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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu kunci keberhasilan perusahaan adalah bagaimana perusahaan 

tersebut dalam mengelola pembiayaannya. Hal ini sangat penting karena 

berhubungan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana (modal) untuk 

usahanya. Sumber pembiayaan bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman 

kepada pihak lain atau menjual sahamnya kepada masyarakat (external 

financing), dan memanfaatkan laba yang ditahan, yaitu laba yang tidak 

dibagikan sebagai dividen (internal financing). 

Pembiayaan dengan menggunakan sumber internal biayanya relatif lebih 

murah dibandingkan dengan pembiayaan dengan sumber eksternal. Myers 

(1984) dalam Myers and Majluf (1984) menyatakan bahwa perusahaan 

mempunyai kecenderungan untuk menentukan pemilihan sumber pendanaan 

yaitu dengan internal equity dahulu, apabila internal equity dianggap tidak 

mencukupi baru menggunakan external equity. Penggunaan sumber dana 

internal berupa laba ditahan berarti penundaan atau pengurangan pembayaran 

dividen kepada pemegang saham. 

Investor sendiri umumnya memiliki tujuan utama memperoleh 

keuntungan dari investasi yang dilakukan. Keuntungan para investor yang 

berinvestasi pada saham dapat berupa dividen atau keuntungan modal (capital 
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gains). Disisi lain, perusahaan juga mengharapkan adanya pertumbuhan secara 

terus-menerus untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan ekspansi 

usahanya, sehingga dibutuhkan banyak modal untuk mencapai tujuan tersebut. 

Secara tidak langsung, hal di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan 

perusahaan dan keuntungan investor adalah kedua hal yang diinginkan 

perusahaan tetapi sekaligus merupakan suatu tujuan yang berlawanan. Untuk 

mencapai kedua tujuan tersebut maka perusahaan harus menetapakan kebijakan 

dividen, yaitu kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk menetapkan 

proporsi pendapatan yang akan dibagikan sebagai dividen dan pendapatan yang 

akan ditahan sebagai laba ditahan untuk reinvestasi. 

Permasalahan yang ditimbulkan dari kedua tujuan tersebut adalah apabila 

perusahaan menetapkan proporsi pembayaran dividen terlalu besar maka 

proporsi laba ditahan akan semakin kecil, sehingga akan mengurangi modal 

untuk reinvestasi perusahaan yang dapat mengakibatkan terhambatnya 

pertumbuhan perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan ingin menahan 

sebagian besar labanya tetap di dalam perusahaan, berarti laba yang tersedia 

untuk dibayarkan kepada para pemegang saham akan semakin kecil yang dapat 

mengakibatkan risiko yang ditanggung para pemegang saham tidak sebanding 

dengan dividen yang diterima. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan dividen yang diambil 

oleh perusahaan harus tepat karena hal tersebut berhubungan secara langsung 

terhadap kepentingan para pemegang saham, apabila kepentingan para 

pemegang saham tidak dapat terpenuhi sesuai yang diharapkan, maka dapat 



3 

 

mengakibatkan permintaan terhadap saham perusahaan tersebut berkurang, dan 

secara tidak langsung akan dapat menurunkan harga saham perusahaan. Harga 

saham perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan salah 

satu indikator keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan, artinya 

harga saham merupakan indikator dari nilai perusahaan. 

Penentuan besarnya jumlah dividen sampai saat ini ternyata masih 

merupakan persoalan yang diperdebatkan (kontroversi) di dalam dunia 

keuangan, apakah dividen memiliki pengaruh terhadap harga saham atau tidak. 

Dalam dunia keuangan, masalah dividen ini sampai sekarang masih menjadi 

perdebatan sengit yang belum terpecahkan, sehingga dikenal dengan sebutan 

teka-teki dividen atau dividend puzzle (Black, 1976 dalam Martin, et.al., 

1995:453). 

Keown, et.al. (2000:607-608) menjelaskan bahwa sebagian besar 

kontroversi ini didasarkan pada ketidaksamaan pandangan antara para praktisi 

dan para akademisi. Martin, et.al. (1995:454) menyebutkan bahwa beberapa 

praktisi berpengalaman memandang perubahan harga saham dihasilkan oleh 

pengumuman dividen dan karenanya dividen dianggap penting, sedangkan 

sebagian besar masyarakat akademis memandang bahwa dividen itu tidak 

mengandung pengaruh yang berarti terhadap harga saham (irrelevant dividend) 

karena hubungan antara dividen dan harga saham mungkin hanya merupakan 

ilusi. 

Terdapat 3 pandangan utama tentang pengaruh kebijakan dividen 

terhadap harga saham (Martin, et.al., 1995:454-460). Pandangan pertama 
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menjelaskan bahwa kebijakan dividen tidak relevan terhadap harga saham, 

artinya kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga saham. Pandangan kedua 

menjelaskan bahwa kebijakan dividen dengan dividen tinggi akan meningkatkan 

harga saham, artinya semakin tinggi dividen yang dibagikan, maka akan semakin 

tinggi pula harga sahamnya, tetapi pandangan ketiga menjelaskan sebaliknya, 

bahwa kebijakan dividen yang rendah akan meningkatkan harga saham. 

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketiga 

pandangan tersebut bermuara kepada dua arus besar pandangan kebijakan 

dividen terhadap harga saham perusahaan. Pertama, kebijakan dividen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan. Kedua, 

kebijakan dividen berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 

perusahaan. 

