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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

 

1. Investasi 

a. Pengertian Investasi 

Menurut Tandelilin dalam bukunya Analisis Investasi dan 

Manajemen Portofolio investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau 

sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan dimasa datang.  

Menurut Saragih (2008) dalam investasi penerapan konsep nilai waktu 

uang sangat diperlukan. Investor dalam berinvestasi lebih menyukai investasi 

yang memberikan laba lebih awal dibandingkan dengan investasi yang 

memberikan laba diperoleh kemudian, misalnya jika kita menerima uang 

sejumlah satu juta rupiah pada saat ini lebih berharga jika dibandingkan 

dengan satu juta rupiah yang diterima lima tahun yang akan dating. Tujuan 

investasi yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan jika investasi 

yang dilakukan dalam bentuk saham maka bentuk keuntungan yang akan 

diperoleh adalah capital again atau dividen. 

b. Tujuan Investasi 

Menurut Tandelilin dalam bukunya Analisis Investasi dan 

Manajemen Portofolio, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan 

investasi, anatara lain adalah:
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1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa datang. 

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan 

taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 

mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak 

berkurang di masa yang akan datang. 

2) Mengurangi tekanan inflasi 

Dengan melakukan investasi dalam pemikiran perusahaan atau obyek 

lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penuruna nilai kekayaan 

atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Dorongan untuk 

menghemat pajak. 

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat 

mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas 

perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang 

usaha tertentu. 

c. Penggolongan investasi 

Menurut Saragih (2008) dalam Safitri (2016) menyatakan investor 

dapat melakukan investasi pada berbagai jenis aset baik aset riil maupun aset 

finansial. Beberapa penggolongan investasi antara lain : 

1) Investasi jangka panjang (Temporary Investment) 

Investasi jangka panjang adalah investasi dalam bentuk saham, 

obligasi, tanah, dan bentuk lain yang dimiliki investor dalam jangka waktu 

lebih dari satu tahun. 
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Investasi jangka panjang itu sendiri terdiri dari investasi dalam 

sekuritas, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Investasi 

dalam harta tetap berwujud yang saat ini digunakan dalam spekulasi seperti 

tanah yang ditahan untuk spekulasi. Investasi yang disisihkan untuk dana 

khusus, seperti dana pelunasan, dana pensiun atau dana yang digunakan untuk 

perluasan pabrik, dan nilai penyerahan kas dari asuransi jiwa. Investasi dalam 

anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi. 

2) Investasi jangka pendek 

Investasi jangka pendek adalah investasi dalam bentuk surat-surat 

berharga yang dimiliki investor dalam jangka waktu yang relatif pendek. 

Pengaturan investasi yang efektif perlu memperhatikan faktor-faktor berikut. 

1. Adanya usulan-usulan investasi. 

2. Estimasi arus kas dari usul-usul investasi tersebut. 

3. Evaluasi arus kas tersebut. 

4. Memilih proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria tertentu. 

5. Monitoring dan penilaian terus menerus terhadap proyek investasi 

setelah investasi dilaksanakan. 

d. Macam–Macam Bentuk Investasi 

Beberapa macam bentuk investasi antara lain : 

a) Investasi pada asset riil (Real Assets) misalnya : tanah, emas, 

mesin,bangunan dan lain-lain. 

b) Investasi pada asset finansial (financial assets): 

c) Investasi di pasar uang : deposito, sertifikat BI, dan lain-lain. 
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d) Investasi di pasar modal : saham, obligasi, opsi, warrant dan lain-lain. 

Sumber dana untuk investasi: 

1. Asset yang dimiliki saat ini. 

2.  Pinjaman dari pihak lain. 

3.  Tabungan 

2. Harga Saham 

Saham merupakan bentuk termurni dan paling dasar dari kepemilikan 

perusahaan (Gitman dan Zutter, 2012: 7) (dalam Pranata & Kurnia, 2013). 

Sutrisno (2003) dalam Meythi et al (2011) (dalam Pranata dkk, 2013) 

menyatakan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan atau 

penyertaan pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Siamat 

(2005: 507) menyatakan bahwa saham adalah surat bukti atau tanda 

kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Menurut Kieso et al. 

(2013: 585) investasi saham merupakan investasi yang berupa kepemilikan atas 

perusahaan lain. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa saham merupakan tanda penyertaan modal atau 

kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan publik yang 

berbentuk perseroan terbatas. Dalam transaksi jual-beli di Bursa Efek, saham 

merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Saham tersebut 

dapat diterbitkan dengan cara atas nama atau atas unjuk.  

Menurut Bodie (2009: 35-38), jenis-jenis saham dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Menurut Weston dan 

Brigham (1993: 225) dalam Wilianto (2012), harga saham merupakan harga 
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yang terjadi pada saat saham diperjualbelikan atau diperdagangkan di pasar 

modal. Menurut Mulyana (2011) harga saham adalah nilai saham yang terjadi 

akibat diperjual belikannya saham tersebut. Jogiyanto (2008: 143) dalam 

Hutami (2012) menyatakan bahwa 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 akan selalu mengalami fluktuasi dan akan dipublikasikan kepada 

publik agar investor dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan 

harga saham dapat mengetahuinya untuk dijadikan bahan evaluasi dalam 

pengambilan keputusan masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham sangat banyak, baik yang bersifat fundamental maupun teknikal. 

Namun apabila dijelaskan secara sederhana, variabilitas harga saham 

bergantung pada pendapatan dan dividen yang terjadi pada suatu perusahaan 

(Fuller & Farrell, 1987: 205 dalam Mulyana, 2011). Secara garis besar, 

menurut Arifin (2007: 115) dalam Mulyana (2011), faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham adalah sebagai berikut: 

1) Penawaran dan Permintaan 

Harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar, dalam arti tergantung 

pada permintaan dan penawaran (saham mengalami likuid). Jumlah 

permintaan dan penawaran akan mencerminkan kekuatan pasar. Jika 

penawaran lebih besar daripada permintaan, pada umumnya kurs harga akan 

turun. Sebaliknya, jika penawaran lebih kecil dari pada permintaan, pada 

umumnya kurs akan naik. 
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2) Efisiensi Pasar Modal 

Efisiensi pasar modal merupakan pasar modal yang harga sekuritas-

sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin cepat 

informasi baru tercermin pada harga sekuritas, semakin efisien pasar modal 

tersebut. Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini yaitu harga 

penutupan saham harian (closing price) yang dikalkulasikan menjadi rata-

rata harga saham dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

3. Kebijakan Dividen 

Kebijakan diveden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen (dividend policy) 

merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun 

akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan 

untuk menahan modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang 

(Martono dan Harjito, 2010:253) dalam Novitasari & Widyawati (2015). 

