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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini mengacu dan merujuk beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini. 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian Wijaya (2000) yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai Perusahaan Di Indonesia: Pengujian Empiris Berdasarkan 

CAPM Pada Perusahaan Yang Telah Go Public Di Bursa Efek Jakarta”. 

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan Capital Assets 

Princing Model (CAPM). Penelitian ini menemukan bahwa secara empiris 

kebijakan dividen memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 

artinya semakin tinggi dividen yang dibagikan, maka akan semakin tinggi 

pula harga sahamnya. 

2. Penelitian Harahap (2002) yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Dividen 

Terhadap Harga Saham: Penelitian Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta”. Metode analisis data yang digunakan 

adalah pendekatan Capital Assets Princing Model (CAPM). Kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah tidak ada pengaruh kebijakan dividen 
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terhadap harga saham, artinya dividen tidak relevan terhadap harga 

sahamnya. 

3. Penelitian Nurmala (2006) yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Dividen 

Terhadap Harga Saham Perusahaan-Perusahaan Otomotif di Bursa Efek 

Jakarta”. Metode analisis data yang digunakan adalah Korelasi Spearman 

Rank. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah kebijakan dividen 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

4. Penelitian Wijaya (2007) yang meneliti pengaruh variabel kebijakan dividen, 

volume perdagangan, dan lavarage keuangan terhadap harga saham. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan go public yang tercatat di 

Bursa Efek Jakarta. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis 

Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah 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. 

5. Penelitian Lofitasari (2010) yang berjudul, “Pengaruh kebijakan Dividen 

Terhadap Harga Saham Indeks LQ 45”. Metode analisis data yang digunakan 

adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah kebijakan dividen berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham. 

6. Penelitian Mardiyati, Ahmad, dan Putri (2012) yang berjudul “Pengaruh 

Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai 

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

7. Penelitian Mahendratama (2012) yang berjudul “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. 

8. Penelitian 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 investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan keputusan pendanaan dan kebijakan dividen secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Dividen 

1) Pengertian Dividen 

Dividen adalah aliran kas yang dibayarkan kepada para pemegang 

saham atau equity investors (Riyanto, 2001:265), sedangkan menurut 

Baridwan (2004:434) dividen adalah adalah pembagian laba perusahaan 

kepada para pemegang saham yang besarnya sebanding dengan jumlah 

lembar saham yang dimiliki. Menurut Ang (2007:68) dividen merupakan 

nilai pendapatan bersih atau net income dari suatu perusahaan setelah 

pajak dikurangi laba ditahan (retained earnings) yang ditahan sebagai 

cadangan bagi perusahaan. 

Beberapa pengertian dividen menurut para ahli di atas dapat kita 

ambil benang merah bahwa dividen merupakan laba yang diperoleh 

perusahaan atas kinerja perusahaan tersebut yang nantinya akan dibagikan 

kepada para investor yang besarnya sebanding dengan modal yang 

diinvestasikannya pada perusahaan tersebut atau dengan kata lain 

sebanding dengan saham yang dimiliki. 

2) Bentuk Pembayaran Dividen 

Biasanya dividen dibagikan dengan interval waktu yang tetap, 

namu kadang-kadang diadakan pembagian dividen tambahan pada waktu 

yang bukan biasanya. Baridwan (2004:434) menyatakan bahwa dividen 

yang dibagi oleh perusahaan bisa mempunyai beberapa bentuk sebagai 

berikut: 
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a) Dividen Tunai (Cash Dividend) 

Dividen yang paling umum digunakan oleh perusahaan adalah dalam 

bentuk kas. Para pemegang saham akan menerima dividen sebesar tarif 

per lembar dikalikan dengan jumlah lembar yang dimiliki. Pimpinan 

perusahaan sebelum membuat pengumuman adanya dividen kas perlu 

memperhatikan jumlah uang kas yang ada untuk mencukupi pembagian 

dividen tersebut. 