Penelitian tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham 

telah banyak dilakukan, seperti pada penelitian Wijaya (2000) yang 

mendapatkan hasil bahwa secara empiris besaran koefisien dividen lebih besar 

daripada besaran koefisien risk premium. Ini membuktikan bahwa dividend yield 

lebih disukai daripada capital gains, sehingga semakin tinggi dividen yang 

dibagikan, maka akan semakin tinggi pula harga sahamnya, artinya kebijakan 

dividen yang tinggi akan meningkatkan harga saham seperti pada pandangan 

kedua.  

Harahap (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kebijakan 

Dividen Terhadap Harga Saham: Penelitian Empiris Pada Perusahaan-

Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta (BEJ)” mendapatkan hasil 
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bahwa kebijakan dividen tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham. Hasil penelitian ini lebih mendekati bahwa dividen tidak relevan 

terhadap harga saham seperti pada pandangan pertama. 

Nurmala (2006) yang meneliti pengaruh kebijakan dividen terhadap 

harga saham pada perusahaan-perusahaan otomotif di Bursa Efek Jakarta 

menemukan hasil bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham, sedangkan Mayasari (2009) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham (Pada 

Perusahaan Food And Baverage Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia)” 

menemukan hasil berbeda bahwa ternyata kebijakan dividen berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham. 

Pada Lofitasari (2010) yang meneliti tentang pengaruh kebijakan dividen 

terhadap harga saham indeks LQ 45 menemukan bahwa ternyata kebijakan 

dividen berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Wijaya (2007) 

pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Harga 

Saham Perusahaan Go Public Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta” 

mendapatkan hasil bahwa variabel kebijakan dividen, volume perdagangan, dan 

lavarage keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham, dan variabel kebijakan dividen yang pengaruhnya paling dominan 

terhadap harga saham. 

Permana (2013) yang meneliti pengaruh keputusan investasi (PER), 

keputusan pendanaan (DER), dan kebijakan dividen (DPR) terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI menemukan bahwa keputusan 
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investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan keputusan pendanaan dan kebijakan dividen secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Mardiyati, Ahmad, dan Putri (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Dan Profitabilitas Terhadap 

Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2005-2010” mendapatkan hasil bahwa kebijakan dividen yang 

diproksikan dengan variabel dividend payout ratio (DPR) secara parsial 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur. 

Kebijakan (DER) hutang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan, dan profitabilitas (ROE) memiliki pengaruh yang positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Pada penelitian Mahendratama (2012) dengan judul “Analisis Pengaruh 

Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham: Studi Kasus Pada Perusahaan LQ 

45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010” dengan 

proyeksi variabel bebas dividend per share (DPS), earning per share (EPS), dan 

dividend payout ratio (DPR) mendapatkan hasil bahwa DPS, EPS, dan DPR 

secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham. Artinya, kebijakan dividen terbukti berpengaruh secara signifikan 

terhadap  harga saham. 

Dari beberapa hasil penelitian tentang pengaruh kebijakan dividen 

terhadap harga saham didapatkan hasil yang tidak konsisten (research gap). 

Pada penelitian Harahap, Nurmala, Permata, dan Mardiyati, dkk., mendapatkan 
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hasil bahwa dividen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, 

sedangkan penelitian Wijaya, Lofitasari, dan Mahendratama, mendapatkan hasil 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap 

harga saham pada perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia sebagai 

upaya menindak lanjuti masalah ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian 

di atas (research gap). Mc Donnald, Jacquillat dan Nussenbaum (1975) dalam 

Nadhiroh (2013:91) mengemukakan bahwa dengan memahami perilaku 

finansial perusahaan-perusahaan dari berbagai negara yang berbeda dengan 

obyek yang berbeda serta metode analisis yang berbeda dapat diperoleh 

perspektif yang lebih luas dan menyeluruh tentang masalah keuangan dan bisnis. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul 

“Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham (Pengujian Empiris pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. 

 

B. Perumusan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tentang apakah dividen 

berpengaruh terhadap harga saham atau tidak (dividend puzzle), dan juga hasil 

penelitian terdahulu yang tidak konsisten (research gap), maka dapat dibuat 

perumusan masalah “apakah kebijakan dividen berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia?”. 

 



8 

 

C. Batasan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini pada pengaruh kebijakan dividen 

terhadap harga saham seperti yang telah diuraikan pada latar belakang di atas. 

Pertama, apakah dividen berpengaruh terhadap harga saham (dividen relevan) 

atau dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham (dividen tidak relevan). 

Kedua, apabila dividen berpengaruh terhadap harga saham, maka apakah  

kebijakan dividen yang membagikan dividen tinggi akan meningkatkan harga 

saham, atau kebijakan dividen yang membagikan dividen rendah akan 

meningkatkan harga saham. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah memberi jawaban atas pertanyaan pada 

perumusan masalah di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi para investor dan calon investor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi dalam saham sehingga diharapkan 

dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko kerugian. 
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2. Bagi manajemen perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi 

yang dapat digunakan sebagai masukan atau dasar bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan dividen yang tepat agar dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan dan harapan investor. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadiakan sebagai bahan referensi dan sumber 

informasi dalam melakukan penelitian sejenis ataupun pengembangan dari 

penelitian ini. 


