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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERANCANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Harga Saham  

Menurut Veronica (2014), saham merupakan bukti yang menyatakan 

sesuatu kepemilikan atas perusahaan dalam bentuk sertifikat. Dengan memiliki 

saham, pemegang saham memiliki sebagian besar kekayaan perusahaan dan 

berhak mendapatkan penghasilan dari perusahaan atas pembagian hasil 

(Hermansyah & Ariesanti, 2013). Berikut ini jenis-jenis saham berdasarkan 

manfaatnya (Sulistiana, 2017): 

1. Saham biasa (Common Stock), pemilik dari saham berada di posisi junior atas 

pembagian deviden. 

2. Saham preferen (Preferred Stock), pemilik dari saham memiliki tambahan 

kewenangan lebih daripada saham biasanya. 

Harga saham adalah nilai suatu saham yang kejadian di pasar saham dan 

nilai tersebut memiliki kegunaan yang amat penting bagi perusahaan dikarenakan 

hal itu menunjukkan besarnya nilai suatu perusahaan (Yudhihana, 2016). Harga 

pasar saham dapat bentuk karena pada pasar modal adanya prosedur permintaan 

dan penawaran (Utomo, 2019). Ada hal-hal yang menyebabkan terpengaruhinya 

harga saham salah satunya yaitu pengungkapan CSR merupakan suatu proses 

membuat laporan yang dilakukan dengan sifat sukarela dan perusahaan 

diharapkan melakukan pengungkapan CSR untuk membantu para pihak investor 

lebih mudah mendapatkan informasi (Dragu, 2018). Dengan melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial mampu memberikan nilai lebih dimata 
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investor dalam melakukan proses pemberian nilai kepada perusahaan yang tepat 

untuk investor atau calon investor menginvestasikan modalnya (Veronica, 2014). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Hamdani (2014) melakukan penelitian hubungan pengungkapan CSR 

terhadap harga saham dan kinerja keuangan perusahaan. Sampel yang digunakan 

sebesar 42 perusahaan yang tercantum di BEI dalam periode 5 tahun (2007-2011). 

Variabel independen adalah pengungkapan CSR. Berikut ini model penelitian 

yang dilakukan oleh Hamdani (2014): 

 

 

 

Gambar 2.2.1 Model penelitian tentang harga saham, sumber: Hamdani (2014). 

Veronica (2014) menganalisa pengaruh pengungkapan CSR terhadap 

harga saham dengan jumlah sampel sebanyak 207 perusahaan yang terdaftar di 

BEI. Pengungkapan CSR merupakan variabel independen yang dipergunakan 

dalam penelitian tersebut. 

Hewage (2015) melaksanakan penelitian kepada harga saham di Sri 

Lanka dengan sampel 30 perusahaan yang tercantum di Colombo Stock Exchange 

dalam periode 5 tahun (2010 sampai 2014). Variabel independen yang 

dipergunakan adalah CSR  

Laurensia (2015) melakukan analisa mengenai pengaruh kinerja 

keuangan terhadap harga saham melalui pengungkapan CSR pada perusahaan 
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konsituen indeks sri kehati. Sampel merupakan perusahaan yang tercatat di BEI 

tahun 2014. Variabel independen ialah ROA, ROE, dan pengungkapan CSR. 

Klerk, Villiers, dan Staden (2015) melakukan analisa pada perusahaan 

terbesar di Inggris mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap harga saham 

dengan jumlah sampel 89 perusahaan. Variabel independen adalah pengungkapan 

CSR dengan variabel moderating merupakan environmentally sensitive industries.  

Safira dan Riduwan (2015) melakukan penelitian di Indonesia mengenai 

harga saham dengan sampel perusahaan bidang manufaktur terdaftar di BEI dalam 

tahun 2010- 2013. Variabel independen berupa pengungkapan CSR, ROA, ROE. 

Berikut ini model penelitian dilakukan oleh Safira dan Riduwan (2015): 

 

 

 

 

Gambar 2.2.2 Model penelitian tentang harga saham, sumber: Safira dan Riduwan 

(2015). 

Bowerman dan Sharma (2016) melakukan penelitian terhadap saham, 

sampel sebanyak 91 dan 85 perusahaan di Inggris dan Jepang. Dengan 

menggunakan pengungkapan CSR sebagai variabel independen dan 

environmentally sensitive industries sebagai variabel moderating. 

Krisnamurti dan Adiwibowo (2016) telah melaksanakan penelitian di 

Indonesia tentang harga saham dengan variabel independen berupa pengungkapan 

CSR dan EPS. Variabel moderating merupakan environmentally sensitive 

industries. Sampel sebanyak 102 perusahaan Indeks LQ 45 di BEI. 
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Penelitian dengan judul pengaruh arus kas, pengungkapan CSR terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur dilakukan oleh Yudhihana (2016) di 

Indonesia dalam kurun waktu dari 2010 hingga 2014, jumlah sampel 14 

perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah arus kas dan 

pengungkapan CSR. 

