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BAB  II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1.Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Menurut Fahmi (2014) signalling theory adalah teori yang membahas 

tentang naik turunnya harga saham di pasar seperti harga saham, obligasi dan 

sebagainya, sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor.  

Asumsi dari signaling theory adalah para manajer perusahaan memiliki 

informasi yang lebih akurat mengenai perusahaan yang tidak diketahui oleh pihak 

luar (investor). Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah 

sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan berbagai cara 

dalam menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham yang dijual atau 

melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi seperti “ wait and see” atau 

tunggu dan lihat dulu perkembangan yang ada baru kemudian menagmbil 

tindakan. Reaksi ini bukan sesuatu yang tidak baik atau salah namun diliaht 

sebagai reaksi investor untuk menghindari timbulnya risiko yang lebih besar 

karena faktor pasar yang belum memberi keuntungan atau berpihak kepadanya. 

2.1.2. Teori  Stakeholder 

Menurut Ghozali dan Chariri (2007) dalam Wenny, et al (2014), teori 

stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja 

(stakeholder) perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan harus menjaga 

hubungan dengan pemegang saham dengan mengakomodasi keinginan dan 

kebutuhan stakeholdernya, terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap 
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ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, 

misalnya tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. 

2.2. Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.2.1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Rudito (2013) CSR atau tanggungjawab sosial perusahaan  pada 

dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi perusahaan untuk dapat berinteraksi 

dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Selain itu 

Menurut Rachman, dkk, (2011) dalam Sjamsi, et al (2017) definisi CSR yang 

dibuat lingkar studi CSR Indonesia, yakni “ upaya sungguh-sungguh dari entitas 

bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif 

operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial 

dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”. 

2.2.2. Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Menurut Gray et al, dalam Sembiring (2005) Pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan ekonomi suatu organisasi terhadap kelompok khusus 

yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.  

Menurut Susani (2013) terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan 

dunia usaha harus merespon CSR agar  sejalan dengan  jaminan keberkelanjutan 

operasional perusahaan, antara lain: 

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila 

perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. 

2. Kalangan   bisnis  dan   masyarakat  sebaiknya   memiliki  hubungan  yang 
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bersifat simbiosis mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari 

masyarakat. 

3. Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan 

menghindarkan konflik sosial. 

Menurut Zhegal & Ahmed (2006) dalam Indra Sulistiana (2017) 

mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu 

sebagai berikut.: 

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau 

perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan 

pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan. 

2. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi,dan lainnya. 

3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan 

perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial. 

4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam 

kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni. 

5. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi, dan lainnya. 

Pengungkapan CSR ini sendiri menggunakan pedoman yaitu pedoman 

laporan keberlanjutan global reporting initiative (GRI) yang merupakan 

organisasi nonprofit yang memajukan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan 

sosial. GRI menyajikan semua perusahaan dan organisasi dengan kerangka 

pelaporan keberlanjutan yang komprehensif dan banyak digunakan di seluruh 

dunia.  
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Laporan  keberlanjutan merupakan praktik pengukuran, pengungkapan dan  

upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan 

keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 

Sebuah laporan keberlanjutan harus menyediakan gambaran yang berimbang dan 

masuk akal dari kinerja keberlanjutan sebuah organisasi baik kontribusi positif 

maupun negatif.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman laporan 

keberlanjutan global reporting initiative versi 4 untuk menjadi pedoman bagi 

peneliti dalam pengungkapan CSR. Dalam global reporting initiative versi 4 

memiliki beberapa hal terkaitan pengungkapan CSR sendiri, salah satunya untuk 

pengungkapan standar nya terbagi kedalam dua bagian yaitu : 

a) Pengungkapan Standar Umum, yang didalamnya terdapat Strategi dan 

Analisis, Profil Organisasi, Aspek Material dan Boundary Teridentifikasi, 

Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Profil Laporan, Tata Kelola, Etika 

dan Integritas  

b) Pengungkapan Standar Khusus, yang berkaitan dengan Pengungkapan 

Pendekatan Manajemen yang memiliki beberapa kategori yaitu : Kategori 

Ekonomi, Lingkungan dan Sosial. Didalam indikator ini masing-masing 

memiliki berbagai sub kategori lainnya yang saling berkaitan. 

