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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia perindustrian berkembang dengan sangat pesat. Terlihat dari 

banyaknya perusahaan lokal maupun asing yang berdiri di Indonesia dari tahun ke 

tahun. Salah satu perusahaan industri yang ada dan berkembang yaitu perusahaan 

makanan dan minuman. Perusahaan makanan dan minuman ini termasuk dalam 

sektor industri barang konsumsi. Di Indonesia perusahaan makanan dan minuman 

dapat berkembang pesat, hal ini terlihat dari jumlah perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun ke tahun di banding 

bidang industri lainnya.  

Setiap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau 

go public pasti menerbitkan saham yang dapat dimiliki oleh setiap investor di 

pasar modal, termasuk juga perusahaan makanan dan minuman. Menurut Fahmi 

(2014:305) pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya 

perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil 

penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk 

memperkuat modal perusahaan. 

Perusahaan yang telah go public sangat penting untuk mengetahui 

pergerakan saham yang terjadi berapapun besar kecilnya pergerakan tersebut, 

karena semakin meningkat nilai saham suatu perusahaan maka akan semakin 

menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

Salah satu cara yang banyak digunakan oleh pemodal atau investor untuk
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menanamkan modal adalah dengan kepemilikan saham suatu perusahaan yang 

terdaftar di pasar modal. 

Sehubungan dengan keberadaan pasar modal dalam perekonomian 

Indonesia, maka salah satu faktor yang menunjang dalam kelancaran perdagangan 

saham adalah harga saham. Harga saham sebagai salah satu indikator untuk 

mengukur keberhasilan pengelolaan perusahaan, dimana kekuatan pasar di bursa 

saham ditunjukkan dengan adanya transaksi jual beli saham perusahaan tersebut 

di pasar modal. Harga saham suatu perusahaan mencerminkan nilai perusahaan di 

mata masyarakat, apabila harga saham suatu perusahaan tinggi, maka nilai 

perusahaan di mata masyarakat juga baik dan begitu juga sebaliknya. 

Mengingat pergerakan harga saham yang fluktuatif di pasar modal ini 

mempengaruhi nilai perusahaan dimata masyarakat maupun investor. Karena 

investor pastinya akan menanamkan modalnya atau ingin memiliki saham pada 

perusahaan yang stabil, berlaba, serta kinerjanya bagus dalam segala aspek. Gerak 

harga saham suatu emiten dapat menggiurkan pelaku pasar tetapi juga dapat 

membuat pelaku pasar khawatir bila harga sahamnya jatuh signifikan. 

Dalam memaksimalkan harga saham, pihak manajemen sebagai agen dari 

pemilik perusahaan menempuh dan mengimplementasikan banyak strategi untuk 

perusahaan dalam menjalankan operasi bisnisnya. Strategi dan langkah langkah 

yang dilakukan manajemen dalam memaksimalkan laba perusahaan terkadang 

tidak sesuai dengan hukum, norma-norma sosial maupun lingkungan yang 

berlaku. Akibatnya kesenjangan sosial dan lingkungan terjadi, bahkan 

pelanggaran hukum. Aspek-aspek ekonomi dan bisnis yang lebih dikedepankan 
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manajemen, dibandingkan dengan aspek sosial membuat perusahaan menjadi 

sorotan. 

Dengan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility) diharapkan perusahaan akan dipandang lebih baik oleh masyarakat 

maupun investor. Menurut Reny dan Retno (2012) dalam Hidayansyah, et al  

(2015), investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di 

masyarakat, karena semakin baiknya citra perusahaan, maka loyalitas konsumen 

semakin tinggi, sehingga dalam jangka waktu tertentu kinerja keuangan 

perusahaan membaik dan nantinya menyebabkan nilai saham perusahaan 

meningkat. Oleh karena itu, selain informasi keuangan, informasi tanggung jawab 

perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi harga 

saham.  

