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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 
2.1  Harga Saham 

Pengertian saham adalah: “tanda bukti penyertaan modal pada perseroan 

terbatas yng dibeli oleh para investor dengan tujuan atas pemebelian saham tersebut 

mampu memperoleh keuntungan atau profit (Sulistiana, 2017)”. Harga saham ialah 

sebuah nilai yang berlaku dalam pasar modal di suatu waktu yang disebabkan 

karena permintaan dan penawaran para pelaku di capital market (Muniarti, 2016). 

Faktor yang memepengaruhi harga saham yaitu profitabilitas, struktur modal, nilai 

buku ekuitas per saham, ukuran perusahaan, pengungkapan tanggung jawab sosial 

(CSR Diclosure), enviromentally sensitive industries, serta interaksi antara 

environmentally sensitive industries dan CSR Diclosure.  

Profitabilitas dapat mengukur dan menilai efisiensi sebuah perusahaan 

dalam penggunaan aset perusahaannya (Kamar, 2017). Pengukuran profitabilitas 

menggunakan proxy return on asset (ROA), return on equity (ROE),  net profit 

margin (NPM) serta earning per share (EPS). ROA didefinisikan sebagai rasio 

untuk menilai seberapa efisiensi manajemen perusahaan menggunakan aset 

perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan (Anwaar, 2016). ROA 

memiliki kaitan dengan harga saham karena investor memiliki ketertarikan lebih 

terhadap perusahaan yang memilik tingkat profitabilitas yang tinggi. Tingkat 

profitabilitas selalu menjadi hal utama yang dipertimbangkan oleh para investor 

dalam membeli saham, sehingga faktor Return on ssset (ROA) mempunyai 

keterkaitan dengan harga saham (Gursida, 2017). 
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ROE termasuk salah satu proxy dalam pengukuran profitabilitas. Tujuan 

utama pemilik perusahaan dalam menjalankan perusahaannya ialah untuk 

memperoleh laba bagi pihak pemilik serta para investor. ROE didefinisikan sebagai 

rasio yang mampu menilai keberhasilan emiten dalam memperoleh laba dengan 

membandingkan net income dengan ekuitas milik para pemegang saham. 

Rendahnya angka ROE akan berdampak menurunnya nilai perusahaan di mata para 

investor, sehingga daya tarik investor untuk melakukan penanaman modal akan 

mengalami penurunan. ROE yang mengalami penurunan secara langsung akan 

mengakibatkan terjadinya penurunan harga saham perusahaan (Anwaar, 2016). 

Net profit margin (NPM) menjabarkan berapa persentase net income 

diperoleh atas setiap penjualan yang terjadi dalam emiten. Jika tingkat kapasitas 

perusahaan dalam memperoleh profit naik hal ini akan meningkatkan harga saham. 

Semakin tinggi NPM maka akan memperkuat kepercayaan penanam modal dalam 

melakukan investas. Kuatnya kepercayaan investor akan berdampak terhadap harga 

saham (Kusmayadi et al., 2018). 

Earning per share (EPS) termasuk rasio yang menjabarkan jumlah 

pengembalian per saham yang akan di terima oleh investor atas invetasi saham pada 

suatu perusahaan. EPS paling dipertimbangkan oleh para penanam modal atau 

investor dalam melakukan investasi dan akan merupakan faktor yang akan memiliki 

kaitan atas harga saham (Okty, Rustiana, & Parewangi, 2016). 

Pengukuran struktur modal terdiri dari proxy debt to equty ratio (DER) 

dan debt to asset ratio (DAR). DER didefinisikan sebagai rasio yang menjabarkan 

sejauh kemampuan atau kapasitas ekuitas perusahaan untuk memenuhi tanggung 
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jawab dalam membayar utang (Kusmayadi et al., 2018). DAR didefinisikan sebagai  

rumus utang untuk menjabarkan proporsi strukur modal dengan melakukan 

perbandingan utang dan aset (Iqbal, Raza, Muhammad, & Muhammad, 2016). 

Tingginya angka liabilitas atau hutang akan membahayakan perusahaan dalam 

membebankan utang perusahaan. Semakin tingginya hutang perusahaan akan 

menyebabkan turunnya harga saham karena hutang yang tinggi akan meningkatkan 

keraguan investor untuk melakukan invetasi. 

Ukuran perusahaan didefiniskan sebagai jumlah kekayaan aset milik 

sebuah perusahaan dalam menjalankan kinerja serta kegiatan perusahaan (Yuliza, 

2018). Ukuran perusahaan yang besar diyakini bahwa memiliki kemampuan yang 

lebih baik untuk menawarkan peluang investasi bagi para investor dibandingkan 

perusahaan yang kecil (Avdalovic & Ivan, 2017). Firm size yang besar dianggap 

dapat menyediakan kepercayaan yang lebih untuk investor untuk berinvetasi yang 

hasilnya akan berdampak terhadap tingkat harga saham perusahaan. 

