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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1   Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dan Pertumbuan perekonomian di suatu negara khususnya 

di Indonesia dapat didukung oleh berbagai aspek penting. Salah satu aspek yang 

bisa mempengaruhi tingkat perekonomian di suatu negara ialah semakin 

meningkatnya jumlah investor perseroan terbatas di Pasar Modal. Meningkatnya 

jumlah investor perseroan terbatas di Pasar Modal menunjukkan bahwa semakin 

banyaknya Perseroan Terbatas (PT) yang awalnya memiliki kepemilikan tertutup 

mengambil keputusan untuk menjadi perusahaan yang go public. 

Semakin meningkatnya jumlah investor Perseroan Terbatas di Pasar 

Modal memberikan manfaat bagi peningkatan aktivitas ekonomi nasional di 

Indonesia yaitu berupa sumber pendanaan. Secara langsung hal ini akan 

mendukung perekonomian nasional menjadi lebih berkembang dan menyediakan 

lapangan kerja yang luas, serta menambah penghasilan pemerintah Indonesia dalm 

bidang pajak. 

 Saham didefinisikan sebagai tanda bukti yang menyatakan kepemilikan 

modal pribadi atau sekelompok orang dalam suatu badan usaha yang berbentuk 

sehelai kertas yang tertera nama perusahaan, angka nilai nomial, serta disertai 

dengan kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemegang saham tersebut. 

Saham sering dianggap sebagai sebuah investasi yang sumber pendanaannya yang 

bersifat jangka waktu yang panjang. Para investor sebagai pihak pemegang saham 

dapat memperoleh keuntungan berupa dividen serta akan menanggung kerugian 
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atas saham yang mereka miliki (Arkan, 2016). Harga saham merupakan salah satu 

hal yang bisa mencerminkan keberhasilan sebuah perusahaan dalam pengelolaan 

kinerja perusahaannya. Para investor beranggapan bahwa sebuah perusahaan 

berhasil menjalankan usahanya apabila terjadi kondisi naiknya harga saham 

perusahaan. Kenaikan dan penurunan yang terjadi pada harga saham sebenarnya 

memiliki kaitan yang erat dengan struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

nilai buku ekuitas per saham, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR Disclosure), environmentally sensitive industries dan interaksi antara  

environmentally sensitive industries dan CSR Disclosure.  

 Profitabilitas juga merupakan aspek penting yang memiliki keterkaitan 

dengan harga saham, karena sebagai faktor yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh profit. Perusahaan yang identik dengan profitabilitas yang tinggi 

tentu akan memiliki kesempatan yang tinggi untuk mengembangkan bisnis 

perusahaannya. Investor tentu akan menanamkan modal pada emiten yang bisa 

mendatangkan laba yang tinggi.  Pasar tentu akan memberikan respon yang positif 

yang berdampak dengan kenaikan harga saham perusahaan. 

 Struktur modal diartikan perbandingan antara modal asing yang bersumber 

dari liabilitas jangka panjang serta modal milik sendiri pihak emiten. Kebijaksanaan 

struktur modal merupakan sebuah pemeliharaan keseimbangan antara risiko dengan 

tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan. Baik buruknya struktur modal 

sebuah perusahaan akan mempengaruhi keadaan finansial sebuah perusahaan, 

karena struktur modal yang buruk menggambarkan perusahaan memiliki hutang 

yang besar bagi perusahaan (Firmanullah & Darsono, 2017). Perusahaan dengan 
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struktur modal yang baik mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mampu 

mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian yang akan 

memberikan dampak positif bagi kenaikan harga saham.  

 Faktor selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan harga saham ialah 

ukuran perusahaan, karena secara umum menggambarkan nilai besar atau kecilnya 

sebuah perusahaan. Besarnya ukuran sebuah emiten atau perusahaan 

mengambarkan total aset yang menjadi milik emiten lebih besar dibandingkan 

emiten yang kecil. Investor beranggapan bahwa ukuran perusahaan yang besar 

mempunyai kemampuan pertumbuhan lebih baik jika dilihat melalui total aset yang 

dimiliki. Kondisi ini akan menyebabkan investor berkeputusan untuk berinvetasi 

pada perusahaan atau emiten tersebut. Semakin banyak investasi dari para investor 

maka harga saham tentu akan mengalami kenaikan  (Muniarti, 2016).  

 Pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR Disclosure) berperan sebagai 

salah satu aspek penting yang mampu mempengaruhi harga saham. Berdasarkan 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kewajiban atau komitmen 

perseroan terbatas untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan 

yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan baik bagi 

perusahaan, lingkungan setempat, maupun masyarakat sekitarnya.  

  Komitmen perusahaan ini akan sangat mempengaruhi nama baik 

perusahaan di mata para investor yang akan melakukan investasi di perusahaan 

karena dampak negatif lingkungan akan menyebabkan masalah bagi perusahaan 
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untuk kedepannya. Hal ini akan berdampak pada tingkat permintaan dan penawaran 

para pelaku di pasar modal akan secara langsung mempengaruhi harga saham. 

