
7 
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1 Teori Legitimasi 

Penerapan Corporate Social Responsibility merupakan salah satu faktor yang 

dapat menarik minat pemegang saham untuk berinvestasi. Para investor lebih 

tertarik untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan yang menerapkan 

program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai kegiatan disamping 

usahanya. Hal ini didukung oleh penelitian Pflieger, et al.(2005) yang 

menunjukkan bahwa usaha-usaha pelestarian lingkungan oleh perusahaan akan 

mendatangkan beberapa keuntungan, diantaranya adalah ketertarikan pemegang 

saham dan stakeholders terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan akibat 

pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. 

 

Corporate Social Responsibility dapat digambarkan dengan teori legitimasi. 

Perusahaan bisa berada dalam masyarakat karena adanya dukungan dari 

masyarakatdi sekitarnya. Oleh sebab itu, perilaku dan cara yang digunakan 

perusahaan saat menjalankan bisnis sebaiknya berada dalam pedoman yang 

diterapkan masyarakat. Deegan,et al.(2002) menyatakan bahwa legitimasi dapat 

diperoleh apabila terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak 
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mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam 

masyarakat dan lingkungan. 

 

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka 

mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana 

untuk mengonstruksi strategi perusahaan,terutama terkait dengan upaya 

memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor 

Hadi, 2010: 87). Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang 

dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya 

baik fisik maupun non fisik. O’Donovan (2002) dalam Nor Hadi (2010:87) 

berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan 

masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkanatau dicari perusahaan 

dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber 

daya potensial bagi perusahaan untuk mempertahankan hidup (going concern) 

(Anggita, 2012). 

 

Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan berorientasi pada 

keberpihakan terhadap masyarakat (society), baikpemerintah, individu, dan 

kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan 

keberpihakan kepada society, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan 

masyarakat. Suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi 

ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk 

menghadapi kegagalan kinerja perusahaan seperti kecelakaan serius atau skandal 

keuangan organisasi mungkin perusahaan dapat : 
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1) Mencoba untuk mendidik para stakeholders tentang tujuan organisasi untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan 

2) Mencoba untuk mengubah persepsi stakeholders terhadap suatu kejadian (tetapi 

tidak merubah kinerja aktual organisasi). 

3) Mengalihkan (memanipulasi) perhatian dari masalah menjadi perhatian 

(mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif tidak berhubungan 

dengan kegagalan). 

4) Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerja. 

Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan penting terhadap 

praktek pengungkapan sosial perusahaan. Kebanyakan inisiatif utama 

pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi 

legitimasi. Misal, kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan 

untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan 

dengan elemen negatif, supaya masyarakat dapat melihat bahwa perusahaan 

tersebut kinerjanya cukup baik sehingga menarik lebih banyak investor yang 

dapat mengakibatkan kenaikan harga saham perusahaan tersebut. (Harahap, 2014) 

 

2.1.2 Teori Stakeholders (Stakeholders Theory) 

Chariri dan Ghozali (2007, h.32) mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas 

yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan 

manfaat bagi stakeholders-nya (shareholders, kreditor, konsumen, supplier, 

pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Rudito (2004) mengemukakan 

bahwa perusahaan dianggap sebagai stakeholders, jika mempunyai tiga atribut, 

yaitu : kekuasaan, legitimasi dan kepentingan. 
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Mengacu pada pengertian stakeholders diatas, maka dapat ditarik suatu penjelasan 

bahwa dalam suatu aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar 

dan dari dalam, yang kesemuanya dapat disebut sebagai stakeholder.  

Kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada dukungan stakeholder 

dan dukungan tersebut harus dicari sehingga segala aktivitas perusahaan 

tujuannya adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful 

stakeholder, maka akan semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi 

dengan para stakeholders. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari 

dialog antara perusahaan dengan stakehoders-nya (Chariri dan Ghazali, 2007). 