Menurut Sartono (2001:369) dalam Wilianto (2012) kebijakan dividen adalah 

keputusan penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham yang pada 

dasarnya laba tersebut dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk dinvestasikan 

kembali. Jika perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, 

maka akan mengurangi laba yang ditahan sehingga mengurangi sumber dana 

internal perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba 

yang diperoleh, maka dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham 

perusahaan yang bersangkutan akan berkurang. 
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Proksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dividend Payout 

Ratio. Menurut Arifin dan Fakhruddin (2001) dalam Deitiana (2012), yang 

dimaksud dengan Dividend Payout Ratio adalah persentase laba yang 

dibayarkan secara tunai kepada para pemegang saham. Rasio ini terkait dengan 

jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba setelah pajak perusahaan yang 

menghasilkan persentase pembayaran laba kepada pemegang saham.  

Menurut Martono dan Harjito (2010:253) dalam Novitasari & 

Widyawati (2015) rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) 

menentukan jumlah laba dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang 

ditahan sebagai sumber pendanaan. Rasio ini menunjukkan presentase laba 

perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa perusahaan berupa 

dividen kas. 

Terdapat beberapa teori tentang kebijakan dividen yaitu: 

1. Bird In The Hand Theory  

Teori ini menyatakan bahwa pembayaran dividen tersebut 

mengurangi ketidakpastian. Ini berarti bahwa mengurangi risiko yang 

berikutnya akan mengurangi tingkat keuntungan yang diinginkan oleh 

pemegang saham.  

2. Signalling Theory 

Menurut teori ini investor beranggapan bahwa kenaikan atau 

penurunan dividen merupakan sinyal bagi manajemen untuk memprediksi 

laba.  
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3. Residual Theory of Dividends 

Menurut teori ini perusahaan akan memutuskan kebijakan dividen 

setelah semua investasi yang menguntungkan telah berhasil dibiayai 

seluruhnya. Jadi dividen tersebut merupakan residual atau sisa dari laba 

perusahaan setelah dikurangi dengan semua usulan atas investasi yang 

menguntungkan tersebut. Dimana perusahaan hanya akan membagikan 

dividennya jika ada sisa dana setelah diinvestasikan pada aset yang 

direncanakan (Tarmizi dan Agnes 2016). 

4. Agency Theory 

Teori ini menejelaskan tentang hubungan antara principle dan agent. 

Dimana principle adalah pemegang saham sedangkan yang menjadi agent 

nya adalah manajemen. Seringkali kepentingan antara pemegang saham 

dengan pihak manajemen bertentangan, sehingga menyebabkan konflik 

antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan pihak agent atau pihak manajemen lebih mengutamakan 

kepentingannya sedangkan pihak principle atau pemegang saham tidak 

menyukai kepentingan pribadi si manajer yang nantinya menambah biaya 

untuk perusahaan jadi keuntungan yang diterima oleh pemegang saham 

akan menurut (Tarmizi dan Agnes 2016). 

5. Pecking Order Theory 

Teori ini menjelaskan tentang kebutuhan dana yang ditentukan oleh 

kebutuhan investasi. Hal lain yang berkaitan adalah dengan pembayaran 

dividen, dimana akan menyebabkan kas berkurang karena membayar 
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dividen kepada pemegang saham. Sehingga perusahaan akan menerbitkan 

sekuritas baru  (Hanafi, 2014). 

  Menurut Nurmala (2006) dalam Pranata & Kurnia (2013) 

menjelaskan bahwa kebijakan dividen menyediakan informasi mengenai 

performa sebuah perusahaan. Informasi mengenai dividen akan 

mempengaruhi permintaan dan penawaran saham perusahaan di pasar modal, 

yang kemudian akan berpengaruh terhadap harga saham. Apabila manajer 

keuangan berhasil membuat kebijakan dividen dengan tepat, maka investor 

akan merespon positif sinyal tersebut dan harga saham akan meningkat secara 

signifikan. 

4. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan diukur dengan menngunakan rasio keuangan. Salah satu 

metode yang dapat dilakukan untuk menganalisa laporan keuangan adalah analisis 

rasio. Analisis rasio adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-

perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditujukkan dalam neraca 

maupun laba rugi. Pada dasarnya perhitungan rasio-rasio keungan adalah untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di 

masa depan. Menurut Irawati (2005 : 22) rasio keuangan merupakan teknik analisis 

dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi 

keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu  , ataupun hasil-hasil usaha dari 

suatau perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua 

buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca 

maupun laba rugi.  
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Jenis-Jenis Rasio Keuangan: 

Menurut Rahardjo (2007 : 104) rasio keuangan perusahaan diklasifikasikan 

menjadi lima kelompok, yaitu :   

1. Rasio Likuiditas (liquidity ratios), yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.  Dalam rasio-rasio 

likuiditas, analisa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:  

a) Rasio Lancar (Current Ratio)  

Rasio lancar merupakan rasio untuk  mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang 

segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia 

Current ratio = 
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔  𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 𝑋 100% 

b) Rasio Cepat (Quick Ratio atau Acid Test Ratio)  

Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva 

lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. 

Quick Ratio =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟−𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔  𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 𝑋 100% 

2. Rasio Solvabilitas (leverage atau solvency ratios), yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka 

pendek maupun jangka panjang.   