Menurut Zuhroh (2003) dalam Indra Sulistiana (2017) tema - tema yang 

termasuk dalam wacana akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah : 
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a) Tema kemasyarakatan, tema ini mencakup aktivitas bersama masyarakat  

yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan 

kesehatan,  pendidikan,  dan  seni  serta  pengungkapan  aktivitas- aktivitas 

kemasyarakatan lainnya. 

b) Tema produk dan konsumen, tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu 

produk dan jasa, antara lain pelayanan, kejujuran dalam iklan, 

kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.  

c) Tema ketenagakerjaan, tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan 

pada orang-orang dalam perusahaan tersebut, aktivitas tersebut meliputi 

rekruitmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi.  

d) Tema lingkungan, tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses 

produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi 

bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat 

pemprosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.  

2.3. Price Earning Ratio 

Menurut Fahmi (2012) Price Earning Ratio merupakan perbandingan 

antara harga pasar saham pada saat tertentu dengan laba perlembar saham. Rasio 

ini melihat kaitan antara kinerja internal perusahaan berupa laba bersih dan 

bagaimana investor menilai saham perusahaan yang bersangkutan. Semakin tinggi 

rasio PER, maka akan semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan laba yang 

diharapkan, sehingga semakin tinggi tingkat kepercayaan investor terhadap masa 

depan perusahaan yang pastinya akan mempengaruhi pergerakan harga saham 

perusahaan. 
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2.4. Book Value  

Menurut Brigham dan Houston (2015:151) rasio pasar suatu saham 

terhadap nilai bukunya memberikan indikasi pandangan investor atas perusahaan. 

Perusahaan di pandang baik oleh investor- yang artinya perusahaan dengan laba 

arus kas yang aman serta terus menerus mengalami pertumbuhan.  

Menurut Saba dan Yahya (2017) book value merupakan perbandingan 

nilai buku modal sendiri dengan jumlah saham yang beredar . Semakin tinggi nilai 

buku maka harapan terhadap nilai pasar saham juga tinggi, sehingga menarik 

minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan serta akan 

mempengaruhi harga saham perusahaan. 

2.5. Earning Per Share 

Menurut  Soedjatmiko (2013) earning per share atau laba per lembar 

saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu 

diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. EPS perusahaan yang 

semakin meningkat mengindikasikan kinerja perusahaan yang semakin bagus, dan 

tingginya laba yang dihasilkan akan menambah minat investor untuk memiliki 

saham perusahaan tersebut, serta akan mempengaruhi pergerakan harga 

sahamnya. 

Menurut Wenny et al (2014) semakin tinggi EPS suatu perusahaan maka 

semakin baik kemampuan perusahaan dalam memberikan laba kepada pemegang 

saham. Investor membeli saham suatu perusahaan dengan harapan bahwa investor 

akan memperoleh deviden yang lebih dari jumlah modal yang ditanam. Karena 

laba ini menjadi dasar untuk meningkatkan harga saham dimasa mendatang. 
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2.6. Pasar Modal 

2.6.1. Pengertian Pasar Modal 

Menurut Tandelilin (2010:26) pasar modal adalah pertemuan antara pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang 

umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun. Sedangkan 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. 

Pasar modal memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian suatu 

negara  karena pasar modal  menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana  

pendanaan  usaha  atau  sebagai  sarana  perusahaan  untuk mendapatkan dana dari 

masyarakat pemodal (investor).(www.sahamok.com) 

2.6.2. Jenis-Jenis Pasar Modal 

Menurut Tandelilin (2010:28) pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Pasar Perdana  

Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual 

sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Sebelum 

menawarkan saham dipasar perdana, perusahaan emiten sebelumnya akan 

mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail (disebut juga 

prospektus). Prospektus berfungsi untuk memberikan informasi mengenai 

kondisi perusahaan kepada calon investor, sehingga investor bisa 
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mengetahui prospek perusahaan di masa datang, dan selanjutnya tertarik 

untuk membeli sekuritas yang diterbitkan emiten. 

