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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

 Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang atau long term financial assets. Pasar modal memiliki peranan penting 

bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi yaitu 

fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan menjalankan fungsi 

ekonomi karena menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan 

yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan 

dana (emiten). Pasar modal dikatakan menjalankan fungsi keuangan karena 

memberikan kesempatan bagi para investor untuk memperoleh hasil sesuai 

dengan karakteristik investasi yang dipilih. 

 Pasar modal menawarkan berbagai macam instrumen keuangan bagi para 

investor diantaranya berupa saham, obligasi dan instrumen derivatif lainnya. 

Saham merupakan sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan suatu 

perusahaan. Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak 

pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pembeli 

pinjaman. Instrumen derivatif merupakan sekuritas yang nilainya berupa turunan 

dari suatu sekuritas lain, sehingga nilai instrumen derivatif sangat tergantung dari 

harga sekuritas lain yang ditetapkan sebagai patokan. Dengan berinvestasi pada 

saham maka investor dapat berspekulasi bahwa investasi yang ditanamnya akan 

menghasilkan keuntungan pada masa yang akan datang.  

 Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang banyak diminati oleh 

investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.. 

Investor yang memiliki saham suatu perusahaan maka memiliki hak klaim atas 

penghasilan dan aktiva perusahaan tersebut. Investor yang menanamkan 

sahamnya pada suatu perusahaan bertujuan agar dana yang dialokasikan 

menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut dapat berupa dividen dan capital 

gain. Capital gain akan diperoleh setelah terjadi transaksi dimana harga jual 
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saham lebih tinggi dari harga belinya, sedangkan dividen merupakan keuntungan 

yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan.  

 Perusahaan go public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2017 berjumlah 539 perusahaan. Perusahaan tersebut tergabung ke dalam 

beberapa indeks diantaranya adalah indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 

indeks Sektoral, indeks Papan Utama, indeks Papan Pengembangan, indeks 

Individual, indeks LQ 45, indeks Kompas 100, indeks Sri Kehati, indeks Pefindo 

25, indeks Bisnis 27 dan Jakarta Islamic Index (JII). Salah satu indeks saham 

yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah indeks kompas 100. Peneliti 

memilih indeks Kompas 100 sebagai indeks yang diteliti karena berdasarkan data 

yang diperoleh pada tanggal 30 desember 2016 saham-saham yang termasuk 

dalam indeks kompas 100 diperkirakan mewakili 70% dari total nilai kapitalisasi 

pasar seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka dengan 

demikian investor bisa melihat kecenderungan arah pergerakan indeks dengan 

mengamati pergerakan indeks kompas 100 dikarenakan indeks kompas 100 

memiliki nilai kapitalisasi pasar yang besar dan likuiditas yang tinggi. 

 Sama halnya dengan komoditi lain, harga saham cenderung mengalami 

fluktuasi karena harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Sesuai 

dengan hukum permintaan dan penawaran, semakin tinggi permintaan investor 

untuk menanamkan sahamnya maka semakin tinggi harga saham perusahaan 

tersebut. Sebaliknya, semakin rendah permintaan investor untuk menanamkan 

sahamnya maka semakin rendah harga saham perusahaan tersebut. Berikut 

merupakan harga saham indeks Kompas 100 yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016:  
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Tabel 1.1  

Harga Saham Penutupan Tahunan Indeks Kompas 100 Tahun 2012-2016 

No  Kode  
Harga Saham (Rp) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 ADHI 1,573 1,510 3,480 2,140 2,080 

