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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam struktur modal perusahaan, terdapat beberapa sumber pendanaan 

eksternal perusahaan. Selain pinjaman dari kreditur, sumber pendanaan eksternal 

dapat diperoleh dari penerbitan sekuritas di pasar modal. Dalam hal ini, sekuritas 

atau saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan, sedangkan pasar modal 

merupakan media perantara yang mempertemukan investor dengan pihak-pihak 

yang berupaya memperoleh tambahan dana melalui penjualan sahamnya. (Ang, 

1997). 

Besaran dana yang diperoleh perusahaan dari penjualan sahamnya di pasar 

modal bergantung pada volume saham yang diperdagangkan serta harga saham 

perusahaan di pasar umum perdana dalam skema initial public offering. Setelah 

pasar umum perdana, harga saham di pasar modal bergerak seiring dengan minat 

investor terhadap saham tersebut dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian 

dan resiko atas pembelian terhadap suatu saham. Tingkat pengembalian saham 

dapat berupa selisih harga jual dan beli, serta hasil yang didapat atas pembagian 

deviden perusahaan terhadap investor. Pembagian deviden tersebut dapat 

mempengaruhi tingkat investasi yang kemudian berdampak pada harga saham 

perusahaan (Zakaria, 2012). 

Dalam siklus pergerakan harga saham, terdapat gerak naik dan turun atau 

fluktuasi pada tiap satuan waktu. Jarak antara harga terendah dan harga tertinggi 
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dalam suatu satuan waktu sebuah harga saham dapat diterjemahkan dalam konsep 

volatilitas harga. Volatilitas merupakan ukuran statistik untuk fluktuasi harga 

selama periode tertentu (Firmansyah, 2006). Dalam konteks penelitian ini, stock 

price volatility merupakan rentang jarak antara harga tertinggi dengan harga 

terendah suatu saham dalam pasar modal pada periode tertentu. 

Dalam investasi, resiko merupakan pertimbangan penting investor dalam 

menginvestasikan dananya pada suatu saham. Semakin kecil resiko, maka semakin 

baik sebuah investasi tersebut (Kinder, 2002). Investor secara naluriah menolak 

adanya sebuah resiko, dan volatilitas merupakan faktor penting sebagai penentu 

besaran resiko yang akan mereka hadapai ketika memutuskan untuk berinvestasi 

pada suatu perusahaan. Stock price volatility merupakan resiko sistemik yang 

dihadapi oleh investor (Guo, 2002). Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin 

besar volatilitas, semakin besar pula keuntungan atau kerugian dalam jangka waktu 

yang singkat (Khaled, 2011). 

Para peneliti dalam berbagai jurnalnya pada periode yang berbeda telah 

mengungkapkan hasil studinya (Allen & Rachim, 1996; Baskin, 1989; Khaled 

Hussainey, Mgbame, & Chijoke-Mgbame, 2011; Kinder, 2002; Nazir, Nawaz, 

Anwar, & Ahmed, 2010; Nishat & Irfan, 2004; Suleman, Asghar, Ali Shah, & 

Hamid, 2011; Hashemijoo, Ardekani & Younesi, 2012; Khurniaji, Andreas Widhi 

dan Surya Raharja, 2013; Anastassia & Friska Firnanti, 2014). Akan tetapi hasil 

temuan mereka akan hubungan antara kebijakan deviden yang diproksikan dengan 

dividend yield dengan stock price volatility menemui perbedaan antara satu sama 

lain. Studi mengenai pengaruh dividend yield terhadap stock price volatility yang 
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dilakukan oleh Baskin (1989), Nishat & Irfan (2008), Khaled et al. (2011) dan 

Hashemijoo et al. (2012) menunjukkan bahwa kebijakan deviden yang diwakili 

dengan definisi operasional dividend yield berpengaruh negatif signifikan terhadap 

stock price volatility. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan hasil 

penelitian dari Habib et al. (2012) yang menyatakan bahwa tidak terdapat adanya 

hubungan antara dividend yield dengan stock price volatility.  

