
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan harga saham di pasar modal merupakan suatu indikator penting 

bagi investor untuk mempelajari tingkah laku pasar. Dalam menentukan apakah investor 

akan melakukan transaksi di pasar modal, biasanya ia akan mendasarkan keputusannya 

pada berbagai informasi yang dimilikinya baik informasi yang tersedia di publik maupun 

informasi pribadi. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat harga saham adalah 

permintaan dan penawaran terhadap saham tersebut. Jika suatu permintaan terhadap 

saham semakin tinggi maka nilai saham tersebut akan cenderung naik sedangkan jika 

penawaran suatu saham semakin tinggi maka nilai suatu saham akan menurun. Jadi pada 

saat permintaan saham meningkat, maka harga saham tersebut akan cenderung meningkat, 

sebaliknya pada saat banyak pemilik saham menjual saham yang dimilikinya, maka harga 

saham tersebut cenderung akan mengalami penurunan. 

 Pada umumnya perusahaan dihadapkan pada beberapa masalah  penting yang 

berkaitan dengan keputusan investasi, dan untuk perusahaan go publik, ditambah dengan 

keputusan individu untuk menentukan berapa banyak dividen yang harus dibagikan 

kepada para pemegang saham. Kombinasi pengambilan keputusan ini akan mempunyai 

pengaruh terhadap nilai perusahaan yang dicerminkan oleh harga sahamnya. 

 Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memiliki beberapa 

masalah yang harus di hadapi, salah satu yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah 

mengambil keputusan untuk investasi, keputusan berinvestasi merupakan keputusan 

penting yang harus diambil oleh perusahaan, karena jika pengambilan keputusan investasi 

dilakukan dengan baik maka akan berdampak baik juga bagi nilai suatu perusahaan. 
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Semakin tinggi nilai suatu perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pemiliknya, 

dengan pengambilan keputusan investasi yang tepat maka akan berpengaruh terhadap 

nilai sahamnya yang mencerminkan nilai perusahaan tersebut. Dalam jangka panjang 

tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan oleh karena itu, keputusan 

investasi perlu mendapat perhatian khusus karena konsekuensi yang berdampak panjang 

bagi perusahaan, selain itu dana yang dikeluarkan untuk melakukan suatu keputusan 

berinvestasi  tidak sedikit, serta modal tidak dapat diperoleh dalam waktu yang relatif 

singkat. 

Pada dasarnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi atas perubahan harga 

saham, faktor tersebut yaitu terkait dengan faktor fundamental dan teknikal. Faktor 

fundamental menunjukkan kinerja keuangan perusahaan sedangkan untuk faktor teknikal 

terkait dengan kondisi eksternal perusahaan. Pada penelitian ini lebih ditekankan pada 

faktor fundamental dengan pertimbangan bahwa faktor tersebut secara langsung dapat 

ditentukan oleh pencapaian kinerja keuangan perusahaan, dalam hal ini mengenai 

dividend payout ratio dan Return On Investment. 

Sumber dana perusahaan yang bersifat eksternal bisa berupa saham yang 

berasal dari investor. Sedangkan manfaat kepemilikan saham adalah memperoleh dividen 

dan capital gain.  Saham yang dimiliki oleh para investor akan memperoleh haknya 

berupa dividen. Dividen adalah bagian dari laba yang dibayarkan kepada pemegang 

saham. Pembagian dividen juga berdasarkan kebijakan yang dijalankan perusahaan yang 

lazim disebut dividend payout ratio, mencakup keputusan mengenai apakah laba akan 

dibagikan seluruhnya kepada pemegang saham atau akan ditahan atau sebagian untuk 

diinvestasikan kembali. Pada umumnya perusahaan hanya bisa membagikan dividen yang 

besar apabila perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar pula. 



 Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi belum tentu akan memiliki 

Dividen Payout Ratio yang tinggi, semakin tinggi Dividen Payout Ratio maka akan 

menguntungkan investor dan memperlemah sektor internal perusahaan karena akan 

memperkecil jumlah laba ditahan perusahaan. Sebaliknya semakin rendah Divden Payout 

Ratio akan merugikan investor tetapi akan memperkuat internal financial perusahaan 

karena jumlah laba ditahan semakin besar. Rasio lain yang berhubungan dengan laba 

adalah Return On Investment. Rasio ini merupakan ukuran yang digunakan oleh suatu 

perusahaan untuk melihat atau meneliti sampai seberapa besar tingkat laba yang 

dihasilkan dengan sejumlah basis investasi yang ditanamkan. 

 Return On Investment merupakan faktor fundamental yang mempengaruhi harga 

saham, ROI yang semakin meningkat menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin 

baik. Hal tersebut akan mendorong investor untuk melakukan permintaan terhadap saham 

perusahaan tersebut sehingga berdampak pada kenaikan nilai saham dari perusahaan 

tersebut. 