Angka dari nilai buku ekuitas per saham (book value equity per share) 

merupakan nilai yang diperoleh dengan membandingkan ekuitas milik pemegang 

saham dengan outstandig shares. Kenaikan nilai buku ekuitas per saham 

merupakan indikasi dari kemampuan perusahaan untuk mecapai pendapatan serta 

mempertahankan laba yang akan diperoleh. Kondisi ini akan merupakan data 

bermakna untuk penanam modal yang secara langsung akan merupakan faktor 

berdampak bagi kenaikan dan penurunan harga saham (Sana, 2016).  

Unsur lainnya yang memiliki kaitan dengan harga saham yaitu 

pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR Disclosure), serta bagaimana pengaruh 
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environmentally sensitive industries terhadap hubungan antara tindakan 

pengungkapan CSR dengan harga saham. Pengungkapan CSR Disclosure, 

merupakan sebuah praktik pelaporan yang bersifat sukarela, perusahaan diharapkan 

akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial karena akan membantu 

mengurangi ketidakpastian serta risiko asimetri informasi pada pihak para investor. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR Disclosure) akan merupakan nilai 

tambahan di mata investor dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan yang 

akan diinvetasi. Pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR Disclosure) akan 

mejadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi harga saham (Muniarti, 2016) 

  

 

2.2  Model Penelitian terdahulu  

Penelitiannya terhadap saham di Jepang dan Inggris dengan sampel 

penelitian 91 perusahaan publik yang berada di Inggris dan 85 perusahaan publik 

di Jepang. Penggunaan variabel independen EPS, nilai buku ekuitas per saham, 

pengungkapan CSR, environmentally sensitive industries dalam mempengaruhi 

CSR Disclosure dengan harga saham (Bowerman & Sharma, 2016). 

Penelitian terhadap harga saham di Oman dengan mempertimbangkan  

semua 113 perusahaan yang terdaftar terdaftar di Muscat Securities Market (MSM) 

untuk tiga sektor utama dalam jangka waktu delapan tahun yaitu 2008 sampai tahun 

2015. Dengan menggunakan variabel independen hutang, ekuitas dan debt to equity 

ratio (Menon, 2016). 

Penelitian harga saham di Arab Saudi dengan 46 sampel perusahaan 

industri Saudi yang terdaftar di Saudi Stock Market. Variabel independen berupa 
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struktur modal, leverage dan profitabilitas dengan periode jangka waktu dari tahun 

2009 sampai tahun 2012 (Barakat, 2014).  

 Berikut dijabarkan model penelitian terdahulu (Barakat, 2014) yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian tentang harga saham di Arab Saudi, sumber: (Barakat, 

2014). 

Penelitian terhadap variabel dependen harga saham di Indonesia dengan 

menggunakan variable independen DER dan ROE. Dengan sampel penelitian 3 

perusahaan dalam kategori industri semen yang resmi tercatat di dalam BEI periode 

2011 sampai tahun 2015 (Kamar, 2017).  

 Penelitiannya terhadap harga saham di Indonesia dengan sampel penelitian 

62 perusahaan yang tercatat di BEI jangka waktu 2009 sampai 2012. Penggunaan 

variabel independen corporate governance perception Index (CGPI), return on 

asset, total asset turnover dan ukuran perusahaan (Mulyono, Suprapto, & 

Prihandoko, 2018). Penelitian terhadap variabel dependen harga saham di Kuwait 

penggunana sampel penelitian 15 perusahaan tercatat di  Kuwait Stock Market 
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dalam periode waktu dari 2005 hingga 2014. Dengan penggunaaan variabel 

independen pengembalian atas aset, pengembalian atas ekuitas, rasio laba bersih, 

P/E serta EPS (Arkan, 2016). 

Penelitian harga saham pada 100 emiten tercatat di National Stock 

Exchange (NSE) dengan periode 2007 sampai tahun 2012. Penggunaan variabel 

independen berupa book value (BV), P/E serta EPS (Malhotra & Tandon, 2013). 

Penelitian terhadap harga saham di Indonesia dengan menggunakan variabel 

independen pengungkapan CSR dan profitabilitas. Sampel penelitian terdiri dari 23 

perusahaan industri dasar dan kimia tercatat di BEI dari 2012 sampai tahun 2015 

(Sulistiana, 2017). 

Berikut dijabarkan model penelitian terhadap harga saham yang telah 

dilakukan oleh  (Sulistiana, 2017), yaitu: 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.2 Model penelitian tentang harga saham di Indonesia, sumber: 

(Sulistiana, 2017). 