b) Dividen Aktiva Selain Kas 

Dividen yang dibagikan tidak selalu dalam bentuk uang tunai tetapi 

dapat juga berupa aktiva surat-surat berharga atau saham perusahaan, 

barang-barang hasil produksi perusahaan yang membagi dividen 

tersebut, atau aktiva-aktiva lain. 

c) Dividen Utang (Scrip Dividend) 

Dividen utang timbul apabila saldo laba tidak mencukupi untuk 

pembagian dividen, sedangkan saldo kas yang ada tidak cukup, 

sehingga pimpinan perusahaan akan mengeluarkan dividen utang. 

Dividen utang yaitu janji tertulis untuk membayar jumlah tertentu di 

waktu yang akan datang. Dividen utang ini bisa dikenai bunga, tetapi 

bisa juga tidak. 

d) Dividen Likuidasi (Liquidating Dividend) 

Dividen likuidasi adalah dividen yang dibagikan sebagian merupakan 

pembagian laba dan sebagian lagi merupakan pengembalian modal. 

Perusahaan yang membagikan dividen likuidasi biasanya adalah 
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perusahaan-perusahaan yang akan menghentikan usahanya, karena 

perusahaan yang akan diberhentikan, maka tidak perlu memperbesar 

modal.  

3) Langkah-Langkah Pembayaran Dividen 

Langkah-langkah atau prosedur pembayaran dividen adalah 

pengumuman emiten atas dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang 

saham yang disebut juga dengan pengumuman dividen. Menurut Keown, 

et.al. (2000:626) prosedur pembayaran dividen adalah sebagai berikut: 

1) Tanggal Pengumuman (Declaration Date) 

Tanggal pengumuman merupakan tanggal yang mana secara resmi 

diumumkan oleh emiten tentang bentuk dan besarnya serta jadwal 

pembayaran dividen yang akan dilakukan. 

2) Tanggal Pencatatan (Date of Record) 

Pada tanggal ini perusahaan melakukan pencatatan nama-nama 

pemegang saham. Para pemilik saham yang terdaftar pada daftar 

pemegang saham tersebut diberikan hak, sedangkan pemegang saham 

yang tidak terdaftar pada tanggal pencatatan tidak diberikan hak untuk 

memperoleh dividen. 

3) Tanggal Cum-Dividend 

Tanggal ini merupakan tanggal hari terakhir perdagangan saham yang 

masih melekat hak untuk mendapatkan dividen baik dividen tunai 

maupun dividen saham. 
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4) Tanggal Ex-Dividend 

Tanggal perdagangan saham tersebut sudah tidak melekat lagi hal untuk 

memperoleh dividen, jadi jika investor membeli saham pada tanggal ini 

atau sesudahnya, maka investor tersebut tidak dapat mendaftarkan 

namanya untuk mendapatkan dividen. 

5) Tanggal Pembayaran (Payment Date) 

Tanggal ini merupakan saat pembayaran dividen oleh perusahaan 

kepada para pemegang saham yang mempunyai hak atas dividen, jadi 

pada tanggal tersebut,para investor sudah dapat mengambil dividen 

sesuai dengan bentuk dividen yang diumumkan oleh emiten. 

 

2. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen (dividend policy) adalah kebijakan yang 

bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan (earning) antara 

penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham 

sebagai dividen atau untuk digunakan dalam perusahaan, yang berarti 

pendapatan tersebut harus ditanam di dalam perusahaan (Riyanto, 2001:265). 