2) Pasar Sekunder 

Pasar sekunder merupakan tempat sekuritas emiten yang setelah dijual 

di pasar perdana kemudian diperjualbelikan oleh dan antar-investor di 

pasar sekunder. Dengan adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan 

perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. 

2.7. Saham 

2.7.1. Pengertian Saham 

Menurut Fahmi (2012:81) saham merupakan salah satu instrument pasar 

modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan 

tingkat pengembalian yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan 

jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang 

telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya. 

2.7.2. Jenis-jenis Saham 

Menurut Tandelilin (2010:32) ada dua jenis saham yang umum dan 

dikenal oleh publik, yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa 

(preferred stock). 

1) Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa (common stock) menyatakan kepemilikan suatu 

perusahaan. Saham niasa adalah sertifikat yang menunjukkan bukti 

kepemilikan suatu perusahaan. Sebagai pemilik, pemegang saham biasa 

suatu perusahaan mempunyai hak suara proporsional pada berbagai 
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keputusan penting perusahaan antara lain dalam rapat umum pemegang 

saham (RUPS). 

2) Saham Istimewa ( preferred stock). 

Saham istimewa (preferred stock) merupakan satu jenis sekuritas 

ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen 

pada   saham   preferen   biasanya  dibayarkan  dalam   jumlah  tetap   serta 

tidak  pernah berubah  pada  waktu  ke waktu, dan  lebih didahulukan  bagi 

pemegang saham istimewa sebelum diberikan ke pemegang saham biasa.  

2.8. Harga Saham 

2.8.1. Pengertian Harga Saham 

Menurut Jogiyanto (2008:167) harga saham adalah harga suatu saham 

yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar 

dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan dipasar 

modal. Dalam pengertian lain, saham  merupakan  harga  yang  terjadi  di pasar 

bursa pada saat tertentu dan harga saham tersebut ditentukan oleh pelaku pasar. 

Menurut Martono dan Harjito (2010) dalam Fitri dan Yahya (2016) 

tinggi rendahnya harga saham banyak dipengaruhi oleh kondisi emiten. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi harga saham adalah kemampuan perusahaan 

membayar dividen, besarnya dividen ini akan mempengaruhi harga sahamnya. 

Apabila dividen yang dibayar tinggi, maka harga saham cenderung tinggi, 

sehingga nilai perusahaan juga tinggi dan sebaliknya bila dividen yang dibayarkan 

kecil, maka harga saham perusahaan tersebut juga rendah, sehingga nilai 

perusahaan rendah. 
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2.8.2. Jenis  Harga Saham 

Harga saham dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1.  Harga Nominal 

Harga nominal adalah harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang 

ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang 

dikeluarkan. 

2.  Harga Perdana  

Harga perdana adalah harga yang didapatkan pada waktu harga saham 

tersebut dicatat di bursa efek. 

3.  Harga pasar 

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang 

lain. 

2.9. Saham Menurut Pandangan Islam 

Para ulama, secara umum menyatakan bahwa investasi berupa saham 

hukumnya adalah halal. Saham ini sendiri, dalam perekonomian syariah 

dipandang sebagai turunan dari musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama 

mengumpulkan modal antara dua orang atau lebih untuk menjalankan sebuah 

bisnis. Maka, jika dilihat dari segi ini, investasi saham hukumnya halal. Menurut 

Dr. H. Peunoh Dalyh menejelaskan bahwa jual beli saham mengandung unsur  

yang dilarang oleh Islam, karena bursa efek sama dengan memperjual belikan 

buah yang masih diatas pohon yang belum terlihat kematangannya, yang 

spekulasinya besar dan efeknya dapat menjadi kecelakaan atau  kerugian  terhadap  

orang lain. Untuk itu, menurut  beliau aktivitas jual beli saham dalam islam adalah 
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makruh. (www.dalamislam.com) 

Menurut Abdul Azis, et al dalam Yulianti (2010) para ahli fiqih 

kontemporer sepakat, bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham dipasar 

modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram, misalnya 

bergerak dibidang produksi makanan haram seperti yang mengandung babi dan 

lainnya, juga minuman yang haram seperti minuman keras, bisnis apa saja yang 

terkait dengan hal yang diharamkan dan sejenisnya. Dalil yang mengharamkan 

jual beli saham perusahaan seperti ini adalah semua dalil yang mengharamkan 

segala aktivitas tersebut. Namun, jika saham yang diperdagangkan di pasar modal 

itu bergerak didalam bidang usaha yang halal seperti transportasi, telekomunikasi, 

tekstil,  makanan  dan  minuman yang halal dan  sebagainya, maka diperbolehkan. 