Penelitian terhadap harga saham di Indonesia dengan menggunakan 

variable independen berupa DER, price earning ratio, ROI, NPM, EPS, nilai tukar 

dan suku bunga Indonesia. Sampel penelitian berupa 8 perusahaan dalm kategori 
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perusahaan tekstil dan garmen yang tercatat di BEI dari 2012 hingga 2016 

(Suparningsih, 2017).  

Berikut dijabarkan model penelitian terhadap harga saham yang telah 

dilakukan oleh (Suparningsih, 2017), yaitu: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian tentang harga saham di Indonesia, sumber: 

(Suparningsih, 2017). 

Penelitian harga saham. Penggunaan sampel penelitian 20 perusahaan 

asusransi terdaftar dalam Amman Stock Exchange. Dengan penggunaan variabel 

berupa ROA, ROE, rasio hutang, umur perusahaan dan ukuran perusahaan pada 

periode tahun 2011 sampai tahun 2015 (Qaisi, Tahtamouni, & Al-Qudah, 2016).  
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Penelitian terhadap harga saham di India. Dengan penggunaan sampel 

penelitian semua sektor perusahaan bank di India dengan periode 9 tahun dari tahun 

2006 hingga tahun 2014. Variable independen yang digunakan berupa EPS dan 

DPS (Valenkar, Chandani, & Ahuja, 2017).  

Penelitian harga saham di Indonesia. Penggunaan sampel 15 perusahaan 

dalam Indeks LQ45 di BEI dengan menggunakan variabel ROA, ROE, EPS, price 

book value (PBV), DER, dan debt to asset ratio (DAR) dengan periode dari tahun 

2010 hingga 2014 (Satryo, Rokhmania, & Diptyana, 2016). 

Berikut dijabarkan model penelitian terdahulu harga saham oleh (Satryo et 

al., 2016) yaitu: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model penelitian tentang harga saham di Indoneisa, sumber: (Satryo et 

al., 2016) 
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Penelitiaan terhadap harga saham dan kinerja keuangan di Indonesia. 

Sampel penelitian terdiri dari 42 perusahaan tercatat di Indeks LQ45 dalam BEI 

dari 2007 sampai 2011. Dengan menggunakan variabel independen berupa CSR 

Disclosure (Hamdani, 2014). 

Penelitiaannya terhadap harga saham di Inggris. Sampel penelitian terdiri 

dari 89 perusahaan besar dengan menggunakan variabel independen berupa 

pengungkapan BVPS, EPS, tanggung jawab sosial (CSR Disclosure), 

environmentally sensitive industries serta interaksi antara CSR Disclosure dengan 

environmentally sensitive industries (De Klerk, De Villiers, & Van Staden, 2015). 

 Penelitiannya terhadap harga saham dengan menggunakan satu variabel 

independen yaitu earning per share (EPS). Dalam periode waktu 2009 sampai 

tahun 2012 dengan sampel penelitian 10 perusahaan yang tergolong perusahaan 

manufaktur di Sri Lanka (Subramaniam & Murugesu, 2013). Penelitiannya 

terhadap harga saham dengan menggunakan dua variabel independen berupa ROE 

serta EPS. Penggunaan Sampel penelitian 5 perusahaan perbankan yang lulus uji 

purposive sampling tercatat di BEI dari 2010-2014 (Talamati & Pangemanan, 2015). 

 Penelitian terhadap variabel dependen harga saham di Nigeria. 

Penggunaan teknik regresi untuk penelitian terhadap data yang bersumber dari akun 

tahunan perusahaan. Sampel penelitian terdiri dari 105 perusahaan dengan periode 

waktu 10 tahun dari 2005 hingga 2014. Penggunaan variabel independen yaitu 

BVPS dan EPS (Jeroh, 2016). 

 Penelitian yang dilakukan terhadap harga saham di Iran. Pengunaan 

sampel penelitian terdiri dari 129 perusahaan tercatat di Tehran Stock Exchange. 
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Dalam tahun 2007 sampai 2017 dengan menggunakan variabel independen berupa 

book value per share, net earnings dan cash flow (Makrani & Abdi, 2014).  

 Penelitiannya bagaimana pengaruh variabel keuangan atas harga saham 

perusahaan publik Filipina. Penggunaan variabel independen laba ata saham (EPS) 

dan pengembalian atas aset (ROA). Sampel penelitian terdiri dari 50 perusahaan 

dari basis data elektronik OSIRIS dalam periode tahun 2009 (Menaje, 2012). 

Penelitian harga saham di Sri Lanka dengan penggunaan variabel independen 

berupa EPS, DPS serta BVPS. Sampel terdiri dari 100 perusahaan yang terdaftar 

Combo Stock Exchange dengan periode dari 2008 hingga 2012 (Menike & Prabath, 

2014). 