Perusahaan harus dapat memutuskan berapa besarnya keuntungan 

yang ditahan dan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham berupa 

dividen. Keputusan ini penting karena menyangkut tanggung jawab terhadap 

pemegang saham yang telah memberikan modal dan juga terhadap 

pertumbuhan perusahaan. Menurut Riyanto (2001:269) macam – macam 

kebijakan yang dilakukan perusahaan antara lain : 
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a. Kebijakan dividen yang stabil 

Banyak perusahaan menjalankan kebijakan dividen yang stabil, artinya 

jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap 

selama jangkan waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar saham 

setiap tahunnya berfluktuasi. 

b. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah 

ekstra 

Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar 

saham setiap tahunnya, apabila kondisi keuangan lebih baik maka 

perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal 

tersebut. 

c. Kebijakan dividen dengan penetapan dividend payout ratio yang konstan 

Jenis kebijakan dividen ini adalah penetapan dividend payout ratio yang 

konstan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividend 

payout ratio yang konstan (misalnya 50%), ini berarti bahwa jumlah 

dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan 

berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan bersih (netto) yang 

diperoleh setiap tahunnya. 

d. Kebijakan dividen yang fleksibel 

Kebijakan terakhir ini adalah penetapan dividend payout ratio yang 

fleksibel, yang besarnya setiap tahunnya disesuaikan dengan posisi 

keuangan dan kebijakan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. 
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3. Arti Penting Kebijakan Dividen 

Menurut Warsono (2003:272) arti penting perlunya kebijakan dividen 

bagi perusahaan adalah: 

a. Kebijakan dividen berpengaruh pada sikap investor 

Pemotongan dividen bisa dipandang negatif oleh investor karena 

pemotongan itu sering dikaitkan dengan kesulitan keuangan. 

b. Kebijakan dividen berdampak pada program pendanaan dan anggaran 

modal perusahaan 

Kebijakan dividen berpengaruh terhadap aliran dana, struktur keuangan 

perusahaan, pertumbuhan dan biaya modal. Perusahaan dihadapkan pada 

pilihan apakah akan melakukan pendanaan melalui laba ditahan, hutang, 

atau menerbitkan saham baru. Hal ini merupakan salah satu keputusan 

penting dalam hubungannya memaksimumkan nilai perusahaan. 

c. Kebijakan ini mempengaruhi arus kas perusahaan 

Perusahaan-perusahaan dengan likuidasi buruk dapat dipaksa untuk 

membatasi pembayaran dividen. 

 

4. Teori Kebijakan Dividen 

Brigham dan Houston (2006:69-72) menyatakan terdapat tiga teori 

dilihat dari preferensi investor terhadap kebijakan dividen. Tiga teori 

kebijakan dividen ini adalah sebagai berikut: 
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a. Teori Ketidakrelevanan Dividen (Dividend Irrelavance Theory) 

Teori Ketidakrelevanan Dividen adalah suatu teori yang 

menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh baik 

terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Miller dan Modigliani 

(MM) berpendapat bahwa nilai perusahaan hanya ditentukan oleh 

kemampuan dasarnya untuk menghasilkan laba dan risiko bisnisnya, atau 

dengan kata lain nilai suatu perusahaan tergantung semata-mata pada 

pendapatan yang dihasilkan oleh aktivanya, bukan pada bagaimana laba 

tersebut dibagi antara dividen dan laba ditahan. 

Untuk menyempurnakan teorinya, Miller dan Modligiani (1961) 

dalam Martin, et.al. (1995:454-456), membuat dua asumsi dalam teorinya. 

Pertama, diasumsikan bahwa keputusan-keputusan investasi dan 

penggunaan utang sudah dibuat dan tidak mempengaruhi besar kecilnya 

dividen yang akan dibayarkan. Kedua, diasumsikan bahwa pasar modal 

dalam keadaan sempurna. Pasar modal sempurna ditandai beberapa asumsi 

sebagai berikut: 

1) Para investor dapat menjual dan membeli saham tanpa adanya biaya 

transaksi, misalnya komisi pialang, karena semua informasi tersebar 

luas sehingga para investor bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. 

2) Setiap perusahaan dapat menerbitkan saham-saham umum tanpa 

macam-macam biaya (biaya penerbitan saham baru). 