Dalam periode penelitian ini ada beberapa kasus terkait pencemaran 

lingkungan dan pelanggaran hukum yang terjadi pada perusahaan makanan dan 

minuman yang telah terdaftar BEI. Pada 8 Oktober 2014 Badan Pengelola 

Lingkungan Hidup (BPLH) kota Bekasi tengah menyidak IPAL PT. Mayora di 

Jalan Swatantra, Jatiasih, Bekasi yang merupakan bagian dari PT. Mayora Indah 

(MYOR). Instalasi pengelolaan air limbah PT.Mayora, Jatiasih diduga tidak 

standar, sehingga menyebabkan limbah yang dikeluarkan pabrik permen tersebut 

mencemari lingkungan, sehingga tim Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(BPLH) kota memutuskan untuk melarang pihak perusahaan yang terletak di Jalan 

Swatantra itu membuang limbah cair. Kasubid  pencemaran air  BPLH,  Zainal  

Abidin mengakui, jika IPAL dari PT. Mayora tidak maksimal, jadi tidak heran 
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limbah cair tersebut berwarna hitam dan mengeluarkan bau menyengat. (Dikutip 

dari: gobekasi.co.id pada 8 april 2018). 

Pada tanggal 2 September 2015 di Desa Kemiri, Sidoarjo terjadi keluhan 

pencemaran bau limbah pabrik pengolahan ikan milik PT. Sekar Group yang 

dirasakan oleh warga sekitaran kawasan pabrik tersebut, yang berdambak juga 

pada sumur warga. Kepala Desa Kemiri, Novi Ari Wibowo menurutnya pada 

musim kemarau pada saat ini dapat dipastikan sumur warga akan terkontaminasi 

limbah cair pabrik Sekar Group, karena surutnya Sungai Kumambang (tempat 

pembuangan limbah cair Sekar Group red) akibat kemarau limbah cair meresap 

ketanah dan meresap ke sumur milik warga. Pihak warga setempat juga sudah 

pernah melaporkan ini kepada pihak Sekar Group dan pihak mereka memberikan 

CSR ke warga senilai 4 juta perbulan yang dikelola RW setempat, namun masalah 

ini belom teratasi dengan baik atau solusi yang kongkrit dari manajemen Sekar 

Group. (Dikutip dari: Sidoarjonews.com pada 8 April 2018). 

Dan pada 21 Agustus 2017, PT. Ultra Milk Industri.Tbk (ULTJ) didemo 

oleh ratusan warga dari Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten 

Bandung Barat (KBB), mereka menggelar aksi unjuk rasa dikarenakan bau limbah 

dari perusahaan susu ini semakin hari kian menyengat, serta suplai air  yang 

diberikan ke warga juga mengandung limbah sehingga membuat warga 

mengalami gatal-gatal. Mereka mengatakan, baunya membuat sesak nafas, mual  

dan muntah. Kondisi ini telah terjadi lumayan lama, warga meminta perusahaan 

mendengrkan tuntutannya agar membersihkan lingkungan sekitar pabrik serta 

memprioritaskan warga lokal untuk bekerja. Akibat ini membuat desa ini gagal 
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dalam lomba posyandu tingkat kabupaten, karena bau limbah yang menyengat. 

Akibat aksi ini arus lalu lintas macet, bahkan beberapa truk mengangkut susu 

yang masuk ke lokasi pabrik harus balik lagi karena jalan diblokir. (Dikutip dari: 

Sindonews.com pada 1 Juni 2018). 

Berbagai kasus ini membuktikan bahwa pencemaran lingkungan yang 

diakibatkan suatu perusahaan baik karena disengaja atau tidak disengaja secara 

langsung maupun tidak mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap 

perusahaan itu sendiri, dan ini bisa juga memengaruhi persepsi investor, dan 

perilaku investor terhadap perusahaan terkait dan kemungkinan mempengaruhi 

dalam jual beli saham yang ini juga akan memengaruhi harga saham dari 

perusahaan tersebut. Dan pergerakan harga saham itu sendiri tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam perusahaan itu saja namun juga faktor 

eksternal dari perusahaan itu sendri. 