3. Rasio Aktivitas (activity ratios), yang menunjukkan tingkat efektifitas 

penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan.   
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4. Rasio Profitabilitas dan Rentabilitas (profitability ratios), yang 

menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) dibanding penjualan 

atau aktiva. Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Gitman 

(2003:591), “Profitability is the relationship between revenues and cost 

generated by using the firm’s asset- both current and fixed- in productive 

activities”. Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian 

penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus 

berada dalam keadaan yang menguntungkan (profitable). Tanpa adanya 

keuntungan (profit), maka akan sangat sulit bagi peusahaan untuk menarik 

modal dari luar. Para kreditur, pemilik perusahaan, dan terutama sekali dari 

pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan karena 

disadari benar betapa pentingnya arti dari profit terhadap kelangsungan dan masa 

depan perusahaan. Van Horne dan Wachowicz (2005:222) mengemukakan rasio 

profitabilitas terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas 

dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas 

dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungnya dengan 

penjualan terdiri atas margin laba kotor (gross profit margin) dan margin laba 

bersih (net profit margin). Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi 

terdiri atas tingkat pengembalian atas aktiva (return on total assets) dan tingkat  

pengembalian atas ekuitas (return on equity). 
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Jenis Rasio profitabilitas terdiri dari : 

a) Gross Profit Margin 

Gross profit margin mencerminkan mark-up terhadap harga pokok 

penjualan dan kemampuan manajemen untuk meminimalisasi harga pokok 

penjualan dalam hubungannya dengan penjualan  yang dilakukan  perusahaan. 

Profitabilitas  dalam ukuran gross profit margin yang dimaksut adalah rasio 

penjualan  setelah dikurangi harga pokok penjualan (cost of goods sold) dengan 

nilai penjualan bersih perusahaan (Abdullah,2005:54).  

Rasio ini memberitahu kita laba dari perusahaan yang berhubungan 

dengan penjualan, setelah kita mengurangi biaya untuk memproduksi barang 

yang dijual. Rasio tersebut merupakan pengukur efisiensi opersi perusahaan, 

serta merupakan indikasi dari cara produk ditetapkan harganya. Dengan kata lain 

rasio ini menunjukkan laba bruto per rupiah dari penjualan yang dilakukan. gross 

profit margin sebesar 3 berarti bahwa setiap Rp1 penjualan menghasilkan 

keuntungan bruto sebesar Rp 3. 

                 

Gross Pr ofit Margin =    Net Sales - Cost of Goods Sold 

                                 Net sales 

b)  Net Profit Margin 

Net profit margin merupakan rasio perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak dengan penjualan (Warsosno,2003:37). Besarnya perhitungan 

margin laba bersih menunjukkan seberapa besar laba setelah pajak yang 

diperoleh perusahaan untuk tingkat penjualan tertentu. 



 
 

22 
 

Rasio ini menunjukkan keuntungan bersih per rupiah penjualan. net 

profit margin 3 % berarti bahwa setiap Rp 1 penjualan menghasilkan keuntungan 

bersih sebesar Rp  0,03.   Semakin  besar  rasio   ini  semakin   baik  karena  

dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. 

  Net Profit Margin= 
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟 𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

c)  Operating Ratio 

Operating ratio menunjukkan berapa biaya yang dikorbankan dalam  

penjualan atau berapa persentase baiya yang dikeluarkan dalam penjualan. 

Operating ratio mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan sehingga rasio yang 

tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik karena berarti bahwa setiap 

rupiah penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi, dan yang tersedia untuk 

laba kecil. Operating ratio sebesar 90 % berarti bahwa setiap rupiah penjualan 

mempunyai biaya operasi Rp 0,9. 

Rumus operating ratio adalah sebagai berikut ; 

Operating Ratio =
𝐶𝑜𝑠𝑡  𝑜𝑓 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑑

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

d) ROI ( Return On Invesment ) 

ROI ( Return On Invesment ) mencerminkan kemampuan manajemen 

dalam mengatur aktiva-aktivanya seoptimal mungkin sehingga dicapai laba 

bersih yang diinginkan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan 

jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. Rasio ini menunjukkan produktivitas   dari seluruh dana perusahaan 

baik  modal   pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil/rendah rasio ini 

semakin tidak baik, demikian juga sebaliknya. 
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Rumus dari ROI ( Return On Invesment ) adalah sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐼 (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡)  =
      𝑁𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

e) ROE ( Return On Equity ) 

ROE ( Return On Equity ) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri 

dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor.  ROE 

sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan 

kecil tentu memiliki modal yang relative kecil, sehingga ROE yang 

dihasilkanpun kecil , begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar. ROE ( 

Return On Equity ) membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas 

yang telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan (Van Horne dan 

Wachowicz, 2005:225).  

Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba  atas investasi 

berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan dalam 

membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang investasi yang baik dan 

manajemen biaya yang efektif. Pengertian Rasio Profitabilitas Menurut 

Tandelilin (2002:269),”ROE (Return On Owners Equity) mereflesikan seberapa 

banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas dana yang telah diinvestasikan 

oleh pemegang saham (baik secara langsung atau dengan laba yang telah 

ditahan)”. ROE sangat menarik bagi pemegang saham maupun calon pemegang 

saham , dan juga bagi manajemen Karen arsio tersebut merupakan ukuran atau 

indicator penting dari shareholders value cration, artinya semakin tinggi rasio 
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ROE , semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini tentunya merupakan daya 

tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan tersebut. 

Brigham, Enrhardt (2005:225), “ROE ( Return On Equity ) mengukur daya 

perusahaan untuk menghasilkan laba pada investasi nilai buku pemegang 

saham”. Menurut Gibson ( 2001:294),” Return On Equity measures the return 

to the common stockholders the residual owner”. Pengembalian laba atas ekuitas 

yang terdiri dari saham biasa (Return On Common equity) merupakan alat ukur 

terhadap pengembalian laba kepada pemegang saham biasa. Rasio ini 

menggambarkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal 

sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena berarti posisi pemilik 

perusahaan semakin kuat, demikian juga sebaliknya. 

Rumus ROE ( Return On Equity ) adalah sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐸(𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)  =
𝐸𝐴𝑇

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Hasil perhitungan ROE mendekati 1 menunjukkan semakin efektif dan 

efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, 

demikian sebaliknya jika ROE mendekati 0 berarti perusahaan tidak mampu 

mengelolah modal yang tersedia secara efisisen untuk menghasilkan 

pendapatan. Seperti rasio keuangan tradisional pada umumnya ROE tidak 

mempertimbangkan unsure resiko dan jumlah modal yang diinvestasikan karena 

ROE hanya melihat sisi laba dan jumlah saham yang beredar. 
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f. ROA ( Return On Total Assets ) 

ROA ( Return On Total Assets ) merupakan rasio antara saldo laba bersih 

setelah pajak dengan jumlah asset perusahaan secara keseluruhan.ROA juga 

menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang 

dimiliki perusahaan. 

