuma, 2020).  

Contoh dari dampak ekonomi dari kerusakan lingkungan yang terjadi 

adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia pada 

september 2019. Dampak dari kebakaran hutan tersebut mengakibatkan 

terganggunya kegiatan produksi perusahaan dan juga terdapat beberapa 

tanaman sawit terbakar. Kondisi ini menimbulkan reaksi investor di pasar 

modal Indonesia yang merespon kurang baik dengan fenomena yang terjadi. 

Harga saham perusahaan sektor agrikultur terlihat turun secara signifikan 

sebesar 1,44 persen. Mayoritas saham perusahaan sawit yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) turun. Terdapat tujuh belas saham perusahaan 

yang bergerak pada perusahaan sektor sawit di pasar modal Indonesia. Dari 

keseluruhan saham perusahaan tersebut sepuluh saham melemah dalam 

sepekan. Hanya ada 3 saham yang menguat dan empat saham tidak bergerak 

(www.cnnindonesia.com). 

Sepuluh saham perusahaan sawit yang melemah dalam sepekan pada 

september 2019 yaitu: 

1) PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk tercatat turun 0,25 

persen dalam sepekan.  

2) Saham PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk turun 0,56 persen dalam 

sepekan.  
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3) Saham PT Salim Ivomas Pratama Tbk turun 1,16 persen dalam 

sepekan.. 

4) Saham PT Tunas Baru Lampung Tbk turun 1,08 persen dalam sepekan.  

5) Saham PT Provident Agro Tbk turun 1,71 persen dalam sepekan 

6) Saham PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk turun 3,77 persen dalam 

sepekan.  

7) Saham PT Sampoerna Agro Tbk turun 0,90 persen dalam sepekan. 

8) Saham PT Andira Agro Tbk turun 3,89 persen dalam sepekan. 

9) Saham PT Jaya Agra Wattie Tbk melemah 10,08 persen dalam sepekan.  

10) Saham PT Eagle High Plantations Tbk turun 0,74 persen dalam 

sepekan.  

Selain itu, tiga saham yang berhasil menguat dalam sepekan pada september 

2019 adalah: 

1) Saham PT Astra Agro Lestari Tbk menguat 5,57 persen dalam sepekan. 

2) Saham PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk naik 

6,9 persen dalam sepekan. 

3) Saham  PT Austindo Nusantara Jaya Tbk naik 2,58 persen dalam 

sepekan. 

Sedangkan saham yang terpantau stagnan dalam sepekan pada september 

2019 meliputi: 

1) saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) di posisi Rp330.  

2) saham PT Gozco Plantations Tbk (GZCO), 

3) PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (MAGP), dan 
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4)  PT Golden Plantation Tbk (GOLL) stagnan di posisi Rp50.  

Berdasarkan fenomena tersebut terlihat bahwa mayoritas harga saham 

perusahaan perkebunan kelapa sawit mengalami kerugian akibat kebakaran 

hutan yang terjadi. Apabila perusahaan didirikan di suatu tempat tentu akan 

memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sekitar, namun apabila 

perusahaan tidak memperdulikan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

maka dampaknya akan menimbulkan kesenjangan antara perusahaan dengan 

masyarakat serta kerusakan. terhadap lingkungan yang merugikan semua 

pihak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan bisnis yang berkelanjutan 

diperlukan kesadaran perusahaan dalam menciptakan tanggung jawab sosial 

atau Corporate Social Responsibility (CSR) (Afiatin et al., 2020). 

Program CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam 

memberikan manfaat kepada masyarakat atas tanggung jawab sosial dan 

lingkungan sekitarnya. Perusahaan dituntut peka terhadap lingkungan sekitar 

agar mendapat pandangan positif dari para pemangku kepentingan (Arif 

Wicaksana et al., 2020). Dengan didukung peraturan yang dikeluarakan 

Pemerintah Indonesia pada Bab V pasal 74 Undang-Undang no.40 Tahun 

2007 mengenai perseroan terbatas tentang tanggung jawab sosial dan 

lingkungan, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya terkait 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan akan dikenakan 

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

(www.ditjenpp.kemenkumham.go.id).  
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CSR merupakan pedoman etika dalam proses bisnis sehingga tidak 

hanya menguntungkan satu pihak tetapi juga memberikan manfaat sosial dan 

lingkungan untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik. CSR juga dapat 

diartikan sebagai bentuk investasi di masa yang akan datang, walaupun tidak 

memiliki dampak ekonomi secara langsung, namun CSR dinilai mampu 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang 

(Utomo, 2019). CSR yang diterapkan di suatu perusahaan mampu 

memberikan respon yang positif dari investor yang ditandai dengan adanya 

kenaikan harga saham (Afiatin et al., 2020). 