 Penelitian terhadap harga saham di India dengan variabel independen ialah 

long term debt to equity ratio. Penggunaan sampel penelitian 317 perusahaan 

tercatat dalam National Stock Exchange di India dengan periode 4 tahun dari 2007 

sampai 2010. Penelitian harga saham oleh Pasaribu (2008) di Indonesia. Variabel 

penelitian terdiri dari growth, profitability, leverage, liquidity dan efficiency. 

Sampel penelitian terdiri 34 perusahaan dari 2002 hingga 2006 yang terdaftar di 

Jakarta Stock Exchange (Safania, Nagaraju, & Roohi, 2011).  

 Penelitiannya terhadap harga saham di Pakistan dengan variabel 

independen terdiri dari profit after tax, ROE, dividend yield, dividend payout ratio, 

serta EPS. Dengan sampel penelitian terdiri dari 63 perusahaan yang tergolong 

sektor non financial (sugar, chemical, food and personal care and energy) yang 

terdaftar di Karachi Stock Exhange dengan periode waktu dari 2006 hingga 2011 

(Hunjra, Ijaz, Hassan, Ul, & Mustafa, 2014). 
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 Muniarti (2016) dalam penelitiannya harga saham di Indonesia. 

Penggunaan sampel penelitian 11 perusahaan yang tergolong perusahaan makanan 

dan minuman tercatat di BEI tahun 2011 sampai 2014 serta penggunaan metode 

purposive sampling. Variabel independen terdiri dari DER, DAR, ROA, ROE, 

NPM serta company size (Muniarti, 2016). 

 Penelitiannya terhadap variabel dependen harga saham di Indonesia 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Dengan periode 2010 hingga 

2014 sampel penelitian 15 perusahaan yang tergolong perusahaan makanan dan 

minuman tercatat di BEI. Variabel independen tiga jenis adalah ROE, ROA, dan 

EPS (Tamuntuan, 2015). 

Berikut dijabarkan model penelitian terhadap harga saham yang telah 

dilakukan oleh (Tamuntuan, 2015), yaitu: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.5 Model penelitian tentang harga saham di Indoneisa, sumber: 

(Tamuntuan, 2015). 
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 Penelitian terhadap harga saham di Indonesia dengan variabel independen 

tanggung jawab sosial serta kinerja keuangan dengan proxy ROA dan ROE. Sampel 

terdiri dari 37 perusahaan terdaftar di BEI dengan tahun 2010 hingga 2013 (Safira 

& Riduwan, 2015).  

 Penelitian harga saham di Yordania dengan periode 6 tahun dari 2002 

sampai 2007. Variabel penelitian yang dilakukan dalam penelitian ialah ROA, ROE 

dan ROI. Penggunaan sampel penelitian 23 perusahaan asuransi publik tercatat 

dalam Amman Security Exchange di Yordania (Kabajeh, Nu’aimat, & Dahmash, 

2012). 

 Penelitian terhadap harga saham di Indonesia dengan penggunaan sampel 

penelitian terdiri dari 45 perusahaan di Indeks LQ45 tercatat di BEI. Penggunaan 

return on asset, return on equity (ROE) dan economic value added (EVA) dengan 

periode 2012 sampai tahun 2013 (Purnamasari, 2015). 

 Penelitian harga saham dilakukan di Kenya dengan penggunaan metode 

deksriptif serta statistik inferensial dalam melakukan pengumpulan data. Variabel 

independen debt to total asset, rasio ekuitas, bonds dan retained earnings. Dalam 

periode 2009 hingga 2015 dengan penggunaan sampel 11 perusahaan bank tercatat 

di Nairobi Security Exchange (Chemutai, Ayuma, & Yusufkibet, 2016).  

 Penelitian terhadap harga saham dilakukan di Indonesia. Dengan sampel 

penelitian 68 perusahaan yang tergolong bidang manufaktur tercatat dalam BEI. 

Periode jangka waktu 2010 hingga 2013 dengan capital structure dengan proxy 

DER dan profitability dengan proxy ROA sebagai varaiabel independen 

(Purnamawati, 2016). 
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2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Harga Saham 

ROA didefinisikan sebagai rasio untuk mengukur bagaimana kemampuan 

dan kapasitas perusahaan dalam pemakaian aset milik perusahaan dalam rangka 

memperoleh keuntungan (Purnamawati, 2016). Hasil dari pelaksanaan penelitian 

menjabarkan bahwa ROA terdapat hubungan positif dengan harga saham. Semakin 

ROA menunjukkan bahwa kinerja manajemen perusahaan dalam menggunakan 

total aset perusahaan secara efisien sehingga mampu menghasillkan laba yang 

maksimal. Pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik investor dalam melakukan 

penanaman modal yang akan menghasilkan pada kenaikan harga saham (Manoppo, 

2015), (Razdar & Ansari, 2013), (Issah & Ngmenipuo, 2015), (Muniarti, 2016), 

(Avdalovic & Ivan, 2017), (Herawati & Putra, 2018). 