Dari Nu’man bin Basyir ra diberitakan bahwa Nabi bersabda:  

“Sebenarnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas pula. Di antara halal 

dan haram itu ada  yang  syubhat (tidak jelas), banyak  orang  tidak  

mengetahuinya. Siapa yang menghindar dari syubhat, maka dia telah memelihara  

agama  dan  kehormatannya. Siapa yang terkena syubhat, maka dia terkena yang 

haram…” (HR Muslim). 

Aspek mendasar yang harus dicermati yakni secara umum semua aktivitas 

jul-beli pada dasarnya hukumnya halal sesuai dalil-dalil yang menunjukkan 

halalnya jual beli terdapat dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 yang 

berbunyi :  
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Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan  dari Tuhannya, lalu  terus berhenti  (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan);dan  urusannya (terserah) kepada  Allah. Orang  yang  kembali  

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya’’. 

Sebagian umat Islam manganggap jual-beli saham di bursa saham adalah 

halal, sementara sebagian lainnya menganggap haram karena termasuk spekulasi 

judi. Jadi haram tidaknya jual-beli saham tergantung bagaimana kegiatan 

perusahaannya dan persepsi kita masing-masing terhadap kegiatan tersebut.       
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2.10. Kinerja Keuangan 

2.10.1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Menurut Fahmi (2012:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

2.10.2. Tahap- Tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan 

Dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum 

terdapat lima cara yaitu : 

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan 

2. Melakukan perhitungan 

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang diperoleh 

4. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan 

yang ditemukan 

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai 

permasalahan yang ditemukan. 

2.11. Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2015:7) laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan terkini 

adalah kondisi keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) 

dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Tujuan laporan keuangan disusun 

guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan. Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan 
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informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada 

periode tertentu. 

Menurut Kasmir (2010:96) ada beberapa jenis analisis laporan keuangan 

yang dapat dilakukan yaitu Analisis perbandingan laporan keuangan, Analisis 

trend, Analisis persentase per komponen, Analisis sumber dan penggunaan dana, 

Analisis sumber dan penggunaan kas, Analisis rasio, Analisis kredit, Analisis laba 

kotor, Analisis titik pulang pokok atau titik impas. 

Menurut Syamsuddin (2007:63) analisis laporan keuangan perusahaan 

pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan 

keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan di dalam menganalisa keadaan keuangan 

perusahaan, tetapi analisa dengan menggunakan rasio merupakan hal yang sangat 

umum dilakukan di mana hasilnya akan ditentukan sejumlah rasio dan selanjutnya 

rasio ini dapat digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi 

perusahaan. 

2.12. Rasio  Keuangan 

Menurut Kasmir (2010:92) rasio keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara 

membagi satu angka dengan angka lain. Perbandingan dapat dilakukan antara satu 

komponen  dengan  komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen  

yang  ada  diantara  laporan  keuangan. Kemudian  angka  diperbandingkan  dapat 

berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. 
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Menurut Fahmi (2011:121-139) ada beberapa macam analisis  rasio 

keuangan diantaranya sebagai berikut : 

1. Rasio Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya secra tepat waktu. Rasio ini secra umum ada 

dua yaitu current ratio dan quick ratio (acit test ratio). 

2. Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan utang. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan 

beberapa hutang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang 

dapat dipakai untuk membayar hutang. Rasio Leverage secara umum ada 

delapan yaitu debt to total assets, debt to equity ratio, times interest 

earned, cash flow coverage, long-term debt to total capitalization, fixed 

charge coverage, dan cash flow adequancy.  