Selain dividend yield, penelitian juga ditujukan untuk menganalisa pengaruh 

firm size dengan stock price volatility. Perusahaan dengan ukuran besar secara 

likuiditas kalah tinggi dengan perusahaan berukuran kecil, sehingga perusahaan 

besar lebih kecil volatilitasnya (Hashemijoo, 2012). Hal ini salah satunya 

dikarenakan aset yang dimiliki perusahaan besar secara kuantitas lebih banyak dan 

sebagian besar bersifat aktiva tetap. Adanya aktiva tetap yang dominan dalam arus 

kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut relatif stabil dan mempunyai 

prospek yang baik di masa mendatang, sehingga investor fundamental cenderung 

percaya pada kestabilan perusahaan dalam periode yang lama dan tidak mudah 

menjual kembali saham yang dipegang ke pasar saham. 

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh antara firm size dengan 

stock price volatility menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian yang 

dilakukan Hashemijoo et al. (2012), Ramadan & Zeyad (2013), diketahui bahwa 

hubungan antara firm size dengan stock price volatility adalah negatif signifikan. 

Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Lashgari et al. (2014) 

dan Nishat & Irfan (2008) yang masing-masing menyatakan adanya hubungan 
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negatif tidak signifikan dan hubungan positif signifikan antara firm size dengan 

stock price volatility. 

 Selanjutnya penelitian juga ditujukan untuk menganalisa pengaruh growth in 

assets terhadap stock price volatility. Menurut hasil penelitian Suleman (2011), 

growth in assets berpengaruh negatif signifikan terhadap stock price volatility. Hal 

tersebut terjadi oleh karena perusahaan yang sedang dalam tahap berkembang akan 

cenderung memilih menggunakan laba untuk diinvestasikan kembali daripada 

membagikannya kepada investor dalam bentuk deviden (Hashemijoo, 2012). 

Keputusan untuk menginvestasikan kembali laba perusahaan dalam rangka ekspansi 

bisnis, dipandang investor sebagai kecerahan prospek perusahaan di masa 

mendatang. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan aset perusahaan maka semakin 

kecil tingkat volatilitas harga saham perusahaan. 

Namun, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Khurniaji et al. (2013) dan 

Lashgari et al. (2014), dihasilkan hubungan positif signifikan antara kedua variabel 

tersebut. Pertumbuhan aset perusahaan dalam penelitian tersebut dianggap sebagai 

sinyal buruk oleh investor, karena perusahaan yang mengalokasikan labanya untuk 

berekspansi atau menambah besaran aset perusahaan, otomatis akan mengurangi 

probabilitas pembagian deviden yang besar oleh perusahaan tersebut. Serta di sisi 

lain, pengalokasian free cashflow perusahaan yang terlalu tinggi untuk 

mengembangkan perusahaan melalui berbagai aksi investasi menandakan bahwa 

perusahaan tersebut masih berada dalam fase berkembang. Sebagaimana diketahui 

bahwa perusahaan berkembang pasti memiliki berbagai rencana investasi dan 

pengembangan perusahaan yang belum tentu berprospek baik. Kedua hasil 
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penelitian di atas sangat bertolak belakang antara satu sama lain dan tidak 

menjelaskan hubungan yang konsisten antara growth in assets dengan stock price 

volatility. 

Selanjutnya variabel lain yang akan diteliti korelativitasnya dengan stock 

price volatility adalah earnings volatility. Earnings volatility adalah indikator 

seberapa stabil laba yang diperoleh perusahaan tiap tahunnya (Khurniaji, 2013). 