Arimbawa dan Wirakusuma (2016)  melaksanakan penelitian berjudul 

Pengaruh pengungkapan CSR, profitabilitas, pembagian deviden pada harga 

saham. Sampel penelitian merupakan perusahaan manufaktur dalam indeks LQ45 

di BEI dalam periode 2010 – 2013. Pengungkapan CSR, profitabilitas, pembagian 

deviden sebagai variabel independen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana (2017) dengan menggunakan 

pengungkapan CSR dan profitabilitas sebagai variabel independen. Sampel 

merupakan perusahaan industri dasar dan kimia di BEI dalam periode 2012-2015 

sebanyak 23 perusahan. Berikut ini model penelitian dilakukan oleh Sulistiana 

(2017): 

 

 

 

Gambar 2.2.3 Model penelitian tentang harga saham, sumber: Sulistiana (2017) 

 Fahmi dan Pumawan (2017) meneliti tentang Pengaruh Pengungkapan 

CSR terhadap harga saham perusahaan di BEI dalam periode 2012–2016 sebanyak 

41 dijadikan sampel. Variabel independen adalah pengungkapan CSR. 
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Noija (2018) melakukan penelitian terhadap harga saham dengan 

menggunakan sampel 56 perusahaan di BEI dalam periode 2014-2016. Variabel 

independen adalah pengungkapan CSR. Model penelitian dilakukan oleh Noija 

(2018), sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2.4 Model penelitian tentang harga saham, sumber: Noija (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2019) di Indonesia dengan 

variabel independen berupa pengungkapan CSR, ROI dan ROE. Sampel 

merupakan 38 perusahaan dalam bidang manufaktur sector consumer good yang 

tercatat di BEI dalam periode 2013 - 2016. Berikut ini model penelitian yang 

dilakukan oleh Utomo (2019): 

 

 

 

 

Gambar 2.2.5 Model penelitian tentang harga saham, sumber: Utomo (2019) 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen pada Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial terhadap Harga 

Saham 

Tanggung jawab sosial (CSR) adalah suatu prosedur bagi perusahaan 

memberikan perhatian terhadap sekelompok masyarakat atau lingkungan sekitar 

secara sukarela dengan kemauan sendiri yang bersifat tidak ada unsur paksaan  

(Kaaro & Kalangi, 2013). Pengungkapan CSR adalah bagian dari tanggung jawab 
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sosial dengan memberikan serta menghubungkan informasi-informasi sosial 

dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui laporan tahunan 

perusahaan (Murdiono, 2018). 

Klerk et al., (2015), Yudhihana (2016), Bowerman dan Sharma (2016) 

memperlihatkan bukti ada hubungan signifikan yang positif diantara 

pengungkapan CSR dengan harga saham. Dengan diungkapkan CSR pada laporan 

tahunan, perusahaan mendapatkan nilai tambahan dari penanam modal dalam 

melakukan pemberian nilai-nilai terhadap perusahaan yang hendak di investasi, 

penilaian tersebut dilakukan dengan informasi yang didapatkan melalui laporan 

tahunan perusahaan (Klerk et al., 2015). Investor-investor sangat memerlukan 

informasi atas pengungkapan terhadap CSR perusahaan, jika informasi 

pengungkapan CSR sesuai dengan harapan investor maka akan menarik minat 

investor dan nilai saham perusahaan akan bertambah. Sebaliknya, apabila 

informasi tersebut tidak sesuai yang diharapkan investor maka akan menyebabkan 

nilai saham perusahaan menurun (Widaningsih & Ervinah, 2012). 

Hamdani (2014), Veronica (2014), Fahmi dan Pumawan (2017), 

Sulistiana (2017) dan Noija (2018) membuktikan hubungan signifikan diantara 

pengungkapan CSR terhadap harga saham. Sedangkan Laurensia (2015), Safira 

dan Riduwan (2015),Arimbawa dan Wirakusuma (2016), Krisnamurti dan 

Adiwibowo (2016) dan Utomo (2019) membuktikan pengaruh pengungkapan 

CSR pada harga saham memiliki hubungan insignifikan. 

H1: Pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh signifikan positif 

 terhadap harga saham. 

Fiona. Analisis Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Harga Saham 
pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2019



14 

 

 
 

Universitas Internasional Batam 

2.3.2 Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial terhadap Harga 

Saham yang Dimoderasi Environmetally Sensitive Industries 

Perusahaan yang beroperasi di industri sensitif kepada lingkungan 

berkemungkinan besar memiliki akibat yang menyebabkan kerugian perusahaan 

dan berdampak negatif kepada arus kas perusahaan (Bowerman & Sharma, 2016). 

Perusahaan yang melakukan CSR dan melakukan pengungkapan CSR, 

mendapatkan kualitas lebih dari sudut pandang investor disaat munculnya risiko. 

Hal ini akan memberikan motivasi perusahaan yang bidang industrinya sensitif 

terhadap lingkungan untuk lebih sering melakukan pengungkapan CSR. 

Dikarenakan ketertarikan investor menanamkan modalnya lebih kepada 

perusahaan yang mempunyai hubungan baik terhadap masyarakat (Hidayansyah, 

Hubeis, & Irwanto, 2015). Meningkatnya untuk penanaman modal terhadap 

perusahaan atas keyakinan investor, mampu meningkatkan harga saham 

perusahaan (Klerk et al., 2015).  

Bersumber perolehan hasil dari penelitian Klerk et al., (2015) dapat 

dinyatakan moderasi environmentally sensitive industries ada pengaruh yang 

signifikan kepada hubungan diantara pengungkapan CSR dan harga saham. 

Sedangkan Krisnamurti dan Adiwibowo (2016) serta Bowerman dan Sharma 

(2016) membuktikan pengaruh moderasi environmentally sensitive industries 

memiliki hubungan insignifikan terhadap hubungan diantara pengungkapan CSR 

dan harga saham. 

H2: Moderasi environmetally sensitive industries berpengaruh signifikan 

 positif terhadap hubungan pengungkapan  CSR dan harga saham. 
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2.4 Model Penelitian 

Penerapan model pada penelitian merupakan pola penelitian yang akan 

dibuat dengan mempergunakan variabel dependen yang diteliti berupa harga 

saham. Variabel independen yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

variabel moderating berupa environmentally sensitive industries. Berikut ini 

tampilan model penelitian: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.6 Model penelitian pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial 

terhadap harga saham, sumber: data diolah, 2019 
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