2 ADRO 1,590 1,090 1,040 515 1,695 

3 APLN 370 215 335 334 210 

4 BEST 670 445 730 294 254 

5 BHIT 550 340 289 174 135 

6 BJTM 380 375 460 437 570 

7 BKSL 189 157 104 58 92 

8 BMTR 2,350 1,900 1,425 1,100 615 

9 BUMI 600 300 80 50 278 

10 EXCL 5,550 5,200 4,865 3,650 2,310 

11 GJTL 2,225 1,680 1,425 530 1,070 

12 INTP 22,450 20,000 25,000 22,325 15,400 

13 ITMG 41,550 28,500 15,375 5,725 16,875 

14 JPFA 6,250 1,220 950 635 1,455 

15 JSMR 5,450 4,725 7,050 5,225 4,320 

16 LSIP 2,400 1,930 1,890 1,320 1,740 

17 MAPI 6,650 5,500 5,075 3,795 5,400 

18 MDLN 610 390 520 467 342 

19 MNCN 2,625 2,625 2,540 1,855 1,755 

20 PGAS 4,600 4,475 6,000 2,745 2,700 

21 SIMP 1,150 780 705 332 494 

22 SMGR 15,750 14,150 16,200 11,400 9,175 

23 UNTR 19,700 19,000 17,350 16,950 21,250 

24 RALS 1,187 1,171 790 645 1,195 

25 INDY 1420 590 510 110 705 

26 KRAS 615 495 485 293 770 

Rata-rata 5,710 4,568 4,411 3,196 3,573 

Sumber: idx.co.id 

 Data pada Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pergerakan harga saham indeks 

Kompas 100 berfluktuatif bahkan cenderung mengalami penurunan. Berikut 

adalah pergerakan harga saham indeks Kompas 100 tahun 2012-2016 disajikan 

dalam bentuk grafik seperti di bawah ini: 
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Sumber: idx.co.id 

Gambar 1.1  

Rata-rata Harga Saham Penutupan Tahunan Indeks Kompas 100  

Tahun 2012-2016 

 Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata harga saham penutupan 

tahunan pada indeks Kompas 100 periode 2012-2016 cenderung mengalami 

penurunan. Idealnya, harga saham perusahaan mengalami kenaikan diatas nilai 

nominal karena harga saham dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam 

mengelola perusahaan. Semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan 

sahamnya pada suatu perusahaan maka mencerminkan bahwa perusahaan tersebut 

berhasil dalam mengelola perusahaannya. Namun, pada kenyataannya fluktuasi 

harga saham menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi oleh para investor. 

Seperti yang terjadi pada harga saham indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) mengalami tren yang menurun. Tahun 2013 rata-rata 

penurunan mencapai 20% dari tahun sebelumnya yang semula pada tahun 2012 

memiliki rata-rata harga saham sebesar 5,710 menjadi 4,568. Selanjutnya, di 

tahun 2014 rata-rata harga saham penutupan tahunan indeks Kompas 100 

mengalami penurunan kembali mencapai 3.44% menjadi 4,411. Pada tahun 2015 

penurunan terjadi kembali sebesar 27.54% menjadi 3,196. Namun, di tahun 2016 

rata-rata harga saham penutupan tahunan indeks Kompas 100 mengalami 

kenaikan  mencapai 11.80% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 3,573.   
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 Penurunan harga saham tersebut tidak dapat dibiarkan karena perusahaan 

akan memiliki citra negatif sehingga menurunkan tingkat kepercayaan investor 

untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut dan akan mengganggu 

pertumbuhan perusahaan pada masa yang akan datang. Investor akan menganggap 

bahwa kinerja perusahaan tersebut buruk sehingga para investor akan merubah 

keputusannya untuk tidak berinvestasi di perusahaan tersebut dan mencari 

perusahaan lain yang memiliki prospek yang lebih baik. Dampak terburuk yang 

akan dialami perusahaan adalah mengalami kebangkrutan.  

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa 

harga saham suatu perusahaan selalu berubah. Harga saham perusahaan 

mengalami perubahan, baik turun maupun naik. Permasalahan yang timbul  dalam 

penelitian ini adalah harga saham yang mengalami penurunan. Permasalahan 

tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam perusahaan 

khususnya pihak manajer dalam perusahaan. Perubahan harga saham dapat 

dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar, pada umumnya semakin 

tinggi permintaan maka semakin tinggi pula harga yang ditawarkan, begitu pula 

sebaliknya semakin rendah permintaan maka semakin rendah pula harga yang 

ditawarkan. Sedangkan penawaran dan permintaan di pasar di pengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Brigham dan Weston (Dwiyoga, 20014:23)  

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham adalah “laba 

per lembar saham (Earning per Share), tingkat bunga, jumlah dividen yang 

diberikan, jumlah laba yang dihasilkan, tingkat resiko dan pengembalian”. 

Sedangkan menurut Sudana (2015:88) besar kecilnya harga saham disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu: 

Pada dasarnya harga saham ditentukan oleh kekuatan antara permintaan 

dan penawaran, yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal 

yang menerbitkan saham maupun faktor eksternal perusahaan. Faktor 

internal, misalnya profitabilitas, leverage keuangan, leverage operasi, 

kelompok industri, ukuran perusahaan, manajemen perusahaan, dan 

sebagainya. Faktor eksternal, misalnya, kondisi ekonomi, suku bunga, 

inflasi, nilai tukar, kondisi politik, keamanan, dan sebagainya. 
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Dari pendapat para ahli yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan 

bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi naik dan turunnya harga saham 

suatu perusahaan. Secara spesifik disebutkan bahwa dua faktor internal yang 

mempengaruhi harga saham adalah kebijakan dividen dan profitabilitas. 

 Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang diambil oleh perusahaan yang 

dapat mempengaruhi harga saham karena kebijakan dividen dapat menarik minat 

investor untuk menanamkan sahamnya. Secara teoritis, teori kebijakan dividen 

terhadap harga saham terbagi menjadi tiga teori, yaitu 1) Teori Dividend 

Irrelevance yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 2) Teori Bird In The Hand yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga saham dan 3) Teori Tax 

Preference menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap 

harga saham. Teori Dividend Irrelenvance menyatakan bahwa kebijakan dividen 

tidak berpengaruh terhadap harga saham karena menurut teori ini ketika seorang 

investor membutuhkan kas maka mereka tinggal menjual saham yang dimilikinya 

sehingga akan mendapatkan capital gain dan ketika seorang investor tidak 

membutuhkan kas, maka mereka tinggal membeli saham dengan menggunakan 

dividen yang dibagikan perusahaan. Teori Bird In The Hand menyatakan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga saham karena menurut teori 

ini bahwa semakin tinggi pembayaran dividen yang dibagikan oleh perusahaan 

maka akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan sahamnya pada 

suatu perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi minat investor untuk 

menanamkan sahamnya pada suatu perusahaan maka permintaan saham 

perusahaan tersebut akan semakin tinggi yang berakibat semakin tingginya harga 

saham perusahaan. Teori Tax Preference menyatakan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh negatif terhadap harga saham karena menurut teori ini semakin tinggi 

dividen yang dibagikan oleh perusahaan maka pajak yang harus ditanggung oleh 

investor atas dividen yang dibagikan juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, 

investor lebih menyukai pembagian dividen dengan jumlah yang rendah karena 

pembagian dividen dengan jumlah yang rendah akan ikut berpengaruh pada 

semakin kecilnya pajak yang ditetapkan. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, 
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maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen memiliki tiga kemungkinan 

pengaruh terhadap harga saham. Pengaruh tersebut ditentukan oleh perilaku 

investor dalam merespon kebijakan dividen. Penelitian ini beranggapan bahwa 

investor lebih menyukai pembayaran dividen dalam jumlah yang tinggi, sehingga 

penelitian ini lebih mendukung teori bird in the hand.  

 Kebijakan dividen merupakan keputusan yang diambil oleh perusahaan 

berkaitan dengan laba yang dihasilkan perusahaan, apakah laba yang dihasilkan 

akan dibagikan pada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan sebagai laba 

ditahan untuk melakukan kegiatan investasi pada masa yang datang. Keputusan 

tersebut sangat berpengaruh pada pemegang saham karena apabila perusahaan 

akan membagikan keuntungan kepada para pemegang saham maka hal tersebut 

menandakan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan yang baik dan 

diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan sahamnya pada 

perusahaan tersebut.  

Faktor yang mempengaruhi harga saham selain kebijakan dividen adalah 

profitabilitas. Suatu perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya 

ketika perusahaan tersebut dalam keadaan yang menguntungkan/profitable. 

Perusahaan yang memperoleh keuntungan akan dengan mudah menarik investor 

menanamkan modalnya.  

Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang menjadi tolak ukur 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Seorang 

investor yang melakukan investasi pada perusahaan maka akan menerima laba 

atas saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Semakin tinggi laba yang 

dihasilkan perusahaan maka tidak menutup kemungkinan bahwa kesejahteraan 

investor akan meningkat dengan pengertian lain, bahwa investor akan 

mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.  

Alat ukur profitabilitas yang digunakan adalah earning per share (EPS) 

karena menurut Weston dan Brigham berpendapat bahwa EPS merupakan alat 

ukur profitabilitas yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham. Informasi 

mengenai EPS merupakan suatu hal yang dianggap penting oleh investor. Sejalan 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tandelilin (2010:365) yang 
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mengemukakan bahwa “bagi para investor, informasi EPS merupakan informasi 

yang dianggap paling mendasar dan berguna karena bisa menggambarkan prospek 

earning perusahaan di masa depan”.   