Kasali dalam Wibisono (2007, hal. 90) membagi stakeholder menjadi sebagai 

berikut :  

1.       Stakeholder Internal dan stakeholder eksternal. 

Stakeholder internal adalah stakeholder yang berada di dalam lingkungan 

organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (shareholder). 

Sedangkan stakeholder eksternal adalah stakeholder yang berada di luar 

lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, 

masyarakat, pemerintah, pers, kelompok social responsible investor, licensing 

partner dan lain-lain.  

2.       Stakeholder primer, sekunder dan marjinal.   

Tidak semua elemen dalam stakeholder perlu diperhatikan. Perusahaan perlu 

menyusun skala prioritas. Stakeholder yang paling penting disebut stakeholder 

primer, stakeholder yang kurang penting disebut stakeholder sekunder dan yang 

biasa diabaikan disebut stakeholde rmarjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi 
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setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa 

berubah dari waktu ke waktu.  

1. Stakeholder tradisional dan stakeholder masa depan. 

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai stakeholder tradisional, karena 

saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan stakeholder masa 

depan adalah stakeholder pada masa yang akan datang diperkirakan akan 

memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan 

konsumen potensial.  

4.       Proponents, opponents, dan uncommitted.  

Diantara stakeholder ada kelompok yang memihak organisasi (proponents), 

menentang organisasi (opponents) dan ada yang tidak peduli atau abai 

(uncommitted). Organisasi perlu mengenal stakeholder yang berbeda-beda ini agar 

dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan 

tindakan yang proposional.  

5.       Silent majority dan vokal minority.  

Dilihat dari aktivitas stakeholder dalam melakukan komplain atau mendukung 

perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara 

vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara silent (pasif). 

 

2.1.3 Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Signaling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi 

merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada 

hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan 
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masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan 

hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, 

relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal 

sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. (Nurrohman, 2013) 

 

Menurut Jogiyanto (2000: 392), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilankeputusan 

investasi. Apabila pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu setelah pengumuman tersebut diterima 

olehpasar. 

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima 

informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan 

menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (good news) atau signal  

buruk (bad news). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik bagi 

investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Menurut 

Sharpe (1997: 211) pengumuman informasi akuntansi memberikan signal bahwa 

perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang sehingga investor 

tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Dengan demikian pasar yang 

bereaksi akan tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. 

Hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan 

ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham juga dapat 

dilihat dalam efisiensi pasar.  

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi 

sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan 
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tahunan perusahaannya. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan 

dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan 

keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan 

dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang 

relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui 

oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua investor 

memerlukan informasi untuk mengevaluasi risiko relatif setiap perusahaan 

sehingga dapat melakukan diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan 

preferensi risiko yang diinginkan. Salah satu informasi yang dicari oleh para 

investor masa kini adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), 

karena bagi perusahaan yang melakukan dan melaporkan kegiatan Corporate 

Social Responsibility (CSR) dalam laporan tahunannya dianggap sebagai 

perusahaan yang baik dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. 

Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli oleh investor maka perusahaan harus 

melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transparan.  

 

2.1.4 Harga Saham 

Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam 

suatu perusahaan, selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan 

bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya (berapapun porsinya/jumlahnya) 

dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut. Selembar saham 

mempunyai nilai atau harga. Menurut Widoatmojo (1996;46) harga saham dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga) : 
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a.  Harga Nominal 

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk 

menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal 

memberikan arti penting saham karena deviden minimal biasanya ditetapkan 

berdasarkan nilai nominal. 

b. Harga Perdana 

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. 

Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi 

(underwriter) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham 

emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga 

perdana. 

c. Harga Pasar 

Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor, 

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

lam. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Transaksi disini 

tidak lagi melibatkan emiten dan penjamin emisi, harga ini yang disebut sebagai 

harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga 

perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali 

terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap 

hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar. 