5. Pertumbuhan Penjualan 

Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena 

jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka 

secara langsung dapat merugikan perusahaan. Laju pertumbuhan suatu 

perusahaan akan mempengaruhi keuntungan dalam mendanai kesempatan-

kesempatan pada masa yang akan datang. 

Menurut Tandelilin (2010:354), tahap perkembangan industri dapat 

digunakan untuk mengestimasi besarnya penjualan dari suatu industri yang 

terbagi menjadi lima, yaitu: (1) Tahap Permulaan (Introduction), pertumbuhan 

penjualan sangat kecil dan profit yang dihasilkan kemungkinan akan 

menunjukkan angka negatif karena perusahaan harus mengeluarkan dana yang 

cukup besar untuk menutupi biaya promosi dan pengembangan produk di awal. 

(2) Tahap Pertumbuhan (Growth), penjualan mulai tumbuh semakin cepat. 

Permintaan konsumen semakin meningkat dan persaingan belum begitu ketat, 

sehingga profit pada tahap pertumbuhan akan tumbuh tinggi. (3) Tahap 

Kedewasaan (Mature), pertumbuhan penjualan mulai menurun, karena 

banyaknya pesaing yang mulai masuk dan permintaan yang sudah relatif stabil. 

(4) Tahap Stabil, investor dapat mengestimasi pertumbuhan penjualan dengan 



 
 

26 
 

mudah karena penjualan berkorelasi tinggi dengan kondisi ekonomi. (5) Tahap 

Penurunan, tingkat penjualan dan profit industri semakin menurun. Pada tahap 

ini ada perusahaan yang mulai keluar dari industri dan investor mulai berpikir 

untuk mencari alternatif industri lain yang lebih menguntungkan. 

Pertumbuhan penjualan tinggi, akan mencerminkan pendapatan yang 

meningkat sehingga pembayaran dividen cenderung meningkat. Selain itu suatu 

perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi, akan membutuhkan banyak 

investasi pada aset tetap maupun aset lancer. 

B. Kajian Empiris 

 

Tabel 2 1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No 
Judul 

Penelitian 
Nama Peneliti Hasil Penelitian 

1. Pengaruh 

Pertumbuhan 

Penjualan, 

Earning Per 

Share, Dan 

Kebijakan 

Dividen 

Terhadap 

Harga Saham 

Oktavia Kartika 

Sari & Sapari, 

Jurnal Ilmu Dan 

Riset Akuntansi 

Volume 6, 

Nomor 8, 

Agustus 2017 

1. Pertumbuhan penjualan tidak 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan 

properti dan real estate, sehingga 

hipotesis pertama (h1) ditolak. 

2. Earning per share mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap harga 

saham perusahaan properti dan real 

estate, sehingga hipotesis kedu (h2) 

diterima. 

3. Kebijakan dividen (dividend payout 

ratio) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap harga saham 

perusahaan properti dan real estate, 

sehingga hipotesis ketiga (h3) 

diterima. 

2. Determinants 

of Dividend 

Payout Ratios 

In Tunusia: 

Insights In 

Light of The 

Abdelghani 

Echchabi 

(2016) 

 

1. it can be concluded that out of the 

above six hypotheses, only two 

were supported, namely H3 (Net 

Cash Flow) and H5 (Market to 

book value) stating that net cash 

flows and market to book value 
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No 
Judul 

Penelitian 
Nama Peneliti Hasil Penelitian 

Jasmine 

Revolution 

 

have respectively a positive and 

negative influence on the dividend 

payout among the Tunisian listed 

companies. 

2. H1 (Profitability), H2(Risk), H4 

(Growth) and H6 (Jasmine 

Revolution) were all rejected 

3. Pengaruh 

Rasio 

Profitabilitas, 

Dividen Per 

Share, Earning 

Per Share, Dan 

Return On 

Equity 

Terhadap 

Harga Saham 

Perusahaan 

Manufaktur 

(Di Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2009-

2013) 

Bagyo Tri 

Atmojo, Rina 

Arifati & Abrar 

(2016) 

1. Variabel return on asset 

berpengaruh positif terhadap harga 

saham. Dengan demikian hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa 

return on asset berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga 

saham terbukti (H1 diterima). 

2. Variabel dividen per share 

berpengaruh positif terhadap harga 

saham. Dengan demikian hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa 

dividen per share berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

harga saham terbukti (H2 diterima) 

3. Variabel earning per share 

berpengaruh positif terhadap harga 

saham. Dengan demikian hipotesis 

ketiga yang menyatakan bahwa 

earning per share berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

harga saham terbukti (H3 diterima). 

4. Variabel return on equity 

berpengaruh tidak positif terhadap 

harga saham. Dengan demikian 

hipotesis keempat yang menyatakan 

bahwa return on equity berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

harga saham tidak terbukti (H4 

ditolak). 

4. Pengaruh 

Pertumbuhan 

Penjualan, 

Dividend 

Payout 

Ratio Dan 

Debt To Equity 

Ratio 

Fransiska F.W. 

Bailia, 

Parengkuan 

Tommy, Dedy 

N. Baramulli 

(2016) 

1. Pertumbuhan Penjualan, Dividen 

Payout Ratio dan Debt to Equity 

Ratio secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham 

Property yang terdaftar di BEI 

Periode 2011-2014. 

2. Pertumbuhan Penjualan secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan 
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No 
Judul 

Penelitian 
Nama Peneliti Hasil Penelitian 

Terhadap 

Harga 

Saham Pada 

Perusahaan 

Property 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

terhadap Harga Saham Property 

yang terdaftar di BEI Periode 2011-

2014. 

3. Dividen Payout Ratio secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham Property 

yang terdaftar di BEI Periode 2011-

2014. 

4. Debt to Equity Ratio secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham Property yang 

terdaftar di BEI Periode 2011-2014. 

5. Pengaruh 

Likuiditas, 

Leverage, 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

Dan 

Profitabilitas 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Di 

BEI 

Komang Ayu 

Novita Sari & 

Luh Komang 

Sudjarni (2015) 

1. Likuiditas (cr), leverage (der), 

growth (ta) dan profitabilitas (roa) 

secara serempak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan 

manufaktur di bei. 