Di Indonesia terdapat berbagai macam bidang perusahaan terbuka baik 

dari sektor industri barang konsumsi maupun bidang industri lainnya. Harga saham 

merupakan salah satu faktor untuk menarik para investor bagi perusahaan serta  

merupakan informasi penting untuk investor serta investor pemula yang akan 

menginvestasikan modalnya. Pentingnya faktor stuktur modal, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, pengungkapan CSR bagi sebuah perusahaan baik itu untuk 

pihak pemilik perusahaan maupun pihak investor.  

  Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis ingin  

melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pengaruh struktur modal, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pengungkapan CSR terhadap harga saham. 

Populasi sampel dalam penelitian adalah perusahaan yang tercatum di BEI periode 

2013-2017 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Ukuran, 

dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial terhadap Harga Saham 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

 

1.2   Permasalah Penelitian 

 Saham termasuk jenis investasi atau kegiatan penanaman modal di dalam 

pasar modal yang paling sering diketahui oleh kalangan investor. Hal ini 

disebabkan oleh karena saham merupakan jenis investasi yang tingkat 

pengembalian atau keuntungan yang di peroleh para investor lebih tinggi 

dibandingkan invetasi lainnya. Selain dari sisi tingkat pengembalian, jumah dana 
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yang dikeluarkan para investor untuk melakukan investasi saham termasuk tidak 

terlalu besar dibandingkan investasi lainnya (Pratiwi & Topowijono, 2018). 

Investasi saham di pasar modal merupakan peranan penting yang mampu 

mendorong perekonomian dan pembangunan negara Indonesia. Banyaknya 

investor yang melakukan penanaman modal dalam pembelian saham di pasar modal 

akan merupakan faktor pendorong perekonomian di Indonesia (Zamzany, Setiawan, 

& Azizah, 2018). Melakukan investasi saham, harga saham termasuk indikator 

penting bagi investor untuk melakukan penanaman modal di perusahaan. Harga 

saham menggambarkan keberhasilan manajemen dalam pengelolaan 

perusahaannya. Fluktuasi harga saham di dalam pasar modal menjadi sebuah topik 

hangat untuk dibicarakan khususnya di Indonesia yang sejalan dengan kinerja 

perusahaan, ketika perusahaan memiliki kinerja yang baik maka laba yang 

diperoleh dari kinerja operasional akan semakin besar.  

Gambar 1.1 Pergerakkan indeks harga saham di Indonesia pada tahun 2018, sumber: 

Bursa Efek Indonesia, 2018. 

 Berdasarkan data BEI bahwa IHSG sepanjang tahun 2018 mengalami 

fluktuasi kenaikan dan penurunan harga saham yang cukup besar. Pada awal 

Februari 2018 kemarin, IHSG dalam kurun waktu berapa hari terus mengalami 
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penurunan. Berbagai sektor industri harga saham perusahaan di Indonesia berada 

dalam posisi zona merah (merdeka, 2018). Hal serupa terjadi juga pada 28 Juni 

2018, situs Indeks Harga Saham Gabungan melemah pada 2.08% ke level 5.667,32. 

Kemudian kenaikan harga saham terjadi dari awal November hingga Desember 

2018 (market bisnis, 2018). Awal bulan Desember 2018 Indeks Harga Saham 

Gabungan mengalami kenaikan sebesar 1.28% ke level 6.133 (detik finance, 2018).  

 Investor dalam menanamkan modalnya bukan hanya berdasarkan 

profitabilitas, struktur modal serta ukuran perusahaan tetapi juga bagaimana 

perusahaan dalam menjalankan operasionalnya bertanggung jawab terhadap 

lingkungan dan masyarakat sekitarnya (Hidayansyah, Hubeis, & Irwanto, 2016). 

Rata-rata CSR Disclosure di Indonesia masih tergolong sangat rendah 

dibandingkan negara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris (Sufian, 2012). 

Kondisi ini menggambarkan bahwa tindakan pengungkapan CSR di Indonesia 

bukan merupakan prioritas kegiatan perusahaan yang ada di Indonesia. Padahal 

perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR akan mempengaruhi keputusan 

investor sehingga mampu mempengaruhi harga saham (Anggraeni & Chaerul, 

2018). Investor akan menilai bagaimana tanggung jawab perusahaan yang bukan 

hanya terhadap pemilik perusahaan tetapi juga terhadap lingkungan sekitar. 

 Investasi saham di pasar modal dibutuhkan pengalaman serta pengetahuan 

menguraikan kinerja sebuah perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat 

melalui harga saham perusahaan. Dilihat bahwa adanya peranan penting investasi 

saham di pasar modal bagi perekonomian dan pembangunan Indonesia di sekarang 

ini. Bagaimana fluktuatif harga saham mampu mempengaruhi investasi saham yang 
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banyak diminati para kalangan investor di Indonesia (Pratiwi & Topowijono, 

2018) .Maka penulis ingin meneliti bagaimana fluktuatif harga saham di Indonesia 

bisa terjadi hingga berbagai faktor penting yang mempengaruhi bukan dilihat hanya 

dari sisi faktor kinerja keuangan perusahaan, yaitu profitabilitas, struktur modal, 

ukuran perusahaan dan nilai buku. Tetapi juga bagaimana faktor pengungkapan 

tanggung jawab sosial, enviromentally sensitive industries, serta interaksi antara 

CSR Disclosure dan environmentally sensitive industries yang juga merupakan 

faktor penting bagi perusahaan di Indonesia sekarang ini yang mampu 

mempengaruhi harga saham perusahaan.  