 

2.1.5 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah “salah satu dari bentuk tanggung 

jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (stakeholder)” (Solihin, 2009). 
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CSR dalam buku Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama dalam bukunya 

yang berjudul “Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR”, belum 

mendefenisikannya dengan pendapat sendiri, tetapi dalam buku tersebut 

mendefinisikan CSR merujuk kepada isi Pasal 1 Butir 3 UUPT, dimana bahwa 

TJSL merupakan suatu kewajiban.  

 

Rahman (2009) memberikan 3 (tiga) definisi Corporate Social Responsibility 

(CSR) sebagai berikut : 

1.   Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, 

lebih dari batas-batas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan; 

2.   Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan 

berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas 

hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih 

luas; dan 

3.   Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, 

berikut komunitas setempat (local) dan masyarakat secara keseluruhan dalam 

rangka meningkatkan kualitas hidup; 

 

2.1.6 Nilai Laba 

Menurut Stice, et al. (2009:240) laba adalah pengambilan atas investasi kepada 

pemilik. Hal ini mengukur nilai yang dapat diberikan oleh entitas kepada investor 

dan entitas masih memiliki kekayaan yang sama dengan posisi awalnya. 
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Selanjutnya menurut Suwardjono (2008 : 464) laba dimaknai sebagai imbalan atas 

upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan 

kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan 

produksi dan penyerahan barang atau jasa). Dan menurut Soemarso SR (2004 : 

227) angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah Laba Bersih (net income). 

Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Sebaliknya, apabila 

perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi 

bersih (net loss). 

Kegiatan perusahaan sudah dapat dipastikan berorientasi pada keuntungan atau 

laba, menurut Soemarso (2004:245). Laba adalah selisih lebih pendapatan atas 

beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama 

periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh 

mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai 

selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang 

dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu. 

Umumnya perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu memperoleh 

laba yang optimal dengan pengorbanan yang minimal untuk mencapai hal tertentu 

perlu adanya perencanaan dan pengendalian dalam setiap aktivitas usahanya agar 

perusahaan dapat membiayai seluruh kegiatan yang berlangsung secara terus 

menerus. 

Pengertian laba menurut Baridwan (2004 : 29) adalah kenaikan modal (aktiva 

bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi 

dari badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi 

badan usaha selama satu periode kecuali yang termasuk dari pendapatan (revenue) 
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atau investasi oleh pemilik. Sedangkan menurut Simamora (2002 : 45), laba 

adalah perbandingan antara pendapatan dengan beban jikalau pendapatan 

melebihi beban maka hasilnya adalah laba bersih. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laba berasal dari semua 

transaksi atau kejadian yang terjadi pada badan usaha dan akan mempengaruhi 

kegiatan perusahaan pada periode tertentu dan laba di dapat dari selisih antara 

pendapatan dengan beban, apabila pendapatan lebih besar dari pada beban maka 

perusahaan akan mendapatkan laba apabila terjadi sebaliknya maka perusahaan 

mendapatkan rugi. 

 

2.1.7 Nilai Buku 

Menurut Hartono (2003 : 82), nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva 

bersih (net assets) yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu 

lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang 

saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan 

jumlah saham yang beredar. 

Nilai buku per lembar saham ini menunjukan nilai aktiva bersih per lembar saham 

yang dimiliki oleh pemegangnya. Selainitu, nilai buku juga dapat mencerminkan 

berapa besar jaminan yang akan diperoleh pemegang saham apabila perusahaan 

penerbit saham (emiten) tersebut dilikuidasi. Nilai buku ekuitas (equity book 

value) merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten.  

Nilai buku suatu saham akan berarti jika nilai tersebut dibandingkan dengan nilai 

pasarnya. Market price to book value ratio menunjukkan perbandingan antara 

harga pasar saham relatif terhadap nilai buku. Misalkan suatu saham dengan 
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market price to book value ratio = 1.65 berarti nilai perusahaan melebihi 65% dari 

apa yang telah  dan sedang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Semakin tinggi 

nilai dari rasio ini maka akan semakin besar tambahan kesejahteraan yang 

dinikmati oleh pemilik saham ini. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Purnamarini (2007) meneliti tentang pengaruh laba akuntansi, nilai buku, arus kas 

operasi terhadap harga dan return saham berdasar karakteristik perusahaan pada 

perusahaan manufaktur di Indonesia dan menemukan hasil bahwa laba akuntansi 

dan nilai buku tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

 