Naik turunnya harga saham juga terjadi di perusahaan makanan dan 

minuman yang terdafar di BEI, dimana ada beberapa perusahaan yang pergerakan 

turun naik harga sahamnya cukup signifikan. Berikut tabel rincian naik turunnya 

harga saham perusahaan makanan dan minuman per 31 Desember 2014 sampai 31 

desember 2017 : 
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Tabel 1. Naik Turunnya harga Saham Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 31 Desember 2014-2017. 

 

No 

 

Kode 

Perusahaan 

Naik Turun Harga Saham (Penutupan)* (Rp) 

31 Desember 2014-2015 31 Desember 2015-2016 31 Desember 2016-2017 

2014 2015 Naik 

Turun 

2015 2016 Naik 

Turun 

2016 2017 Naik 

Turun 

1 DLTA 7.800 5.200 (2.600) 5.200 5.000     (200) 5.000 4.590     (410) 

2 ICBP 6.550 6.738 188 6.738 8.575 1.837 8.575 8.900 325 

3 INDF 6.750 5.175 (1.575) 5.175 7.925 2.750 7.925 7.625 (300) 

4 MLBI 11.950 8.200 (3.750) 8.200 11.750 3.550 11.750 13.675 1.925 

5 MYOR 836 1.220 384 1.220 1.645 425 1.645 2.020 375 

6 ROTI 1.385 1.265 (120) 1.265 1.600 335 1.600 1.275 (325) 

7 SKBM 970 945 (25) 945 640 (305) 640 715 75 

8 ULTJ 930 986 56 986 1.143 157 1.143 1.295 152 

 Sumber : www.idx.co.id  dan www.sahamok.com  

Keterangan : 

DLTA : Delta Djakarta.Tbk       MYOR  : Mayora Indah.Tbk  

ICBP : Indofood CBP Sukses Makmur.Tbk  ROTI  : Nippon Indosari Corpindo.Tbk   

INDF : Indofoof Sukses Makmur.Tbk   SKBM  : Sekar Bumi.Tbk  

MLBI : Multi Bintang Indonesia.Tbk   ULTJ  : Ultrajaya Milk Industry & Trading 
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Sesuai data dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2017 

ada beberapa perusahaan yang mengalami kenaikan harga saham secara berturut-

turut selama periode tersebut yang cukup signifikan seperti perusahaan dengan 

kode saham ICBP, MYOR dan ULTJ.  

Selain ada yang mengalami kenaikan ada beberapa yang mengalami 

penurunan harga saham secara berturut-turut selama periode 2014-2017 yang 

cukup signifikan yaitu perusahaan dengan kode saham DLTA. Dan ada yang 

mengalami naik turun selama periode 2014-2017 yaitu perusahaan dengan kode 

saham INDF, MLBI, ROTI, serta SKBM. 

Selain itu dari data tabel tersebut dapat diketahui perusahaan-perusahaan 

yang mengalami turun naik harga sahamnya. Dimana fluktuasi harga saham 

tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga perlu diketahui ataupun diteliti 

lebih lanjut faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pergerakan harga saham 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebut juga sebagai 

faktor fundamental adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat 

dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Faktor eksternal merupakan faktor non 

fundamental biasanya seperti hukum, kondisi politik, inflasi, perubahan nilai tukar 

mata uang dan naik turunnya suku bunga bank.  

Faktor fundamental yang sering digunakan untuk memprediksi harga 

saham atau tingkat pengembalian saham adalah rasio keuangan. Menurut 

Brigham dan Houston (2015:133-152) untuk menghitung rasio keuangan ada 
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beberapa macam rasio diantaranya rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, 

rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar.            

Salah satu alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini 

dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah dengan perusahaan yang 

mengungkapkan laporan tanggungjawab sosialnya akan berpengaruh pada harga 

sahamnya serta ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi naik 

(turunnya) harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

BEI  pada tahun 2014-2017 dengan menggunakan perhitungan rasio nilai pasar. 