Hal tersebut mendorong para investor untuk menanamkan sahamnya. 

Semakin tinggi investor yang menanamkan sahamnya pada suatu perusahaan 

maka harga saham perusahaan tersebut akan ikut meningkat. Sejalan dengan 

pendapat Tampubolon (Novita, 2016:9) “apabila penghasilan korporasi menurun 

secara drastis atau jika terjadi kerugian, maka dividen yang dibayarkan sangat 

tajam dan drastis dipotong atau bahkan tidak ada pembayaran, kebijakan ini tidak 

akan memaksimalkan harga pasar saham”. Dari penjelasan tersebut menunjukkan 

bahwa kebijakan dividen dan profitabilitas mempengaruhi perubahan harga saham 

perusahaan.  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai harga 

saham seperti penelitian yang dilakukan oleh Dwiyoga (2014), dalam 

penelitiannya yang berjudul pengaruh dividen, profitabilitas dan earning per 

share terhadap harga saham pada perusahaan go public yang tergabung dalam 

indeks kompas 100 menghasilkan bahwa dividen, profitabilitas dan EPS secara 

parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap harga saham. Selain penelitian 

tersebut, terdapat penelitian lain oleh Fitri (2014), dalam penelitiannya yang 

berjudul pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham (studi kasus pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2012) menghasilkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham. 

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Mussalamah et al (2015) yang 

berjudul pengaruh earning per share (EPS), debt to equity ratio (DER) dan return 

on equity ratio (ROE) terhadap harga saham (studi empiris pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011) 

menghasilkan bahwa earning per share (EPS) dan return on equity (ROE) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sedangkan debt 

to equity ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap harga saham. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Khairani (2016) yang berjudul 

pengaruh earning per share (EPS) dan dividend terhadap harga saham perusahaan 
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pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013 

menghasilkan bahwa earning per share (EPS) dan dividend tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. Adapun penelitian dari Hunjra et al (2014) yang berjudul 

impact of dividend policy, earning per share, return on equity, profit after tax on 

stock prices menunjukan bahwa dividend yield dan dividend payout ratio 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Dividend yield 

memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham. Sedangkan dividend payout 

ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Earning per 

share dan profit after tax memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham. ROE memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga 

saham. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Khan (2012) yang berjudul effect of 

dividend and stock prices-a case of chemical and pharmaceutical industry of 

Pakistan menunjukan bahwa cash dividend, retention ratio dan return on equity 

berpengaruh signifikan dengan arah positif dengan harga saham. Sedangkan 

earning per share dan stock dividend tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

dan memiliki arah negatif terhadap harga saham.   

 Berdasarkan pemaparan yang telah di kemukakan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Kebijakan Dividen 

dan Profitabilitas terhadap Harga Saham pada indeks Kompas 100 yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016”  

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran kebijakan dividen pada Indeks Kompas 100 yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 

2. Bagaimana gambaran profitabilitas pada Indeks Kompas 100 yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 

3. Bagaimana gambaran harga saham pada Indeks Kompas 100 yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 
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4. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham pada Indeks 

Kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 

5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap harga saham pada Indeks 

Kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 

 

D. Tujuan Penelitian  

       Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai kebijakan dividen pada Indeks 

Kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016 

2. Untuk memperoleh gambaran mengenai Profitabilitas pada Indeks Kompas 

100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016 

3. Untuk memperoleh gambaran mengenai harga saham pada indeks Kompas 

100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada  tahun 2012-2016 

4. Untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh kebijakan dividen 

terhadap harga saham pada Indeks Kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2012-2016 

5. Untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh profitabilitas terhadap 

harga saham pada Indeks Kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2012-2016 

 

E. Manfaat Penelitian 

      Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi 

sumbangan pemikiran bagi penelitian dan pengembangan ilmu manajemen 

keuangan, khusunya mengenai pengaruh kebijakan dividen dan 

profitabilitas terhadap harga saham  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu, pengetahuan 

serta pengalaman berkaitan dengan manajemen keuangan khususnya 
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mengenai pengaruh kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap harga 

saham  

b. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa 

yang akan datang. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan perusahaan agar lebih memperhatikan kebijakan dividen 

dan profitabilitas karena akan berpengaruh pada harga saham perusahaan. 

c. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

investor dalam melakukan investasi dan dapat memberikan pengetahuan 

yang lebih jelas mengenai kebijakan dividen, profitabilitas dan 

pengaruhnya terhadap harga saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