 Indonesia memiliki perusahaan yang cukup banyak yang terbagi dalam beberapa 

sektor perusahaan, sektor tersebut antara lain sektor manufaktur, sektor perbankan, dan 

sektor asuransi, yang dari beberapa sektor tersebut terdapat banyak jenis perusahaan di 

dalamnya. Sektor manufaktur merupakan sektor yang memiliki jenis perusahaan 

terbanyak dalam beberapa perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia, perusahaan 

pada sektor ini memiliki nilai saham yang bervariasi, yang merupakan nilai saham yang 

banyak diminati oleh investor.  

 Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki potensi yang 

bagus sehingga memiliki tingkat pendapatan yang cukup besar, sehingga faktor tersebut 

dapat menarik investor untuk membeli saham perusahaan. Kondisi tersebut dapat 

ditunjukkan dari kondisi dividend payout ratio dan Return On Investment serta harga 



saham pada perusahaan sektor manufaktur. Dari seluruh perusahaan manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia hanya 12 perusahaan manufaktur yang di jadikan sampel 

peneliti yaitu perusahaan manufaktur yang membagikan dividen secara berturut- turut 

periode 2008- 2010 Data-data terkait dengan ketiga indikator tersebut secara lengkap 

dapat disajikan pada tabel 1. 



Tabel 1. Data Dividend Payout Ratio, Return On Investment dan harga saham Pada 
Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat di  Bursa Efek Indonesia Tahun 
2008-2010 

 
Perusahaan DPR ROI Harga Saham 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2009 2010 2011 
PT. Darya Varia Laboratoria,Tbk 0,36 0,35 0,30 11,11 9,22 12,98 1530 1170 1010 
PT. Gudang Garam, Tbk 35,81 36,19 40,84 7,81 12,69 13,49 21550 40000 37250 
PT. Sumi Indo Kabel, Tbk 39,16 14,92 66,52 15,35 5,11 0,77 1620 1200 1500 
PT. Intraco Penta, Tbk 37,66 34,59 29,12 2,02 3,20 5,08 690 2450 2675 
PT. Medco Energi Internasional, Tbk 17,79 41,27 23,43 14,15 0,94 3,65 2450 3375 3225 
PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk 142,17 22,59 0,10 23,61 34,27 38,95 177000 274950 267950 
PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk 152,18 56,12 56,03 2,48 21,73 19,44 3900 4425 4225 
PT. Semen Gresik ( persero ), Tbk 50,54 44,66 40,49 23,80 25,68 23,35 7550 9450 7750 
PT. IKI Indah Kabel Indonesia, Tbk 39,16 14,92 66,52 15,35 5,11 0,77 1620 1200 1500 
PT. Mandom Indonesia, Tbk 52,52 51,63 52,01 12,61 12,53 12,55 8100 5201 7100 
PT. Tunas Ridean, Tbk 95,63 7,19 2,59 6,84 17,53 12,81 1740 580 600 
PT. United Tractor, Tbk 27,51 28,76 36,94 11,65 15,64 13,04 15500 23800 21350 
Sumber: http://www.idx.co.id 

Berdasarkan data pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai dari Dividend Payout 

Ratio dan Return On Investment terus berubah dari tahun ke tahun nilai dari saham 

perusahaan tersebut mengalami peningkatan yang menggambarkan bahwa nilai 

perusahaan tersebut semakin meningkat, dimana peningkatan yang terjadi pada Return 

On Investment tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio sehingga menyebabkan 

kenaikan harga saham tidak proporsional. 

Berdasarkan fakta yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan judul 

“Pengaruh dividend Payout Ratio dan Return On Investment terhadap harga saham 

pada  Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia”. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah penelitian ini adalah: 



1. Apakah Dividend Payout Ratio dan Return On Investment secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan Manufaktur Yang 

Tercatat di Bursa Efek Indonesia? 

2. Dari kedua faktor yang diteliti, faktor mana yang mempunyai pengaruh paling 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan  Manufaktur  Yang Tercatat di 

Bursa Efek Indonesia? 

 

C. Pembatasan Penelitian 

 Penelitian ini terbatas pada  dividend payout ratio dan return on investment dengan 

periode waktu tiga tahun yaitu tahun 2008-2010 dengan menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui Dividend Payout Ratio dan Return On Investment secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan  

Manufaktur Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan Manufaktur Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi mengenai hal–hal yang berpengaruh terhadap harga saham sehingga 

dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menanamkan 

modalnya di perusahaan yang go public. 



b. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang kondisi nilai saham, sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan 

c. Bagi pihak yang berkepentingan terhadap pasar modal Indonesia (Bapepam, 

PT BEI, calon emiten dan profesi terkait), hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dalam meningkatkan perannya untuk memenuhi 

kebutuhan pihak pemakai informasi 

d. Bagi peneliti selanjutnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti selanjutnya 

mengenai pasar modal serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis. 

 

 

 