Yolanda (2009) juga meneliti tentang pengaruh laba akuntansi, nilai buku per 

lembar saham dan arus kas operasi terhadap harga saham dan hasilnya adalah 

ketiga variabel tersebut tidak mempengaruhi harga saham pada perusahaan – 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

 

Subiyantoro dan Andreani (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham (Kasus Perusahaan Jasa 

Perhotelan yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia)  menemukan bahwa variabel 

yang dominan pengaruhnya terhadap harga saham adalah book value equityper 

share (BVS) atau nilai buku. 

 

Siagian (2004) menemukan hasil bahwa Nilai Buku dan laba per lembar saham 

berpengaruh secara positif  terhadap harga pasar saham dalam penelitiannya yang 
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berjudul Analisis Pengaruh Nilai Buku dan Laba per Lembar Saham Terhadap 

Harga Pasar Saham Pada Perusahaan Manufaktur Go Public di BEJ Tahun 1995 – 

2002. 

 

Irianti (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kandungan Informasi 

Arus Kas, Komponen Arus Kas, Dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Dan Return 

Saham menemukan hasil bahwa Laba Akuntansi mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham. 

 

Mulya (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Relevansi Informasi 

Laba Akuntansi, Nilai Buku Ekuitas Dan Arus Kas Operasi Dengan Harga Saham 

(Studi Empirik Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2004-2008) menemukan bukti yaitu bahwa laba akuntansi dan 

nilai buku ekuitas berpengaruh positif terhadap harga saham secara parsial. 

 

Anwar, et al. (2010) meneliti tentang Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Harga Saham 

menemukan bukti bahwa ada pengaruh signifikan antara Kinerja Keuangan, dan 

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap harga saham secara parsial. 

Selain itu, Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) memberi 

pengaruh positif terhadap hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dan 

harga saham di pasar modal. 

2.3 Pengembangan Hipotesis 
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2.3.1. Pengaruh Nilai Buku Terhadap Harga Saham 

Graham et al. (2000) meneliti pengaruh nilai buku dan laba perlembar saham 

dengan harga pasar saham. Penelitian mereka didorong oleh perkembangan 

standar akuntansi yang baru saja terjadi di Thailand dibanding dengan standar 

akuntansi di Amerika Serikat. Temuan mereka menunjukkan nilai buku dan nilai 

laba per saham di Thailand memiliki relevansi nilai. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya hubungan secara positif dan signifikan secara statistis antara nilai buku 

dan nilai laba per lembar saham dengan harga saham. Kemudian pada saat terjadi 

krisis ekonomi, hubungan antara perubahan laba per saham dan perubahan nilai 

pasar tidak berubah. Akan tetapi relevansi nilai buku mengalami kenaikan. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah 

H1a : Nilai Buku berpengaruh positif terhadap harga saham 

 

2.3.2 Pengaruh Nilai Laba Terhadap Harga Saham 

NetProfit Margin adalah salah satu faktor yang mempengaruhi naik turunnya 

harga saham di pasar modal.Selain itu, NPM juga berfungsi untuk mengetahui 

laba perusahaan dari setiap penjualan atau pendapatan perusahaan, dan laba 

perusahaan mempengaruhi fluktuasi harga saham.  

Hal diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mulyono (2000:89) sebagai 

berikut :“Bahwa ketika laba meningkat maka harga saham cenderung naik, 

sedangkan ketika laba menurun maka harga saham ikut juga menurun”. 