3) Tidak ada pajak pendapatan perorangan maupun perusahaan. 
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4) Informasi lengkap mengenai setiap perusahaan selalu tersedia, sehingga 

para investor tidak perlu melihat pengumuman khusus mengenai 

pembayaran dividen sebagai indikator penting kondisi perusahaan. 

5) Tidak ada konflik antara pihak manajemen dan para pemilik saham 

(konflik keagenan). 

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dampak dari suatu keputusan 

dividen terhadap harga saham bisa dinyatakan bahwa dividen tidak 

berpengaruh terhadap harga saham, kebijakan apa pun sama saja. Investor 

secara keseluruhan hanya memusatkan perhatiannya kepada total hasil 

yang ditentukan oleh keputusan investasi perusahaan. Mereka tidak peduli 

apakah hasil itu dari dividen atau capital gains. Mereka menganggap 

bahwa kebijakan dividen, terlepas dari keputusan investasi, merupakan 

salah satu pilihan strategi pendanaan atau pembiayaan perusahaan (Martin, 

et.al., 1995:456). 

b. Teori Burung di Tangan (Bird in The Hand Theory) 

Gordon dan Litner menyatakan bahwa dividen lebih disukai oleh 

para pemegang saham karena risikonya lebih rendah dibandingkan dengan 

capital gains. Hal tersebut dikarenakan investor lebih merasa aman untuk 

memperoleh pendapatan berupa pembayaran dividen daripada menunggu 

capital gains karena dividen diterima saat ini, sedangkan capital gains 

diterima di masa mendatang. Pembayaran dividen dapat mengurangi risiko 

(ketidakpastian) yang dapat mengurangi tingkat keuntungan yang 

disyaratkan pemegang saham. 
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Gordon dan Litner beranggapan bahwa “satu burung di tangan 

lebih berharga daripada seribu burung di udara” yang kemudian dikenal 

dengan Teori Satu Burung di Tangan (Bird in The Hand Theory). 

Sedangkan MM berpendapat bahwa tidak semua investor berkepentingan 

untuk menginvestasikan kembali dividen mereka di perusahaan yang sama 

dengan memiliki risiko yang sama. MM menyebut pendapat di atas 

sebagai Bird in the Hand Fallacy. 

Bird in The Hand Theory menjelaskan bahwa dividen lebih bisa 

diramalkan daripada capital gains, manajemen dapat mengontrol dividen, 

tetapi tidak dapat mendikte harga saham, investor kurang yakin menerima 

pendapatan dari modal (capital gains) daripada dari dividen. Gordon 

mengatakan bahwa pendapatan dividen (Bird in The Hand) mempunyai 

nilai yang lebih tinggi bagi investor daripada pendapatan modal (Bird in 

The Bush) karena dividen lebih pasti dari capital gains. 

Teori ini juga berpendapat bahwa investor lebih menyukai dividen 

daripada capital gains karena kas di tangan lebih bernilai daripada 

kekayaan dalam bentuk lain. Konsekuensinya, harga saham perusahan 

akan sangat ditentukan oleh besarnya dividen yang dibagikan kepada para 

pemegang saham. Dengan demikian, semakin tinggi dividen yang 

dibagikan semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

c. Teori Perbedaan Pajak (Tax Preference Theory) 

Teori Perbedaan Pajak merupakan teori yang berangkat dari 

pandangan bahwa dividen berpengaruh terhadap harga saham. Teori ini 
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lebih menyoroti dari sisi adanya perbedaan pajak yang dikenakan pada 

dividen dan capital gains. Menurut teori ini dividen itu sebenarnya 

merugikan investor. Argumen ini berdasarkan bahwa pajak yang 

dikenakan pada dividen lebih besar daripada capital gains, karena itu lah 

para investor lebih menyukai capital gains daripada dividen. 

Meski sekarang perbedaan perlakuan pajak itu sudah dihapuskan, 

tetapi capital gains masih memiliki keuntungan lainnya dibandingkan 

dengan dividen, yaitu menunda pembayaran pajak. Pajak untuk 

pendapatan dividen harus langsung dibayarkan ketika dividen itu diterima, 

tapi pajak dari pendapatan capital gains tertunda sampai saham benar-

benar terjual. 