Harga saham merupakan salah satu bentuk informasi yang disampaikan 

oleh pasar modal mengenai kondisi saham saat ini. Pemegang saham dapat 

mempertimbangkan keputusannya sebelum membeli saham dengan melihat 

kondisi sahamnya. Dalam membeli saham, investor harus memperhatikan 

fenomena kecil hingga besar yang dapat mempengaruhi pergerakan harga 

saham. Selain harus memahami kondisi perekonomian, investor juga harus 

memperhatikan kondisi non ekonomi suatu negara, seperti masalah politik, 

hukum dan bencana alam yang mempengaruhi peristiwa perekonomian 

nasional (Agustin et al., 2020). Menurut Anoraga dalam (Utomo, 2019). 

harga saham adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh calon pemegang 

saham dengan tujuan untuk memperoleh bukti kepemilikan suatu perusahaan 

di pasar modal. 
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Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat sejumlah hasil penelitian 

yang berbeda-beda diantaranya penelitian yang dilakukan (Afiatin et al., 

2020), (Afiatin et al., 2020), (Rismayanti, 2020) dan (Arrin Sulistiyowati, 

2018)  menunjukan hasil bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) 

secara signifikan berpengaruh terhadap harga saham sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh (Utomo, 2019), (Timbate & Park, 2018), (Haryadi, 2017) 

dan (Damayanti, 2018) menunjukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. mayoritas investor di Indonesia cenderung membeli saham 

untuk memperoleh keuntungan dan cenderung menjual dan membeli saham 

secara harian. Selanjutnya hasil penelitian dari (Fahmi & Purnawan, 2017) 

menunjukan bahwa CSR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. secara parsial CSR ekonomi berpengaruh terhadap harga saham 

sedangkan CSR lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham dan CSR sosial tidak berpengaruh terhadap harga saham. Penelitian 

yang dilakukan oleh (Fatmawati, 2017) menunjukan bahwa CSR secara 

parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga saham.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

pengungkapan CSR terhadap harga saham pada perusahaan perkebunan sawit 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 -2019. Dari hasil 

penelitian sebelumnya yang menunjukan hasil yang berbeda-beda maka 

penulis terdorong untuk meneliti pengaruh CSR terhadap harga saham 

sebagai variabel penelitian.  
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Penelitian ini menggunakan Global Reporting initiative (GRI) 

standards sebagai pedoman laporan berkelanjutan pengungkapan CSR dalam 

penilaian indikator. GRI standards merupakan versi terbaru yang diluncurkan 

pada tahun 2017 dan berlaku efektif pada 1 juli 2018 dan paling banyak 

digunakan untuk menyusun laporan keberlanjutan saat ini. GRI merupakan 

pedoman pelaporan keberlanjutan yang berlaku secara global. GRI mewakili 

berbagai pengungkapan dalam pelaporan antara lain dampak ekonomi, 

lingkungan dan sosial untuk dipublikasikan (www.globalreporting.org). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 

Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Sawit yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pengungkapan CSR ekonomi berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan sub sektor sawit yang terdaftar di BEI periode 

2017-2019 ? 

2. Apakah pengungkapan CSR lingkungan berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan sub sektor sawit yang terdaftar di BEI periode 

2017-2019 ? 
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3. Apakah pengungkapan CSR sosial berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan sub sektor sawit yang terdaftar di BEI periode 2017-

2019 ? 

4. Apakah pengungkapan CSR ekonomi, CSR lingkungan, CSR sosial 

secara bersamaan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

sub sektor sawit yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini  hanya mengkaji pengungkapan 

CSR terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor sawit yang terdaftar 

di BEI periode 2017-2019 dengan menggunakan indikator yang terdapat 

dalam Global Report Initiative mengenai  dampak ekonomi, dampak 

lingkungan dan dampak sosial. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR ekonomi terhadap harga 

saham pada perusahaan sub sektor sawit yang terdaftar di BEI periode 

2017-2019. 

2. Untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR lingkungan terhadap 

harga saham pada perusahaan sub sektor sawit yang terdaftar di BEI 

periode 2017-2019. 
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3. Untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR sosial terhadap harga 

saham pada perusahaan sub sektor sawit yang terdaftar di BEI periode 

2017-2019. 

4. Untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR ekonomi, CSR 

lingkungan, CSR sosial secara bersamaan terhadap harga saham pada 

perusahaan sub sektor sawit yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan bisa berguna bagi: 

1. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bisa menjadi 

refrensi dari pengembangan ilmu akuntansi bagi penelitian selanjutnya 

khususnya dalam bidang pengungkapan CSR terhadap harga saham. 

2. Manajer  

penelitian ini diharapakan dapat memberi gambaran kepada manajer 

tentang pentingnya dalam menjaga komitmen yang etis dalam 

menegakan kepedulian terhadap tanggung jawab sosial yang berguna 

bagi citra perusahaan. 

3. Calon Investor 

Selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi suatu pandangan khusus 

bagi calon investor dalam kegiatan di pasar modal Indonesia sehingga 

mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh semua pihak.  
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4. Masyarakat 

Dan yang terakhir manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

menjadikan masyarakat sebagai kontrol dari aktivitas perusahaan 

sehingga perusahaan tidak dapat semena-mena dalam menjalankan 

operasinya. 

 