2. Likuiditas yang diproksikan dengan 

current ratio (cr) berpengaruh 

positif signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan 

manufaktur di bursa efek indonesia 

periode 2010-2013. Perusahaan 

yang mampu menjaga likuiditas 

keuangannya akan mempunyai 

kesempatan lebih besar untuk 

membagikan dividen karena 

perusahaan tidak terbebani oleh 

kewajiban jangka pendeknya.  

3. Leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan 

manufaktur di bursa efek indonesia 

periode 2010- 2013. Perusahaan 

yang memiliki tingkat leverage yang 

tinggi akan mengurangi pembagian 

dividen kepada para pemegang 

saham dikarenakan laba yang 

didapatkan perusahaan akan 

digunakan untuk membayar 

kewajiban-kewajibannya. 

4. Growth berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan 
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No 
Judul 

Penelitian 
Nama Peneliti Hasil Penelitian 

dividen pada perusahaan 

manufaktur di bursa efek indonesia 

periode 2010-2013. Perusahaan 

yang memerlukan asset yang tinggi 

dalam oprasionalnya akan memilih 

menggunakan laba yang diperoleh 

untuk berinvestasi pada asset 

perusahaan dan akan mengurangi 

pembagian dividen. 

5. Profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur di bursa 

efek indonesia periode 2010-2013. 

Perusahaan yang menghasilkan 

keuntungan dalam operasionalnya 

belum tentu akan menggunakan laba 

tersebut untuk dibagikan sebagai 

dividen, terutama perusahaan yang 

merencanakan untuk berinvestasi 

pada aset di masa depan. 

6. Pengaruh 

Dividen Per 

Share (Dps), 

Dividen 

Payout Ratio 

(Dpr), Price 

To Book Value 

(Pbv), Debt To 

Equity Ratio 

(Der), Net 

Profit Margin 

(Npm) Dan 

Return On 

Asset 

(Roa)Terhadap 

Harga Saham 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Sub Sektor 

Makanan Dan 

Minuman 

Dalam 

Edhi 

Asmirantho dan 

Elif Yuliawati 

(2015) 

1. Pembuktian pengaruh Dividen Per 

Share (DPS) terhadap harga saham 

diperoleh hasil uji t statistik yang 

memperlihatkan nilai t hitung 

sebesar 0,634 dan t tabel sebesar 

2,00958 atau - 2,00958 (0,634 < 

2,00958) maka Ho diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Dividen Per Share (DPS) secara 

parsial tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap hargasaham. 

Berdasarkan hipotesis mengatakan 

bahwa Dividen Per Share (DPS) 

mempunyai pengaruh positif 

terhadap harga saham, berdasarkan 

hasil pengujian, Dividen Per Share 

(DPS) berpengaruh positif terhadap 

harga saham, maka dapat 

disimpulkan bahwa Dividen Per 

Share (DPS) berpengaruh positif 

ditolak. 

2. Pembuktian pengaruh Dividen 

Payout Ratio (DPR) terhadap harga 

saham diperoleh hasil uji t statistik 
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No 
Judul 

Penelitian 
Nama Peneliti Hasil Penelitian 

Kemasan Yang 

Terdaftar Di 

Bei 

yang memperlihatkan nilai t hitung -

0,048. Karena nilai -t hitung < -t 

tabel (-0.048 < - 2,00958) maka Ho 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan 

dividen payout ratio (DPR) secara 

parsial berpengaruh negatif dan 

tidak siginifikan terhadap harga 

saham. Berdasarkan hipotesis 

mengatakan bahwa Dividen Payout 

Ratio (DPR) mempunyai pengaruh 

negatif terhadap harga saham, 

berdasarkan hasil pengujian, 

Dividen Payout Ratio (DPR) 

berpengaruh negative terhadap 

harga saham, maka dapat 

disimpulkan bahwa Dividen Payout 

Ratio (DPR) berpengaruh negatif 

diterima. 

3. Pembuktian pengaruh Price to book 

Value (PBV) terhadap harga saham 

diperoleh hasil uji t statistik yang 

memperlihatkan nilai t hitung 

sebesar 6,171. Karena nilai t hitung 

> t table (6,171 > 2,00958) maka Ho 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa Price to Book Value (PBV) 

secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga 

saham.Berdasarkan hipotesis 

mengatakan bahwa Price to book 

Value (PBV) mempunyai pengaruh 

positif terhadapharga saham. 

Berdasarkan hasil pengujian,Price 

to book Value (PBV) berpengaruh 

positif terhadap harga saham, maka 

dapat disimpulkan bahwa Price to 

book Value (PBV) berpengaruh 

positif diterima. 

4. Pembuktian pengaruh Debt to 

Equity Ratio (DER)terhadap harga 

saham diperoleh hasil uji t statistik 

yang memperlihatkan nilai t hitung 

sebesar -3,569. Karena nilai -t 

hitung > -t tabel (-3,569 > -2,00958) 
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No 
Judul 

Penelitian 
Nama Peneliti Hasil Penelitian 

maka Ho diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Debt to Equity 

Ratio (DER) secara parsial tidak 

berpengaruh dan signifikan 

terhadap hargasaham. Berdasarkan 

hipotesis mengatakan bahwa Debt 

to Equity Ratio (DER) mempunyai 

pengaruh negatif terhadapharga 

saham. Berdasarkan hasil 

pengujian,Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh negative 

terhadap harga saham, maka dapat 

disimpulkan bahwa Debt to Equity 

Ratio (DER) berpengaruh negatif 

diterima. 

5. Pembuktian pengaruh Net Profit 

Margin (NPM) terhadap harga 

saham diperoleh hasil uji t statistik 

yang memperlihatkan nilai t hitung 

sebesar 5,235. Karena nilai t hitung 

> t table (5,235 > 2,00958) maka Ho 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa Net Profit Margin (NPM) 

secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga 

saham. Berdasarkan hipotesis 

mengatakan bahwa Net Profit 

Margin (NPM) mempunyai 

pengaruh positif terhadapharga 

saham. Berdasarkan hasil 

pengujian,Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh positif terhadap harga 

saham, maka dapat disimpulkan 

bahwa Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh positif diterima. 