 Ditinjau dari aspek perpajakan, para investor akan lebih menyukai 

pendapatan dari capital gains daripada pendapatan dari dividen. 

Pendapatannya memang tertahan dalam perusahaan, tapi harga sahamnya 

meningkat, dan kenaikan itu bebas pajak sampai saham benar-benar 

terjual. Investor lebih mengutamakan untuk memaksimalkan pendapatan 

setelah pajak, bukan pendapatan sebelum pajak. Selain dari sudut pandang 

pajak, adanya biaya floation cost juga mendasari teori ini. 

Semakin besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan, maka 

akan semakin besar juga kemungkinan berkurangnya laba ditahan yang 

dapat mengakibatkan perusahaan harus mencari biaya eksternal untuk 

melakukan investasi apabila biaya internalnya tak mencukupi, namun 

biaya penerbitan sumber pembiayaan ekternal menjadi mahal karena 
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adanya flotation cost. Akibatnya pembayaran dividen menjadi mahal 

karena meningkatnya kebutuhan untuk menambah modal eksternal yang 

lebih mahal. 

Dari uraian di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

para investor lebih menyukai capital gains daripada dividen, jadi 

pembayaran dividen yang tinggi akan dapat menurunkan permintaan 

sahamnya dan akibatnya harga saham menurun. Teori Perbedaan Pajak ini 

sesuai dengan pandangan ketiga yang menyatakan bahwa semakin rendah 

dividen, maka akan meningkatkan harga saham. 

Selain ketiga teori atas tiga pandangan dasar kebijakan dividen di atas, 

Brigham dan Houston (2006:75-78) juga menambahkan dua isu teoritis 

lainnya yang dapat mempengaruhi tentang pandangan terhadap kebijakan 

dividen, yaitu: 

a. Hipotesis Kandungan Informasi atau Pengisyaratan (Signalling Theory) 

Teori ini berdasarkan asumsi bahwa bahwa manajer mempunyai 

informasi yang lebih baik mengenai prospek masa depan perusahaan 

daripada pemegang saham. Teori ini yang menyatakan bahwa investor 

menganggap perubahan dividen sebagai isyarat dari prakiraan manajemen 

atas laba, apabila dividen tinggi biasanya menurut para investor 

merupakan isyarat tentang prospek masa depan perusahaan yang baik. 

Dividen yang rendah oleh para investor dianggap sebagai sinyal tentang 

prospek masa depan perusahaan yang tidak baik. 
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b. Pengaruh Klientele (Clientele Effect Theory) 

Teori ini menyatakan bahwa kelompok (clientele) pemegang 

saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap 

kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang 

membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu dividend 

payout ratio yang tinggi, sebaliknya kelompok pemegang saham yang 

tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan 

menahan sebagian besar laba bersih perusahaan untuk reinvestasi. 

Perbedaan pajak bagi individu (misalnya orang lanjut usia dikenai 

pajak lebih ringan) maka kelompok pemegang saham yang dikenai pajak 

tinggi lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran 

pajak. Kelompok ini lebih senang jika perusahaan membagi dividen yang 

kecil. Sebaliknya kelompok pemegang saham yang dikenai pajak relatif 

rendah cenderung menyukai dividen yang besar. 

 

5. Saham 

1) Pengertian Saham 

 Definisi saham telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam 

berbagai buku-buku teks. Menurut Riyanto (2001:240) saham adalah tanda 

bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. 

Menurut Siamat (2005:507), saham atau stock adalah surat bukti tanda 

kepemilikan modal pada suatu perseroan terbatas. Keuntungan yang 

dinikmati para pemegang saham berasal dari dividen yang diterima dan 
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kenaikan harga saham (capital gains). Besar kecilnya dividen yang 

diterima tergantung kebijakan dividen melalui Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). 