Menurut Brigham dan Houston (2015:150) rasio nilai pasar (market value ratio), 

yaitu yang berhubungan dengan harga saham perusahaan terhadap laba,arus 

kas,dan nilai buku per sahamnya, dimana rasio ini memberi indikasi bagi 

manajemen tentang bagaimana pandangan investor terhadap risiko dan prospek 

perusahaan di masa depan. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merujuk pada penelitian yang 

dilakukan oleh Indra Sulistiana (2017) tentang “Pengaruh pengungkapan  

corporate social responsibility dan rasio profitabilitas terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang 

digunakan, objek yang diteliti serta tahun penelitian. Dimana dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan rasio nilai pasar sebagai pengganti rasio profitabilitas. 

Rasio nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi 

dipasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen  

perusahaan  terhadap  kondisi  penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya 
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pada masa mendatang.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk  

menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : 

“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Price 

Earning Ratio (PER), Book Value (BV), Earning Per Share (EPS) terhadap 

Harga Saham. (Studi Empiris: Perusahaan Makanan dan Minuman yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017).” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas untuk mengetahui pengaruh 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR), price earning ratio (PER), 

book value (BV), earning per share (EPS) terhadap harga saham pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Busa efek indonesia tahun 2014-2017 

sehingga  dapat  dirumuskan  masalah dalam  penelitian  ini, yang dapat  diuraikan  

sebagai berikut: 

1) Apakah pengungkapan corporate social responsibility (CSR) berpengaruh 

signifikan  terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di Busa Efek  Indonesia tahun 2014-2017 ? 

2) Apakah price earning ratio (PER) berpengaruh signifikan  terhadap harga 

saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Busa 

Efek  Indonesia tahun 2014-2017 ?  

3) Apakah book value (BV) berpengaruh signifikan  terhadap harga saham 

pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Busa Efek  

Indonesia tahun 2014-2017 ? 
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4) Apakah earning per share (EPS)  berpengaruh signifikan  terhadap harga 

saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Busa 

Efek  Indonesia tahun 2014-2017 ? 

1.3. Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan  dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR) terhadap harga saham pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Busa Efek  Indonesia tahun 2014-

2017. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh price earning ratio (PER)  

terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Busa Efek  Indonesia tahun 2014-2017. 

3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh book value (BV)  terhadap 

harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Busa Efek  Indonesia tahun 2014-2017. 

4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh earning per share (EPS)  

terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Busa Efek  Indonesia tahun 2014-2017. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Pada hakikatnya suatu penelitian yang dilaksanakan diharapkan akan 

mendapatkan manfaat. Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maka hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :  

 



11 
 

 
 

1) Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini diharapkan menambah wawasan peneliti dari 

segi teoritis maupun konseptual mengenai pemahaman investasi dipasar 

modal dan pengaruh pengungkapan corporate social responsibility serta 

pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham. 

2) Bagi Akademik (Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi hasil 

literatur sebagai bukti empiris di bidang ekonomi khususnya tentang 

corporate social responsibility dan pasar modal yang dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian mendatang, terutama penelitian tentang harga 

saham. 

3) Bagi  Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam menanamkan modalnya dan menambah pengetahuan bagi investor 

atas informasi keuangan maupun tanggungjawab sosial dalam melakukan 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi di pasar modal, sehingga dapat 

memperkecil resiko yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat pembelian 

di pasar modal. 

4) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat ukur 

kinerja perusahaan dan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan 

finansial serta menetapkan kebijakan strategis di masa yang akan datang. 
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5) Bagi Penelitian Berikutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

bacaan, referensi dan sebagai pembanding dalam melakukan penelitian 

berikutnya yang sejenis terutama penelitian terkait dengan kinerja 

perusahaan yang mempengaruhi harga saham di Bursa Efek Indonesia. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Secara sistematika dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa 

sistematika bab dengan uraian sebagai berikut:  

BAB I      : PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II    : TELAAH PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan landasan  teori sebagai dasar dalam 

melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.  

BAB III   : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan terkait objek penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya serta  metode analisis data. 
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BAB  IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian dan 

pembahasan penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang 

ditentukan dalam penelitian ini. 

BAB  V    : PENUTUP  

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari 

keseluruhan hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini. 

Selain itu juga menjelaskan tentang keterbatasan dan saran 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat lebih 

mengembangkan penelitiannya. 

 

 