6. Pembuktian pengaruh Return On 

Asset (ROA) terhadap harga saham 

diperoleh hasil uji t statistik yang 

memperlihatkan nilai t hitung 

sebesar 2,412. Karena nilai t hitung 

> t table (2,412 > 2,00958) maka Ho 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa Return On Asset (ROA) 

secara parsial berpengaruh positif 
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No 
Judul 

Penelitian 
Nama Peneliti Hasil Penelitian 

dan signifikan terhadap harga 

saham. Berdasarkan hipotesis 

mengatakan bahwa Return On Asset 

(ROA) mempunyai pengaruh positif 

terhadapharga saham. Berdasarkan 

hasil pengujian,Return On Asset 

(ROA) berpengaruh positif terhadap 

harga saham, maka dapat 

disimpulkan bahwa Return On 

Asset (ROA) berpengaruh positif 

diterima. 

7. Pembuktian hasil pengujian statistik 

yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa secara simultan atau secara 

keseluruhan yaitu dividen per share, 

dividen payout ratio, price to book 

value, debt to equity ratio, net profit 

margin dan return on assetsecara 

bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan melihat hasil uji F yang 

bernilai 83,991. F hitung > F tabel 

(83,991 > 2,29) maka secara 

bersama-sama varabel independen 

yaitu dividen per share, dividen 

payout ratio, price to book value, 

debt to equity ratio, net profit 

margin dan return on 

assetberpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu harga saham. 

7. Pengaruh 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Penjualan, Dan 

Kebijakan 

Dividen 

Terhadap 

Harga Saham 

Bunga 

Novitasari & 

Dini 

Widyawati, 

Jurnal Ilmu & 

Riset Akuntansi 

2015 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

variabel net profit margin (npm) 

berpengaruh positif terhadap harga 

saham. Hal ini mendukung hipotesis 1 

yang menyatakan bahwa net profit 

margin (npm) berpengaruh positif 

terhadap harga saham. Sedangkan 

variabel independen lainnya yakni 

return on equtiy (roe), pertumbuhan 

penjualan (δst), dan dividend payout 

ratio (dpr) tidak mempunyai pengaruh 

postif terhadap harga saham. Hal ini 

tidak mendukung pernyataan hipotesis 
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No 
Judul 

Penelitian 
Nama Peneliti Hasil Penelitian 

3, 4, dan 5 yang menyatakan bahwa 

return on equtiy (roe), pertumbuhan 

penjualan (δst), dan dividend payout 

ratio (dpr) berpengaruh positif terhadap 

harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di galeri 

investasi bursa efek indonesia. 

8. Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Growth 

Potential, Dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

Samsul Arifin & 

Nur Fadjrih 

Asyik (2015) 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

2. Likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

3. Growth potential berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap 

kebijakan dividen. 

4. Kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap kebijakan dividen. 

9. Pengaruh 

Likuiditas, 

Profitabilitas 

Dan 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

 

Olivia Maria 

Luisiana  dan 

Sumarno Dwi 

Saputra (2015) 

1. ada pengaruh yang positif dan 

signifikan likuiditas (X1) terhadap 

kebijakan dividen (Y) pada 

perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. ada pengaruh yang positif dan 

signifikan profitabilitas (X2) 

terhadap kebijakan dividen (Y) 

pada perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

3. ada pengaruh yang positif dan 

signifikan pertumbuhan penjualan 

(X3) terhadap Kebijakan dividen 

(Y) pada perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

4. ada pengaruh yang signifikan 

variabel bebas yaitu likuiditas (X1), 

profitabilitas (X2) dan 

pertumbuhan penjualan (X3) secara 

simultan terhadap variabel terikat 

yaitu kebijakan dividen (Y) pada 

perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia. 
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No 
Judul 

Penelitian 
Nama Peneliti Hasil Penelitian 

10. Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

Perusahaan 

Manufaktur Di 

BEI 

Ida Ayu Agung 

Idawati & Drs. 

Gede Merta 

Sudiartha, MM. 

UNUD (2014) 

1. Hasil uji f menunjukkan bahwa nilai 

fhitung 5.563 > ftabel 2.71, tingkat 

signifikansi 0.002 < 0.05. Hasil 

tersebut menyatakan variabel 

independen (profitabilitas, likuiditas 

dan ukuran perusahaan) bersama-

sama mempunyai pengaruh 

terhadap kebijakan dividen. 

2. Variabel profitabilitas berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Hal ini 

ditunjukkan oleh hasil uji parsial (uji 

t), yaitu nilai thitung sebesar 3.283 > 

nilai ttabel 1.987 dengan tingkat 

signifikansi 0.001 < 0.05. 

3.  likuiditas berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Hasil uji parsial 

(uji t) menunjukan bahwa nilai t 

hitung 2.686 > nilai ttabel 1.987 dan 

tingkat signifikansi sebesar 0.009 < 

0.05. 

4. Ukuran perusahaan tidak memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Hasil uji parsial (uji t) 

menunjukkan nilai thitung adalah 

sebesar 1.249 < nilai ttabel 1.987 

dengan tingkat signifikansi yaitu 

0.215 > 0.05. 

11. The Effect Of 

Fundamental 

Factor To 

Dividend 

Policy: 

Evidence In 

Indonesia 

Stock 

Exchange 

Gatot Nazir 

Ahmad (2014) 

 

1. This research finds that profitability 

and firm size correlates 

significantly positive with dividend 

policy 

2. Liquidity and leverage correlates 

negative significantly with dividend 

policy. 

3.  And the evidence show that growth 

opportunities do not significantly 

correlated with dividend policy. 

4. simultaneously all the independent 

variables correlated significantly on 

dividend policy. 

12. Pengaruh Arus 

Kas Dan 

Kebijakan 

Rahma Rizal 

(2014) 

1. Secara simultan arus kas dan 

kebijakan dividen berpengaruh 

terhadap harga saham. 
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No 
Judul 

Penelitian 
Nama Peneliti Hasil Penelitian 

Dividen 

Terhadap 

Harga Saham 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

2. Arus kas operasi dan pendanaan 

berpengaruh positif terhadap harga 

saham. 

3. Arus kas imvestasi berpengaruh 

negatif terhadap harga saham. 

4. Kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Hal ini 

mengindikasikan bahwa 

pembayaran dividen yang dilakukan 

saat ini adalah 

lebih baik daripada capital gain di 

masa mendatang. 