2) Jenis-Jenis Saham 

Dalam transaksi jual-beli di Bursa Efek, saham atau sering pula 

disebut shares merupakan instrument yang paling dominan 

diperdagangkan. Saham dapat dibedakan menjadi saham biasa (common 

stocks) dan saham preferen (preffered stocks). 

a. Saham Biasa (Common Stocks) 

Saham biasa adalah efek dari penyertaan pemilikan (equity security) 

dari badan usaha yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Saham biasa 

memberikan jaminan untuk turut serta dalam pembagian laba dalam 

bentuk dividen, apabila perusahaan tersebut memperoleh laba. Menurut 

Siamat (2005:508), ciri-ciri dari saham biasa adalah sebagai berikut: 

1) Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. 

2) Memiliki hak suara (One Share One Vote). 

3) Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan, apabila bangkrut 

dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

b. Saham Preferen (Preffered Stocks) 

Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan 

antara obligasi dan saham biasa. Ciri-ciri dari saham preferen menurut 

Siamat (2005:508) adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. 
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2) Tidak memiliki hak suara. 

3) Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan, terutama dalam 

pencalonan pengurus. 

4) Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham 

lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi. 

 

6. Harga Saham 

Menurut Jogiyanto (2008:143) harga saham adalah harga yang terjadi 

di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar 

modal. Harga saham merupakan nilai sekarang (present value) dari 

penghasilan-penghasilan yang akan diterima oleh pemodal di masa yang akan 

datang (Husnan dan Pudjiastuti, 2004:151). Dapat disimpulkan bahwa harga 

saham adalah harga selembar saham yang terjadi pada saat tertentu yang 

ditentukan oleh permintaan dan penwaran di pasar modal. 

Menurut Widoatmojo (2005:91), harga saham dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Harga Nominal 

Harga nominal adalah harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang 

ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang 

dikeluarkan. 
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b. Harga Perdana 

Harga perdana ditetapkan  pada waktu harga saham tersebut dicatat di 

bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh 

penjamin emisi (underwriter) dan emiten. 

c. Harga Pasar 

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

lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Transaksi 

di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang 

disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar 

mewakili harga perusahaan penerbitnya. Harga yang setiap hari 

diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar. 

 

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham telah banyak 

diungkapkan oleh para ahli dalam berbagai referensi. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham menurut Widoatmojo (2005:81) ada 5 faktor 

yang mempengaruhi harga saham, yaitu: 

1) Kondisi (performance) perusahaan 

2) Kendala-kendala eksternal (kegiatan perekonomian, pajak, keadaan bursa 

saham) 

3) Kekuatan penawaran dan permintaan saham di pasar 

4) Kemampuan investor dalam menganalisis investasi saham 
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5) Persepsi yang berbeda dari masing-masing investor sesuai dengan dengan 

informasi yang didapat 

Menurut Alwi (2003:87) harga saham dipengaruhi oleh faktor internal 

dan faktor eksternal dengan perincian sebagai berikut: 

a. Faktor Internal (Lingkungan Mikro) 

1) Pengumuman tentang Pemasaran, produksi, penjualan seperti 

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, 

laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. 

2) Pengumuman pendanaan (financing announcement), seperti 

pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

3) Pengumuman badan direksi manajemen (management-board of 

director announcement), seperti perubahan dan pergantian direktur, 

manajemen, dan struktur organisasi. 

4) Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi, 

laporan divestasi dan lainnya. 

5) Pengumuman investasi (investment announcement), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penutupan usaha lainnya. 

6) Pengumuman ketenagakerjaan (labaour announcement), seperti 

negoisasi baru, kontrak baru, pemogokan, dan lainnya. 

7) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per 
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share (EPS) dan dividen per share (DPS), price earning ratio, net profit 

margin, return on assets (ROA), dan lain-lain. 

b. Faktor Eksternal (Lingkungan Makro) 

1) Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan 

dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan 

deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

2) Pengumuman hukum (legal announcement), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya. 