ROA terdapat hubungan negatif lemah dengan harga saham. Badan usaha 

yang mengalami pertumbuhan atau penambahan aset tidak selamanya memiliki 

kaitan dengan net income, karena profit perusahaan dalam kondisi yang tetap 

sedangkan aset perusahaan meningkat maka return on asset (ROA) juga akan tetap 

mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa perusahaan lebih 

mengutamakan total asset dibandingkan laba bersih perusahaan, sehingga ini 

menjadi penyebab bagi para investor kurang memperhatikan dari sisi profit assets 

(Menaje, 2012). 

Pengaruh signifikan negatif ROA terhadap harga saham. Hal ini akan 

terjadi karena penggunaan utang (modal asing) yang banyak oleh pihak perusahaan 

dalam melakukan pembelanjaan aset perusahaan. Dana dari utang asing akan 
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disertai dengan pembayaran beban bunga sehingga laba bersih diperoleh 

perusahaan sedikit dan berdampak terhadap keputusan investor yang akan 

menyebabkan penurunan harga saham (Mulyati, Surasni, & Hidayati, 2017). Dalam 

penelitian mengenai hubungan ROA, ROE, dan EPS dengan harga saham dengan 

asil penelitian menjabarkan bahwa ROA secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

atas harga saham (Tamuntuan, 2015; Muriatic, 2015; Idawati & Wahyudi, 2015; 

Satryo et al., 2016).  

H1 : Return on asset (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap harga    

saham 

 

 

2.3.2 Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Harga Saham 

ROE didefinisikan sebagai pengukuran kapasitas dan kemampuan milik 

emiten untuk memperoleh net income berdasarkan modal tertentu milik perusahaan 

(Gupta, 2016). ROE cenderung tinggi pada emiten akan di nilai baik oleh para 

penanam modal, dengan ROE perusahaan yang tinggi dianggap mampu 

memperoleh banyak pendapatan. Selain dinilai baik oleh para investor, rasio ROE 

tinggi menunjukkan kinerja yang efisien dan bagus dalam menghasilkan laba bagi 

para pemegang saham dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan dalam 

menjalankan kinerja perusahaan. Hal ini yang menyebabkan ROE termasuk 

indikator pengukuran sangat bermanfaat untuk para pemilik saham. 

Hubungan positif antara ROE dengan harga saham. ROE menggambarkan 

berapa laba yang akan di peroleh para pemegang saham atas setiap Rp 1 yang di 

investasikan dalam sebuah perusahaan. Peluang tinggi bagi para investor untuk 
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berinvetasi dalam suatu perusahaan jika return on equity (ROE) sebuah perusahaan 

dalam kondisi yang tinggi sehingga harga saham akan naik (Issah & Ngmenipuo, 

2015; Purnamasari, 2015; Sharif et al., 2015; Kamar, 2017; Cahyaningrum & 

Antikasari, 2017; Biyiri & Dissanayake, 2017). Penelitian harga saham dengan 20 

perusahaan asuransi yang terdaftar di Amman Stock Exchange. Hasil penelitian 

menjabarkan bahwa ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan harga 

saham. Return on equity tidak termasuk salah satu variabel yang memiliki kaitan 

dengan harga saham (Qaisi et al., 2016; Talamati & Pangemanan, 2015; Satryo et 

al., 2016; Setyorini, Minarsih, & Haryono, 2016).  

H2 : Return on equity (ROE) berpengaruh signifikan positif terhadap harga 

saham. 

 

 

2.3.3 Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham 

Net profit margin (NPM) ialah rasio pengukuran keuntungan perusahaan 

dari setiap pendapatan perusahaan serta mengurangkan biaya serta pajak 

penghasilan (Kusmayadi et al., 2018). NPM yang tinggi menggambarkan 

bagaimana efisiensi dan efektivitas kinerja operasional perusahaan dalam 

memperoleh laba yang maksimal serta menekankan biaya yang timbul bagi 

perusahaan (Suparningsih, 2017). Tingginya rasio ini menggambarkan bahwa 

kegiatan perusahaan termasuk produktif yang akan mempengaruhi keputusan bagi 

pihak pemegang saham dalam melakukan investasi. Dengan meningkatnya 

investasi dari investor maka akan mempengaruhi harga saham.  
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Penelitian harga saham terhadap NPM memiliki hubungan negatif dengan 

harga saham. NPM naik melambangkan bahwa kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan net income akan bertambah. Pendapatan mengalami kenaikan karena 

terjadinya biaya yang tinggi disebabkan oleh perusahaan. Kondisi ini menjabarkan 

bahwa jika NPM dalam kondisi menurun maka manajemen perusahaan dalam 

menjalankan kinerja opersional perusahaan dalam kondisi yang gagal sehingga  

mengurangi keminatan investor untuk melakukan investasi (Muniarti, 2016) dan 

(Manoppo, 2015) . Penelitian mengenai harga saham di Indonesia dengan hasil 

penelitian menjabarkan bahwa NPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

dengan harga saham (Murni, Arfan, & Musnadi, 2014; Hutapea, Saerang, & Tulung, 

2017; Lacinka, Fahtoni, & Gagah, 2018). 