13. Pengaruh 

Rasio 

Likuiditas Dan 

Rasio 

Profitabilitas 

Terhadap 

Harga Saham 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Indeks Lq45 

Periode 2008-

2012) 

Raghilia 

Amanah, Dwi 

Atmanto & Devi 

Farah Azizah 

(2014) 

1. Pengaruh secara simultan (bersama-

sama) variabel bebas terhadap harga 

saham penutupan dilakukan dengan 

uji F. Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda diperoleh 

hasil bahwa variabel bebas 

penelitian ini mempunyai pengaruh 

yang signifikan secara simultan 

terhadap harga saham penutupan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pengujian terhadap hipotesis ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan 

dengan indeks LQ45 telah berhasil 

mengelola usahanya dalam jangka 

pendek. 

2. Uji pengaruh secara individu 

(parsial) variabel bebas (Current 

Ratio (X1) Quick Ratio (X2), ROA 

(X3), dan ROE (X4)) terhadap harga 

saham penutupan (Y) dilakukan 

dengan uji t. Berdasarkan pada hasil 

uji didapatkan bahwa terdapat tiga 

variabel yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap harga saham 

penutupan yaitu Current Ratio, 

Quick Ratio, dan ROA. Sedangkan 

variabel ROE mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap harga 

saham penutupan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa variabel 

ROE kurang cocok dijadikan 
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sebagai acuan dalam membuat 

keputusan investasi karena 

pengaruhnya yang tidak signifikan 

terhadap harga saham penutupan. 

3. Berdasarkan pada hasil uji t 

didapatkan bahwa variabel ROA 

mempunyai nilai beta yang paling 

besar. Variabel ROA mempunyai 

pengaruh yang paling kuat 

dibandingkan dengan variabel yang 

lainnya, sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel ROA mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap 

harga saham penutupan. Investor 

dapat menggunakan rasio ini 

sebagai dasar membuat keputusan 

investasi. Bagi perusahaan, rasio ini 

dapat dijadikan sebagai evaluasi 

untuk kinerja masa lalu. 

14. Pengaruh 

Profitabilitas, 

Struktur Aset, 

Dan 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Terhadap 

Struktur 

Modal Serta 

Harga Saham 

I Putu Andre 

Sucita Wijaya & 

I Made Karya 

Utama (2014) 

1. Profitabilitas berpengaruh terhadap 

struktur modal, struktur aset 

berpengaruh terhadap struktur 

modal, pertumbuhan penjualan 

tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal, profitabilitas berpengaruh 

terhadap harga saham, struktur aset 

tidak berpengaruh terhadap harga 

saham, dan pertumbuhan penjualan 

berpengaruh terhadap harga saham. 

15. Analisis 

Pengaruh 

Kebijakan 

Pendanaan, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Profitabilitas 

Dan Growth 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

 

Norna Cholifah 

dan 

Maswar Patuh 

Priyadi (2014) 

1. Kebijakan pendanaan yang diukur 

dengan Debt to Eqity Ratio (DER) 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 

2. Kepemilikan manajerial yang 

diukur dengan Managerial 

Ownership (MOWN) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

3. Profitabilitas yang diukur dengan 

Return On Asset (ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 
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4. Growth tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

16. Pengaruh 

Insider 

Ownership, 

Free Cash 

Flow Dan 

Profitabilitas 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

(Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

Di BEI) 

 

Sri Novelma 

Tahun 2014 

1. Insider ownership tidak 

berpengaruh pengaruh yang 

signifikan terhadap dividend payout 

ratio pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2008 

sampai dengan tahun 2011. 

2. Free cash flow tidak berpengaruh 

yang signifikan terhadap dividend 

payout ratio pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2008 sampai dengan tahun 2011. 

3. Profitabilitas mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap dividend 

payout ratio pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2008 sampai dengan tahun 2011. 

 

17. Analisis 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas Dan 

Growth 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

Mei Lestari 

Astri Fitria 

(2014) 

1. Profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen. 

2. Likuiditas yang diproksi dengan 

current ratio tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. 

3. Growth tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. 

18. Pengaruh 

Investment 

Opportunity 

Set, Kebijakan 

Utang Dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

Dithi Amanda 

Putri-Progam 

Studi 

Manajemen 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Negeri Padang 

(2013) 

1. Variable investment opportunity set 

berpengaruh signifikan dan bernilai 

positif terhadap kebijakan dividen. 

2. Kebijakan hutang berpengaruh 

negatif  dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Sehingga 

hipotesis kedua yang menyatakan 

kebijakan hutang berpengaruh 

negative diterima. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen.sehingga 

hipotesis ketiga yang menyatakan 
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Di Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) 

 

ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan ditolak. 

19. Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Solvabilitas, 

Dan Kebijakan 

Dividen 

Terhadap 

Harga Saham 

(Studi Pada 

Perusahaan Go 

Public Yang 

Terdaftar 

Dalam Indeks 

Kompas100 

Periode 2009-

2011) 

Hans Christian 

Pranata & 

Ratnawati 

Kurnia, Jurnal 

Desember 2013 

1. Profitabilitas yang diproksikan 

dengan net profit margin 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham atau ha1 

diterima. 

2. Likuiditas yang diproksikan dengan 

current ratio tidak memiliki 

pengaruh negatif terhadap harga 

saham atau ha2 ditolak. 

3. Solvabilitas yang diproksikan 

dengan debt-to-equity ratio tidak 

memiliki pengaruh negatif terhadap 

harga saham atau ha3 ditolak. 

4. Kebijakan dividen yang diproksikan 

dengan dividend payout ratio 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham atau ha4 

diterima. 

20. Pengaruh 

Rasio 

Keuangan Dan 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Terhadap 

Dividen Dan 

Implikasinya 

Pada Harga 

Saham 

Tita Deitiana, 

Jurnal 

Akuntasi/Voku

me XVI, No 02, 

Mei 2012 

1. Profitabilitas memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap 

harga saham. 

2. Dividen memiliki pemgaruh positif 

yang signifikan terhadap nilai harga 

saham. 

3. Likuiditas memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap 

harga saham. 

4. Pertumbuhan penjualan memiliki 

pengaruh negative yang signifikan 

terhadap harga saham 

5. Profitabilitas, likuidias, 

pertumbuhan penjualan dan dividen 

secara bersama-sama atau simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham.  