3. Rasio Aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu 

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna 

menunjang aktivitas perusahaan, dimana penggunaan aktivitas ini 

dilakukan secara singkat maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang 

maksimal. Rasio ini secara umum ada empat yaitu inventory turnover 

(perputaran persediaan), rata-rata periode pengumpulan piutang, fixed  

asset   turn  over   (perputaran    aktiva    tetap),  dan   total  asset  turnover  

(perputaran total aset). 

4. Rasio Profitabilitas ini mengukur efektivitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Rasio 
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profitabilitas secara umum ada empat yaitu gross profit margin, net profit 

margin, return on investment (ROI), dan return on equity (ROE).  

5. Rasio Pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan posisinya didaam industri dan dalam 

perkembangan ekonomi secara umum. Rasio ini yang umum dilihat dari 

berbagai segi yaitu dari segi sales (penjualan), earning after tax (EAT), 

laba per lembar saham, dividen per lembar saham, dan harga pasar per 

lembar saham. 

6. 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 pada masa mendatang. Ada beberapa perhitungan rasio ini 

yaitu, price earning ratio (PER), book value (BV), earning per share 

(EPS) book value per share (BVS), price book value (PBV), dividen yield, 

dan dividen per share (DPS). 

2.13. Penelitian Terdahulu 

Tabel  2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Indra  Sulistiana  

(Jurnal Akuntansi. 

Vol 4 No. 2 Juli 

2017) 

Pengaruh Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility dan rasio 

Profitabilitas Terhadap Harga 

Saham Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

Ha1diterima, yang berarti ada pengaruh 

antara pengungkapan tanggung jawab sosial 

terhadap harga saham sementara Ha2 ditolak 

karena t hitung < t tabel, yang berarti tidak 

ada pengaruh antara profitabilitas terhadap 

harga saham. 

2 Ayu Wahyu 

Rohman Sanjaya 

dan Sri Utiyati 

(Jurnal Ilmu dan 

Riset Manajemen : 

Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Otomotif 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

variabel EPS dan PER berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham, 

sedangkan variabel CR, ROE, DER dan 

TATO berpengaruh tidak signifikan terhadap 



30 
 

 
 

Volume 5, Nomor 

9,2016) 

harga saham. Hasil koefisien determinasi 

parsial dapat disimpulkan bahwa EPS 

mempunyai pengaruh dominan terhadap 

perubahan harga saham karena memiliki nilai 

koefisien determinasi parsial paling tinggi. 

3 Febelina Saba dan 

Yahya (Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Manajemen : 

Volume 5, Nomor 

9, September 2016) 

 

Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap  Harga Saham pada 

Perusahaan Retail 

Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa 

debt to equity ratio , earning per share , 

return on assets, return on equity , book 

value berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan Retail yang terdaftar di 

Bursa EfekIndonesia. Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa book value dapat digunakan sebagai 

dasar untuk menentukan (BV) mempengaruhi 

harga saham. 

4 Putu Arimbawa dan  

Wirakusuma (E-

Jurnal Akuntansi 

Universitas 

Udayana Vol. 14.1 

Januari 2016) 

Pengaruh Pengungkapan 

Informasi Corporate Social 

Responsibility, Profitabilitas 

dan Pembagian Dividen Pada 

Harga Saham 

Hasil dari penelitian ini menyatakan secara 

parsial CSR dan profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan, sedangkan 

pembagian dividen berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur kelompok LQ45 di BEI tahun 

2010 - 2013. 

5 Sofi Alfia Fitri  dan 

Yahya (Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Manajemen : 

Volume 5, Nomor 

4, April 2016) 

Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Harga Saham 

Perusahaan Food And 

Beverages Di Bei 

Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  

 Return On Equity  berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Price Earning Ratio, 

Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, 

Current Ratio berpengaruh tidak signifikan 

terhadap harga saham. Kemudian  Return On 

Equity mempunyai pengaruh dominan 

terhadap harga saham  pada perusahaan food 

and beverages di BEI. 