  

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

  Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian 

yang akan dijabarkan dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain : 

1. Apakah return on asset (ROA) memiliki pengaruh terhadap harga saham 

perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah return on equity (ROE) memiliki pengaruh terhadap harga saham 

perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah net profit margin (NPM) memiliki pengaruh terhadap harga saham 

perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah earning per share (EPS) memiliki pengaruh terhadap harga saham 

perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah debt to equity ratio (DER) memiliki pengaruh terhadap harga 

saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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6. Apakah debt to asset ratio (DAR) memiliki pengaruh terhadap harga 

saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

7. Apakah nilai buku ekuitas per saham memiliki pengaruh terhadap harga 

saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

8. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap harga saham 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

9. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh terhadap 

harga saham perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

10. Apakah environmentally sensitive industries memiliki pengaruh terhadap 

harga saham perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

11. Apakah interaksi antara environmentally sensitive industries dan CSR 

Disclosure memiliki pengaruh terhadap harga saham perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonseia? 

 

 

1.4  Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan dari Penelitian 

  Tujuan dilaksanakan penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk menjabarkan apakah return on asset (ROA) memiliki pengaruh 

terhadap harga saham.   

2. Untuk menjabarkan apakah return on equity (ROE) memiliki pengaruh 

terhadap harga saham.   

3. Untuk menjabarkan apakah net profit margin (NPM) memiliki pengaruh 

terhadap harga saham.   
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4. Untuk menjabarkan apakah earning per share (EPS) memiliki pengaruh 

terhadap harga saham.   

5. Untuk menjabarkan apakah debt to equity ratio (DER) memiliki pengaruh 

terhadap harga saham.  

6. Untuk menjabarkan apakah debt to asset ratio (DAR) memiliki pengaruh 

terhadap harga saham.  

7. Untuk menjabarkan apakah pengaruh nilai buku ekuitas per saham 

memiliki pengaruh terhadap harga saham.  

8. Untuk menjabarkan apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap harga saham. 

9. Untuk menjabarkan apakah pengungkapan tanggung jawab sosial 

memiliki pengaruh terhadap harga saham. 

10. Untuk menjabarkan apakah environmentally sensitive industries memiliki 

pengaruh terhadap harga saham. 

11. Untuk menjabarkan apakah interaksi antara environmentally sensitive 

industries dan CSR Disclosure memiliki pengaruh terhadap harga saham. 

 

 

1.4.2 Manfaat dari Penelitian 

 Manfaat dilakukan pelaksanaan penelitian ini yaitu: 

a. Bagi Badan Usaha atau Perusahaan 

Penelitian ini mampu menjadi manfaat bagi perusahaan berupa informasi 

lebih lengkap dalam melaksanakan kinerja perusahaan sehingga mampu 

memberikan dampak positif berupa peningkatan harga saham perusahaan. 
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b. Bagi Penanam Modal atau Investor 

Dengan adanya penelitian ini mampu menjadi manfaat bagi investor dan 

investor pemula berupa informasi yang jelas dan tepat ketika para investor 

dalam melakukan pertimbangan untuk investasi dalam suatu perusahaan. 

c. Bagi Akademisi 

Dengan adanya pelaksanaan penelitian ini mampu menjadi bahan acuan 

atau referensi yang berguna untuk kedepannya dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan atau pelaksanaan penelitian yang lebih launjut 

khususnya di ilmu akuntansi. 

 

 

1.5  Sistematika Pembahasan 

  Pembuatan sistematika pembahasan berguna untuk menjabarkan uraian 

secara singkat atas setiap pembahasan yang akan dijelaskan dalam tiap-tiap bab. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam penelitian ini terdapat Bab I Pendahuluan, dimana penulis 

akan menjelaskan latar belakang atas pelaksanaan penelitian ini. 

Serta menjelaskan perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta 

sistematika pembahasan penelitian secara keseluruhan.  

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Dalam penelitian ini Bab II penulis menjelaskan landasan teori 

penelitian atas masalah yang akan diteliti, penelitian terdahulu serta 

variabel independen dan dependen yang digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini Bab III penulis menjelaskan metode penelitian 

terdiri dari rancangan penelitian, pemilihan sampel, metode 

pengumpulan data hingga teknik analisis dalam pelaksanaan 

pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini di Bab IV penulis menjelaskan analisis dan 

pembahasan terhadap hasil uji data penelitian yang dilakukan, uji 

statistik deksriptif, uji outlier hingga penjelasan setiap hipotesis yang 

telah dilakukan uji data penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Dalam penelitian ini Bab V penulis menjabarkan kesimpulan yang 

didapatkan dari hasil penelitian dan implikasi yang kedepannya bisa 

dijadikan sebagai acuan atau arahan dalam melakukan penelitian 

selanjutnya.  
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