H3 : Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan positif terhadap harga 

saham. 

 

 

2.3.4 Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham 

EPS ialah nilai yang diperoleh perusahaan setiap tahun fiskal setelah pihak 

manajemen perusahaan melakukan pembayaran pajak, bunga dan dividen (Adebisi 

& Lawal, 2015). Besarnya EPS mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kinerja 

yang efektif, karena ini menunjukkan earning dari perusahaan bertambah. EPS 

perusahaan tinggi maka tentu akan mempengaruhi penentuan tinggi atau rendahnya 

selembar saham.  

Hubungan positif antar EPS dengan harga saham. EPS menunjukkan 

pengembalian yang diperoleh atas saham yang di investasikan oleh para investor. 
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Hal ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen bagi 

para investor. Melalui EPS para investor dapat mengukur sejauh mana kinerja 

perusahaan yang akan mereka lakukan investasi sehingga keputusan yang di ambil 

akan berdampak pada tingkat harga saham (Valenkar et al., 2017; Subramaniam & 

Murugesu, 2013; Islam, Khan, Choudhury, & Adnan, 2014; Geetha & 

Swaaminathan, 2015; Manoppo, 2015; Jeroh, 2016; Ahmadi, Garraoui, & Bouri, 

2018; Kumar, 2017).  

H4 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan positif terhadap harga 

saham. 

 

 

2.3.5 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham 

 DER adalah salah satu nilai yang menentukan kapasitas modal emiten 

untuk menutupi kewajiban. DER megacu pada liablitas yang dikaitkan terhadap 

ekuitas pemegang saham. Nilai ini menggambarkan hubungan antara jumlah modal 

milik sendiri dengan jumlah pendanaan berasal dari hutang para kreditur 

perusahaan. Perusahaan memiliki DER yang lebih rendah cenderung akan lebih 

baik berarti total utang relatif lebih rendah dibandingkan dengan total ekuitas 

(Rahman, 2017).  

 Pengaruh signifikan positif antara DER dengan harga saham disebabkan 

para pelaku investor dalam melakukan investasi akan mempertimbangkan seberapa 

banyak modal yang berasal dari mereka sendiri yang dibiayakan bagi perusahaan 

untuk menghasilkan pengembalian laba atau profit bagi pihak investor. Dengan 

tingginya angka rasio debt equity ratio (DER) menggambarkan bahwa perusahaan 
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tersebut memiliki struktur modal yang dananya lebih banyak diperoleh dari para 

kreditur untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Pertimbangan investasi dari 

pihak investor terhadap DER berpengaruh terhadap tingkat harga saham sebuah 

perusahaan (Purnamawati, 2016; Ircham, Handayani, & Saifi, 2014; 

Dadrasmoghadam & Akbari, 2015; Purnamawati, 2015; Menon, 2016;  

Suparningsih, 2017).  

 Penelitian mengenai harga saham yang dilakukan di Indonesia dengan 

periode 2011-2015 menjabarkan bahwa tidak adanya hubungan signifikan antara 

DER dan harga saham (Kamar, 2017; Iqbal et al., 2016; Satryo et al., 2016; 

Manoppo, 2015; Lacinka et al., 2018). Hubungan signifikan negatif antara DER 

dan harga saham menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hutang yang tinggi 

memiliki kemampuan yang rendah untuk membiayai investasi karena cenderung 

memiliki risiko yang tinggi sehingga akan menyebabkan keraguan bagi para 

investor (Safitri, Handayani, & Nuzula, 2014). 

H5 : Debt to equity ratio (DER) berpengaruh signifikan negatif terhadap harga 

saham. 

 

 

2.3.6 Pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Harga Saham 

DAR menjabarkan perbandingan jumlah liabilitas yang dimiliki serta aset 

milik perusahaan (Maulita & Tania, 2018). Semakin tinggi nilai DAR maka jumlah 

dana yang berasal dari pinjaman yang digunakan oleh emiten akan semakin 

bertambah untuk melakukan investasi terhadap aktiva sehingga mampu 

mendatangkan keuntungan bagi perusahaan (Daniel, 2015). 
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Penelitiannya terhadap harga saham memperoleh hasil penelitian DAR 

terdapat hubungan signifikan positif dengan harga saham (Jayaraman & 

Ramaratnam, 2017). Penelitian terhadap nilai perusahaan yang dijabarkan dengan 

menggunakan pengukuran harga saham penutupan menjabarkan bahwa capital 

structure dengan DAR memiliki hubungan signifikan negatif dengan harga saham. 