 

21. Analisis 

Pengaruh 

Investasi, 

Likuiditas, 

Susana 

Damayanti & 

Fatchan 

Achyani (2006) 

1. H0 diterima berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara 

investasi terhadap dividend payout 

ratio variable ini mempunyai 
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Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

Dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

Payout Ratio 

 

hubungan negative sesuai dengan 

arah yang diharapkan, hasil ini 

sesuia dengan peneliti yang 

dilakukan adeaji(1998). 

2. H0 diterima berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara 

liquiditas terhadap dividen payout 

ratio variable ini mempunyai 

pengaruh negatif dimana hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan 

arah hubungan yang diharapkan 

karena likuiditas bukan digunakan 

membayar dividen tetapi 

dialokasikan pada pembelian aktiva 

tetap atau aktiva lancer yang 

permanen, guna memanfaatkan 

kesempatan investasi yang ada serta 

untuk biaya operasional. 

3. H0 diterima berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara 

profitabilitas terhadap dividen 

payout ratio variable ini mempunyai 

pengaruh positif sesuai arah 

hubungan yang diharapkan. Hasil 

ini konsisten dengan penelitian 

theobal (1978). 

4. H0 diterima berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara 

pertumbuhan terhadap dividend 

payout ratio variable ini mempunyai 

pengaruh negatif sesuai dengan arah 

hubungan yang diharapkan, hasil ini 

sesuai dengan penelitian fama 

(1974). 

5. H0 diterima berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara 

ukuran perusahaan terhadap dividen 

payout ratio, variable ini 

mempunyai pengaruh positif sesuai 

dengan arah hubungan yang 

diharapkan, hal ini sesuai dengan 

penelitian baskin (1989) dan allen 

(1993) 
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C. Penurunan Hipotesis 

 

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Dividen 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan atau laba. Dividen diperoleh dari laba yang didapatkan perusahaan 

setelah perusahaan memenuhi kewajiban – kewajibannya. Perusahaan akan 

membayarkan dividen jika perusahaan memperoleh laba, karena dividen 

merupakan sebagian dari keuntungan bersih perusahaan. Pada penelitian ini 

menggunakan proksi Return on Equity (ROE). ROE adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat pengembalian atas total ekuitas.  

Menurut teori pecking order, bahwa perusahaan lebih mementingkan laba 

ditahan untuk pendanaan sebagai sumber dana internal perusahaan daripada 

membayar dividen. Jika laba bersih yang diperoleh perusahaan semakin tinggi 

dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham rendah, karena laba 

yang dihasilkan perusahaan dialokasikan pada laba ditahan untuk melakukan 

investasi sehingga dividen yang dibayarkan rendah. Menurut Nuringsih (2005) 

dalam Dewi (2008) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian 

ini adalah: 

H1= Profitabilitas Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Dividen 
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2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Dividen 

Menurut Sartono (2001:293) dalam Sari & Sudjarni (2015) likuiditas 

mempunyai hubungan yang searah dengan kebijakan dividen dimana semakin besar 

likuiditas suatu perusahaan maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan 

dalam membayarkan dividennya. Tingkat likuiditas yang tinggi diasumsikan 

perusahaan mampu membayar dividen karena perusahaam memiliki aset lancar 

yang baik sehingga diasumsikan perusahaan mampu membagikan dividen. 

Menurut Sari & Sudjarni (2015), melakukan penelitian yang hasilnya 

likuiditas yang diproksikan dengan current ratio (CR) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Hasil ini didukung oleh penelitian Idawati 

& Sudiartha (2014), Luisiana & Saputra (2015) menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Sehingga hipotesis 

kedua dalam penelitian ini adalah: 

H2= Likuiditas Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Dividen 

3. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Dividen 

Menurut Barton et al, (1989) dalam Deitiana (2012) menyatakan bahwa 

pertumbuhan penjualan mencerminkan manisfestasi keberhasilan investasi periode 

masa lalu, dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan 

datang. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya 

saing perusahaan dalam suatu industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan 

mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai 

kesempatan – kesempatan pada masa yang akan datang. Jika pertumbuhan 
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penjualan suatu perusahaan tinggi akan meningkatkan keuntungan suatu 

perusahaan, maka diasumsikan pembayaran dividen akan meningkat.  

Menurut Luisina & Saputra (2015), melakukan penelitian yang hasilnya 

pertumbuhan penjuaalan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah: 

H3= Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Dividen 

4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham 

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik, 

sehingga investor akan bereaksi dan merespon sinyal positif tersebut sehingga harga 

saham akan meningkat. Menurut Deitiana (2012), melakukan penelitian yang 

hasilnya profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap harga 

saham. Hasil penelitian ini didukung oleh Pranata & Kurnia (2013) yang hasilnya 

profitabilitas yang diproksikan dengan Net Profit Margin berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini 

adalah: 

H4= Profitabilitas Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Harga Saham 

5. Pengharuh Likuiditas Terhadap Harga Saham 

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan 

suatu perusahaan mampu mendanai operasional perusahaan dan memenuhi 

kewajiban – kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas yang tinggi dapat mengurangi 

resiko perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban – kewajiban jangka 

pendeknya, maka menjadi sinyal positif bagi investor karena perusahaan dianggap 

mampu melunasi kewajiban – kewajiban jangka pendeknya. sehingga investor 
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tertarik untuk menanamkan saham, maka harga saham meningkat. Didukung oleh 

penelitian Deitiana (2012) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham. Sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini 

adalah: 

H5= Likuiditas Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Harga Saham  

6. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham 

Menurut Barton et al, (1989) dalam Deitiana (2012) menyatakan bahwa 

pertumbuhan penjualan mencerminkan manisfestasi keberhasilan investasi periode 

masa lalu, dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan 

datang. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya 

saing perusahaan dalam suatu industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan 

mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai 

kesempatan – kesempatan pada masa yang akan datang.  

Pertumbuhan penjualan yang tinggi akan meningkatkan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan hal tersebut menjadi sinyal positif bagi para investor maka, 

permintaan terhadap saham tersebut meningkat. Sehingga harga saham perusahaan 

akan meningkat. Teori tersebut didukung oleh penelitian Wijaya & Utama (2014) 

menyatakan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap harga saham. 

Sehingga hipotesis ketuju dalam penelitian ini adalah: 

H6= Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Harga 

Saham 
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D. Model Penelitian 

 

 

Gambar 2. 1 Model Penelitian 

 