6 Hidayansyah, 

Hubes, dan Irwanto 

(Jurnal Manajemen 

dan Organisasi Vol 

VI, No 1, 2015) 

Pengaruh Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility terhadap 

Kinerja Keuangan dan 

Harga Saham pada Sektor  

Properti di BEI 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

pengungkapan CSR berpengaruh signifikan 

terhadap CFP, CSR tidak berpengaruh 

signifikan  terhadap  harga   saham  dan  CFP 

 Tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

7 Zhara Safira (jurnal 

Ilmu & Riset 

Akuntansi Vol. 4 

No. 6 (2015) 

Pengaruh Corporate Social 

Responsibility dan Kinerja 

Keuangan Pada Harga 

Saham 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

pengungkapan Corporate Social 

Responsibility tidak memiliki pengaruh 

signifikan pada harga saham. Return On 

Assets memiliki pengaruh positif pada harga 

saham. Return On Equity memiliki pengaruh 

positif pada harga saham. 
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8 Reni 

Wuryaningrum 

dan Anindhyta 

Budiarti (Jurnal 

Ilmu dan Riset 

Manajemen Vol 4, 

No. 11, November 

2015) 

Pengaruh Rasio Keuangan 

Terhadap Harga Saham  

Pada Perusahaan Farmasi Di 

BEI 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa   
current ratio, debt to asset ratio,return on 

equity dan earning per share yang 

berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Sementara itu debt to equity ratio 

berpengaruh tidak signifikan terhadap harga 

saham. 

9 Sri Murwati 

SE,MM dan 

Mulyono (Jurnal 

Managemen dan 

Bisnis Vol 19, 

No.2 Desember 

2015) 

Analisis Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap Harga 

Saham Perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di 

BEI Tahun 2010-2012 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ROA, ROE, PER tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham dan NPM, 

EPS berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Secara simultan ROA, ROE, PER, 

NPM, EPS berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

10 Mailani Hamdani 

(Jurnal Organisasi 

dan Manajemen, 

Volume 10, Nomor 

1, Maret 2014) 

Hubungan Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility(Csr) Terhadap 

Kinerja Keuangan dan Harga 

Saham Pada Perusahaan 

Lq45. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

Pengungkapan CSR di dalam laporan 

tahunan berhubungan signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan yang 

direfleksikan oleh indikator current ratio. 

Pengungkapan CSR berhubungan signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini berarti 

stakeholder mulai mempertimbangkan aspek-

aspek sosial dalam berinvestasi serta Kinerja 

keuangan perusahaan berhubungan signifikan 

terhadap harga saham. 

11 Wenny et al (STIE 

MDP Palembang, 

2014) 

Pengaruh Pengungkapan 

CSR Dan Kinerja Keuangan 

(ROA EPS) Terhadap Harga 

Saham Pada Perusahaan 

Industri Dasar Dan Kimia 

Yang Terdaftar Di BEI 

Hasiil penelitian ini menunjukkan  secra 

parsial CSR, ROA, EPS berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham dan secara 

simultannya CSR, ROA, EPS juga 

berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

 

12 

Duwie Prihatini 

Sapitri  Soedjatmiko 

(DINAMIKA 

EKONOMI, Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis, 

Vol.6.No.1, Maret 

2013 

Pengaruh Earning Per Share 

(Eps) Dan Price Earning 

Ratio (Per) Terhadap Harga 

Saham Pada Perusahan 

Asuransi Yang Listing Di 

Bursa Efek Indonesia 

Periode 2002-2011 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa  

 Secara parsial menunjukkan bahwa variabel 

EPS mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Sedangkan pada 

variabel PER secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil uji secara bersama-sama (simultan) 

variabel independen yaitu EPS dan PER 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham. 

Sumber : Data Olahan, 2018 
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2.14. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiyono (2014:63) kerangka berfikir yang baik akan 

menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan di teliti. Jadi secara 

teoritis perlu dijadikan hubungan antar variabel. 

Pengungkapan corporate social responsibility merupakan salah satu faktor 

yang menjadi variabel didalam penelitian ini yang merupakan proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi suatu 

organisasi terhadap kelompok yang berkepentingan dan terhadap masyarakat 

secara keseluruhan, kemudian ditambah faktor fundamental yang memengaruhi 

harga saham dalam penelitian perusahaan makanan dan minuman ini  adalah 

meliputi : PER, BV, dan EPS. Ketiga rasio tersebut berkaitan dengan penilaian 

kinerja perusahaan yang didalam penelitian ini yang akan dilakukan  uji secara 

parsial terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang 

tercatat di BEI tahun 2014-2017. Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka 

konseptual sebagai berikut:    

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 
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Keterangan : 

  ,   ,    ,    = Variabel independen ( Bebas )  

Y  = Variabel dependen (Terikat) 

 = Pengaruh masing-masing variabel bebas  terhadap Y 

2.15. Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari masing-masing variabel 

CSR, PER, BV, dan EPS terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. 