Kondisi ini menggambarkan bahwa DAR yang tinggi akan mengakibatkan 

penurunan nilai perusahaan atau harga saham sebuah perusahaan. Pertumbuhan 

pendapatan serta peningkatan biaya hutang akan dihambat oleh proporsi hutang 

yang sangat tinggi sehingga hal ini akan menjadi keraguan bagi para investor untuk 

berinvestasi (Safitri et al., 2014; Muniarti, 2016; Sharif et al., 2015; Iqbal et al., 

2016).  

H6 : Debt to asset ratio (DAR) berpengaruh signifikan negatif terhadap harga 

saham. 

 

 

2.3.7 Pengaruh Nilai Buku Ekuitas per Saham terhadap Harga Saham 

Nilai buku ekuitas per saham ialah jumlah aktiva bersih yang dapat 

diperoleh pemilik saham biasa per outstanding shares. Nilai buku ekuitas per saham 

menunjukkan setiap invetasi per saham yang dilakukan oleh para pemegang saham. 

Tingginya nilai buku ekuitas per saham menggambarkan kinerja emiten di masa 

lalu dalam kondisi yang baik sehingga menyebabkan kenaikan harga saham di pasar 

(Challa dan Chalam, 2015). 

Pengaruh signifikan positif antara book value equity per share dan harga 

saham karena dengan kenaikan nilai buku ekuitas per saham maka akan berdampak 
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pada peningkatan kualitas kinerja sebuah perusahaan. Kondisi ini akan 

mengakibatkan keminatan investor terhadap harga saham sehingga akan 

meningkatkan permintaaan akan saham. Permintaan akan saham semakin banyak 

sehingga harga saham akan bertahan pada posisi yang tinggi (Challa & Chalam, 

2015; Menike & Prabath, 2014; Sharif et al., 2015; Adebisi & Lawal, 2015; Geetha 

& Swaaminathan, 2015; Ahmadi et al., 2018).  

Penelitian mengenai harga saham di India menjabarkan bahwa adanya 

hubungan yang signifikan antara nilai buku ekuitas per saham dengan harga saham 

(Sharma, 2011; Glezakos, Mylonakis, & Kafouros, 2012; Budagaga, 2017). 

Penelitian menjabarkan terdapat hubungan signifikan negatif antara book value 

equity per share dengan harga saham perusahaan. Penurunan book value equity per 

share terjadinya karena dipegaruhi oleh outstading shares sebuah emiten. 

Penambahan outstading shares yang dilakukan oleh pihak perusahaan akan 

direspon positif oleh para investor dalam melakukan investasi yang menyebabkan 

terjadinya kenaikan pada harga saham (Fitri, Aisjah, & Atim, 2016; Ozlen & Ergun, 

2012).  

H7 : Nilai buku ekuitas per saham (book value equity per share) berpengaruh 

signifikan negatif terhadap harga saham. 

 

2.3.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham 

Firm size merupakan sebuah data yang menggambarkan bahwa semakin 

besar perusahaan maka organisasinya akan semakin lengkap (Hantono, 2016). 

Besarnya ukuran perusahaan menandakan semakin baik aksesnya ke pasar modal. 
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Ukuran perusahaan yang besar lebih memberikan kepercayaan bagi para investor 

untuk berinvestasi dibandingkan ukuran perusahaan yang masih kecil. Ukuran 

perusahaan yang besar di yakini jumlah total asetnya lebih baik dari ukuran 

perusahaan yang kecil. Sehingga akan menarik para investor yang menyebabkan 

pada kenaikan harga saham (Setiadharma & Machali, 2017). 

Dalam penelitiannya terhadap harga saham menjabarkan bahwa adanya 

hubungan positif ukuran perusahaan terhadap harga saham (Muniarti, 2016), 

(Adebisi & Lawal, 2015; Qaisi et al., 2016; Iqbal et al., 2016; Mulyono, Suprapto, 

& Prihandoko, 2018; Yuliza, 2018).  

H8 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham 

 

 

2.3.9 Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) 

terhadap Harga Saham 

The World Business Council for Sustainable Development menjabarkan 

pengungkapan CSR merupakan suatu usaha perusahaan untuk memenuhi 

komitmen perusahaan terhadap lingkungan sekitar bahwa pengungkapan tanggung 

jawab sosial (CSR Disclosure) bukan hanya bersifat sukarela tetapi juga merupakan 

tanggung jawab dan kewajiban perusahaan yang harus dicantumkan pada laporan 

tahunan. 

Pengungkapan CSR terdapat pengaruh signifikan positif dengan harga 

saham. Pengungkapan CSR akan memberikan nilai tambahan perusahaan di mata 

investor (De Klerk et al., 2015). Para investor membutuhkan informasi 

pengungkapan CSR untuk mengetahui risiko yang akan muncul dari lingkungan 
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perusahaan serta bagaimana tindakan manajemen untuk menghadapi risiko tersebut. 