Dari pendapat pakar diatas, laba yang diwakili NPM mempunyai korelasi positif 

terhadap harga saham. Analisis ini dapat dijelaskan sebagai berikut: apabila NPM 

naik mengindikasikan laba perusahaan meningkat, dan investor akan tertarik 
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dengan kenaikan laba bersih perusahaan, maka akibatnya permintaan saham 

perusahaan tersebut akan meningkat sehingga akan menaikan harga saham karena 

jumlah permintaan saham tersebut lebih besar dibandingkan jumlah 

penawarannya. Begitu juga sebaliknya, apabila laba menurun, akan menyebabkan 

permintaan saham turun yang akhirnya harga saham juga akan turun. Berdasarkan 

hasil penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah 

H1b : Nilai laba berpengaruh positif terhadap harga saham 

 

2.3.3 Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap 

Harga Saham 

Penelitian yang dilakukan oleh Sayekti dan Wondabio (2007) mengaitkan 

pengaruh CSR disclosure terhadap Earning Response Coefficient (ERC), yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa investor mengapresiasi informasi CSR yang 

diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Selain informasi mengenai keuangan perusahaan, investor juga melihat kinerja 

perusahaan dari aspek lainnya, salah satunya adalah pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR). Mengacu pada teori signalling, perusahaan yang 

mengungkapkan informasi tentang perusahaan akan direspon oleh para 

penggunanya. Dalam hal ini, seorang investor selain melihat kinerja keuangan 

perusahaan juga melihat apakah perusahaan tersebut melaksanakan dan 

melaporkan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam laporan 

tahunannya. Perusahaan yang melakukan kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dinilai lebih unggul, karena penilaian kinerjanya semakin 
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baik. Hal itu menyebabkan banyak investor akan terdorong untuk berinvestasi di 

perusahaan tersebut dan harga saham perusahaannya akan naik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 

H2 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

positif terhadap harga saham 

 

2.3.4 Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

hubungan antara nilai buku dengan harga saham 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu informasi yang 

diungkapkan oleh suatu perusahaan di dalam laporan tahunannya. Suatu informasi 

dianggap informatif atau memiliki nilai jika informasi tersebut mampu mengubah 

reaksi investor. Bentuk reaksi investor terhadap saham tertentu di pasar modal 

akan mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran dari saham itu sendiri, 

yang akan berdampak terhadap harga saham. (Wahyuningsih, 2011). Banyak 

faktor yang menjadi salah satu dasar bagi investor untuk mengambil keputusan 

investasi pada suatu perusahaan, salah satunya adalah nilai buku. Untuk 

menghilangkan keraguan calon investor, maka diperlukan tambahan informasi, 

termasuk pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang 

menunjukkan bahwa entitas memiliki peluang untuk dapat tetap bertahan atau 

going concern sehingga risiko untuk likuidasi semakin kecil. Semakin minim 

tingkat keraguan calon investor pada suatu saham maka permintaan akan saham 

tersebut akan tinggi dan akan mengakibatkan harga sahamnya naik. 
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H3 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) memperkuat 

hubungan antara nilai buku terhadap harga saham 

 

2.3.5 Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

hubungan antara nilai laba dengan harga saham 

Lajili dan Zeghal (2006) menemukan bahwa perusahaan yang lebih banyak 

mengungkapkan informasi human capital (yang juga merupakan bagian dari 

CSR) memiliki kinerja pasar yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan 

yang lebihsedikit mengungkapkan informasi tersebut. Dan kinerja pasar yang baik 

ini dapat juga dilihat dari pergerakan harga sahamnya perusahaannya. 

Penulis berasumsi bahwa dengan adanya pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dapat memperkuat hubungan antara nilai laba terhadap 

harga saham, karena selain informasi mengenai nilai laba yang didapat oleh 

investor, informasi mengenai pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) di perusahaan tersebut juga dapat menjadi bahan penilaian bagi para 

investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut yang kemudian akan 

berdampak pada permintaan dan penawaran dan secara langsung mempengaruhi 

harga saham. 

H4 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) memperkuat 

hubungan antara nilai laba terhadap harga saham 
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2.4 Model Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, model penelitian yang 

menggambarkan hubungan antara Nilai Buku dan Nilai Laba, Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR), dan Harga Saham : 
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Gambar 2.1 Rangka penelitian: Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) sebagai variabel Moderating 
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