3) Pengumuman industri sekuritas (securities announcement), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham 

perdagangan, pembatasan atau penundanaan trading. 

4) Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan 

faktor yang signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di bursa 

efek suatu negara. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham menurut Weston dan 

Brigham (2001:26-27) adalah sebagai berikut: 

1. Proyeksi laba per lembar saham saat diperoleh laba 

2. Tingkat bunga, 

3. Tingkat risiko dan proyeksi laba 

4. Proporsi utang terhadap ekuitas 

5. Kebijakan pembagian dividen. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kebijakan dividen adalah kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk 

menetapkan proporsi pendapatan yang akan dibagikan sebagai dividen dan 

pendapatan yang akan ditahan sebagai laba ditahan untuk reinvestasi. Menurut 

Riyanto (2001:265) kebijakan dividen (dividend policy) adalah kebijakan yang 

bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan (earning) antara 

penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai 

dividen atau untuk digunakan dalam perusahaan, yang berarti pendapatan 

tersebut harus ditanam di dalam perusahaan. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa semakin besar penetapan proporsi 

pembayaran dividen, 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. 

Proxy dari kebijakan dividen dalam penelitian ini adalah dividend payout 

ratio (DPR). Alasan DPR dipilih sebagai indikator kebijakan dividen dalam 

penelitian ini karena DPR lebih dapat menggambarkan perilaku oportunistik 

manajerial yaitu dengan melihat berapa besar keuntungan yang dibagikan 

kepada shareholders sebagai dividen dan berapa yang disimpan di perusahaan. 

Dividen yang mengalami peningkatan dan penurunan secara drastis akan 
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berpengaruh langsung terhadap dividend payout ratio (DPR) yang dihasilkan, 

sehingga investor atau pemegang saham dapat melihat bahwasanya perusahaan 

sukar untuk diprediksi. 

Menurut Warsono (2003:272) kebijakan dividen berpengaruh terhadap 

aliran dana, struktur keuangan perusahaan, pertumbuhan dan biaya modal. Hal 

ini merupakan salah satu keputusan penting dalam hubungannya 

memaksimumkan nilai perusahaan. Dua aspek penting dalam kebijakan dividen 

adalah stabilitas dari periode ke periode dan proporsi laba jangka panjang yang 

dibayarkan dalam bentuk dividen. Dividen dapat menjadi petunjuk informasi 

bagi para investor. Perubahan kebijakan dividen dapat mempengaruhi harapan 

para investor tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang dan akhirnya 

dapat mempengaruhi harga saham. 

Secara teori kebijakan dividen berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham, hal ini didasari oleh ketidaksamaan kepemilikan informasi antara 

pihak manajemen perusahaan dan para investor. Pihak manajemen perusahaan 

memiliki informasi lengkap tentang prospek perusahaan di masa depan, 

sedangkan para investor tidak memiliki hal tersebut, sehingga menggunakan 

kebijakan pembagian dividen (DPR) sebagai indikator tentang prospek masa 

depan perusahaan, seperti dasar dari Teori Pensinyalan (Signalling Theory) yang 

telah diuraikan dalam tinjauan teori di atas. 
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Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.1 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar di atas menjelaskan bahwa kebijakan dividen yang 

diproyeksikan dengan DPR berpengaruh secara terhadap harga saham 

perusahan. Harga saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga saham 

dari saham biasa perusahaan karena harga saham biasa merupakan indikator dari 

nilai suatu perusahaan, sedangkan harga saham preferen memiliki unsur obligasi 

dari perusahaan yang merupakan hutang dari perusahaan. 

 

D. Hipotesis 

Berdasakan latar belakang penelitian, perumusan masalah, dan tinjauan 

pustaka di atas, pmaka secara dapat dirumuskan hipotesis bahwa “kebijakan 

dividen berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham”. 

Kebijakan Dividen 

(DPR) 
Harga Saham 