Karena risiko yang akan muncul diyakinkan akan mendatangkan biaya di masa 

depan, sehingga dengan adanya pengungkapan CSR Disclosure yang tinggi maka 

menunjukkan bahwa emiten memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi 

risiko yang akan muncul tersebut. Dengan informasi pengungkapan tanggung 

jawab sosial (CSR Disclosure) dapat semakin menambah ketertarikan investor 

dalam melakukan penanaman modal yang akan sehingga terjadi kenaikan harga 

saham (Bowerman & Sharma, 2016).  

H9 : Pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR Disclosure) berpengaruh     

signifikan positif terhadap harga saham. 

 

 

2.3.10 Pengaruh Environmetally Sensitive Industries terhadap Harga Saham 

 Environmetally sensitive industries dikenal dengan pembagian industri 

berdasarkan tingkat sensitif terhadap lingkungan. Klasifikasi industri yang sensitif 

terhadap lingkungan terdiri dari kehutanan, pertambangan logam, penambangan 

batubara, eksplorasi minyak dan gas, kertas dan pulp, kimia, farmasi dan plastik, 

industri besi dan baja, dan utilitas untuk industri listrik, gas dan air limbah (De 

Villiers & Marques, 2011). 

 Hubungan signifikan negatif antara perusahaan yang bergerak dalam 

bidang industri yang sensitif terhadap lingkungan dengan harga saham. Emiten 

yang melaksanakan kinerja operasional dalam bidang yang sensitif dengan 

lingkungan memiliki risiko terhadap lingkungan yang lebih tinggi di bandingkan 

perusahaan yang bukan beroperasi pada industri yang sensitif terhadap lingkungan. 
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Berdasarkan risiko tersebut, para investor akan mempertimbangkan keputusan 

invetasi sehingga akan mempengaruhi tingkat harga saham (Bowerman & Sharma, 

2016; De Klerk et al., 2015). Hasil penelitian mengenai pengaruh environmentally 

sensitive industries terhadap harga saham di Indonesia menjabarkan bahwa tidak 

adanya hubungan antara environmentally sensitive industries terhadap harga saham  

(Krisnamurti dan Adiwibowo, 2016). 

H10 : Environmentally sensitive industries berpengaruh signifikan negatif 

terhadap harga saham. 

 

 

2.3.11 Pengaruh Interaksi antara Environmetally Sensitive Industries dan 

CSR Disclosure terhadap Harga Saham 

 Interaksi antara CSR Disclosure dengan environmentally sensitive 

industries merupakan hasil yang diperoleh dari perkalian dari indeks CSR dengan 

environmentally sensitive industries. Emiten yang bidangnya berupa industri yang 

sensitif lingkungan cenderung memiliki kemugkinan risiko yang akan berdampak 

terhadap arus kas perusahaan menuju ke arah yang negatif (Bowerman & Sharma, 

2016).  

 Dengan adanya pengungkapan CSR mampu memberikan nilai tambahan 

atas munculnya risiko ini di pandangan para investor. Sehingga hal ini akan 

memotivasikan perusahaan yang bidangnya environmetally sensitive industries 

untuk semakin melakukan CSR Disclosure. Karena akan memberikan nilai 

tambahan positif bagi investor tentang penilaiannya terhadap perusahaan. Semakin 

meningkatnya kepercayaan investor terhadap perusahaan untuk berinvestasi maka 
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harga saham akan naik (De Klerk et al., 2015). Hasil ini menyatakan bahwa adanya 

hubungan signifikan dari  interaksi antara  environmetally sensitive industries 

dengan pengungkapan CSR (Bowerman & Sharma, 2016).  

H11 : Interaksi antara  environmentally sensitive industries dan CSR Disclosure 

berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. 

 

 

2.4  Model Penelitian  

Model pelaksanaan penelitian merupakan model penelitan gabungan 

dengan menggunakan Variabel Independen yaitu return on assets, return on equity, 

net profit margin, earning per share, debt to equity ratio, debt to asset ratio, nilai 

ekuitas per saham (book value equity per share), ukuran perusahaan, pengungkapan 

tanggung jawab sosial (CSR Disclosure), environmentally sensitive industries, serta 

interaksi antara environmentally sensitive indsutries dengan pengungkapan 

tanggung jawab sosial (CSR Disclosure).  Variabel dependen yang diteliti berupa 

harga saham (Muniarti, 2016; Bowerman dan Sharma, 2016) . Berikut tampilan 

model penelitian yang dijabarkan dalam Gambar 2.6 yaitu: 
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Gambar 2.6 Model penelitian pengaruh profitabilitas, struktur modal, ukuran 

perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap harga saham, 

Sumber: data diolah, 2018 
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