1. Pengaruh corporate  social responsibility (CSR) terhadap harga saham 

Menurut Rahmawati (2012) dalam Wenny, et al (2014) 

pengungkapan CSR juga salah satu cara perusahaan untuk membangun 

dan mempertahankan kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis 

serta untuk menarik perhatian investor. Jika ditinjau secara teori, 

pengungkapan CSR merupakan hal yang penting bagi calon investor. 

Calon investor lebih berminat untuk menanam saham pada perusahaan 

dengan pengungkapan CSR yang baik. Dengan demikian permintaan 

saham atas perusahaan dengan pengungkapan CSR yang baik meningkat 

sehingga akan menaikkan harga saham dari perusahaan tersebut.  

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indra Sulistiana 

(2017) menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pengungkapan tanggung 

jawab sosial terhadap harga saham. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

H1  diterima,  yang  berarti  ada  pengaruh  antara pengungkapan tanggung  

 jawab  sosial terhadap  harga saham. Berdasarkan  dari  uraian diatas dapat   



34 
 

 
 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

  H1: Diduga pengungkapan CSR berpengaruh terhadap harga 

saham 

2. Pengaruh price earning ratio (PER) terhadap harga saham 

Rasio PER merupakan salah satu dari rasio pasar yang digunakan 

untuk memprediksi harga saham. Pada umumnya investor percaya bahwa 

dengan price earning ratio yang tinggi berarti perusahaan tersebut 

mempunyai prospek pertumbuhan yang bagus.  

PER yang semakin tinggi juga menunjukan tingginya harga saham 

tersebut terhadap pendapatannya. Jika harga saham semakin tinggi maka 

selisih harga saham periode sekarang dengan periode sebelumnya semakin 

besar, sehingga capital gain-nya juga semakin meningkat. 

Hasil penelitian terdahulu oleh Sanjaya dan Sri (2016) disimpulkan 

bahwa PER berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan 

uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Diduga PER  berpengaruh terhadap harga saham 

3. Pengaruh book value (BV) terhadap harga saham 

Menurut Brigham dan Houston (2015:151) perusahaan di pandang 

baik oleh investor- yang artinya perusahaan dengan laba arus kas yang 

aman serta terus menerus mengalami pertumbuhan. Perusahaan yang 

berkinerja baik, biasanya rasio BV-nya diatas 1, ini menunjukan bahwa 

nilai pasar saham  lebih besar dari nilai bukunya.  Semakin  besar  rasio  

BV  semakin  tinggi  nilai  perusahaan  tersebut. Karena semakin besar BV 
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 maka  akan  menunjukan harga pasar saham dari saham tersebut semakin 

meningkat.  

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Febelina dan Yahya (2016) 

menyimpulkan bahwa BV berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan 

uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Diduga BV berpengaruh terhadap harga saham  

4. Pengaruh earning per share (EPS) terhadap harga saham 

Informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih 

perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan. 

Seorang investor membeli dan mempertahankan saham suatu perusahaan 

dengan harapan akan memperoleh dividend atau capital gain. Laba 

biasanya menjadi dasar penentuan pembayaran dividen dan kenaikan nilai 

saham dimasa datang.  

Oleh karena itu, para pemegang saham biasanya tertarik dengan angka 

EPS yang dilaporkan perusahaan. Apabila EPS perusahaan tinggi, akan 

semakin banyak investor yang mau membeli saham tersebut sehingga 

menyebabkan harga saham akan tinggi.  

Berdasarkan  dari  hasil   penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh 

Wuryaningrum dan Anindhyta (2015) menyatakan bahwa earning per 

share ( EPS)  berpengaruh  signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan 

uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Diduga (EPS) berpengaruh terhadap harga  saham 