Perusahaan dengan laba yang bervolatilitas tinggi mengindikasikan ketidakstabilan 

labanya. Hal ini mengisyaratkan adanya resiko yang tinggi bagi investor terhadap 

suatu saham perusahaan. Sinyal ini menyebabkan investor enggan menahan saham 

tersebut dalam jangka waktu yang lama dan memilih untuk menjual cepat saham 

tersebut ketika harga di pasar sudah mencapai titik tertentu. Logika tersebut 

menyimpulkan bahwa laba perusahaan yang volatil berakibat pada harga saham 

yang volatil pula. 

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara earnigs 

volatility dengan stock price volatility menunjukkan hasil yang berbeda-beda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khurniaji et al. (2013) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif signifikan antara earnings volatility dengan stock price volatility. 

Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Okafor & Mgbame (2012) atau Lashgari et al. (2014) yang masing-masing 

menyatakan bahwa hubungan antara earnings volatility dengan stock price volatility 

adalah negatif signifikan dan negatif tidak signifikan. 

Dalam melakukan penelitian, sampel yang digunakan adalah saham 

perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45. Pertimbangannya adalah karena 
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saham yang tergabung dalam LQ45 merupakan saham-saham yang aktif 

diperdagangkan, sehingga peka terhadap perubahan harga permintaan dan 

penawaran (Rahardjo, 2004). Likuiditas yang tinggi menjadi syarat yang relevan 

ketika penelitian ditujukan untuk meneliti tingkat stock price volatility. Disamping 

itu, indeks LQ45 juga memiliki kapitalisasi yang besar, sehingga saham-saham yang 

tergabung dalam indeks ini dapat mewakili keseluruhan saham di pasar modal 

(Nany, 2003).  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Anastassia dan Friska Firnanti dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Volatilitas Harga Saham pada Perusahaan Publik Non Keuangan” 

yang dilakukan pada tahun 2014. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Anastassia dan Friska Firnanti, yaitu pada variabel 

independen yang digunakan serta sampel penelitiannya.  

Selanjutnya, adanya perbedaan hasil penelitian (salah satu ciri-ciri research 

gap) antara penelitian-penelitian sebelumnya dalam beberapa faktor yang dijadikan 

variabel dalam penelitian ini, mendorong adanya analisis lebih lanjut mengenai 

faktor penyebab perbedaan hasil penelitian disamping akibat perbedaan obyek dan 

waktu penelitian.  

Penelitian ini menarik karena obyek yang digunakan adalah saham-saham di 

Bursa Efek Indonesia yang notabene merupakan pasar saham negara berkembang. 

Dalam pasar saham dengan kriteria tersebut respon investor di dalamnya tentu akan 

berbeda dalam menanggapi serta menganalisa suatu saham dibandingkan dengan 

pasar saham negara yang sudah maju. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul 
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“Analisis Dampak Penentuan Dividend Yield, , Firm Size, Growth in Assets dan 

Earnings Volatility pada Stock Price Volatility : Perusahaan-Perusahaan yang 

Menerbitkan Sekuritas dalam Bursa Efek Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah dividend  yield berpengaruh terhadap stock price volatility ? 

2. Apakah firm size berpengaruh terhadap stock price volatility ? 

3. Apakah growth in assets berpengaruh terhadap stock price volatility ? 

4. Apakah earnings volatility berpengaruh terhadap stock price volatility ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh antara dividend yield dengan stock price volatility. 

2. Menganalisis pengaruh antara  firm size dengan stock price volatility. 

3. Menganalisis pengaruh antara growth in assets dengan stock price volatility. 

4. Menganalisis pengaruh antara earnings volatility terhadap stock price volatility. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan bagi 

peneliti-peneliti lain yang akan meneliti terkait dividend yield, firm size dan 

earnings volatility serta pengaruhnya terhadap stock price volatility di bursa efek 

Indonesia. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi investor 

yang sedang memilih perusahaan mana yang dibeli lembar sahamnya 

berdasarkan resiko serta perhitungan prospek perusahaan di masa mendatang, 

baik bagi investor trader harian maupun investor jangka panjang, serta baik 

bagi investor fundamentalis maupun investor penganalisa teknikal. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 


