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BAB II 

TELAAH LITERATUR  

 

2.1 Harga Saham 

Saham merupakan salah satu instrument pasar modal yang paling banyak diminati 

oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. 

Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama 

perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada 

setiap pemegangnya (Fahmi, 2012). Saham merupakan tanda penyertaan atau 

pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas 

(Wangarry et al., 2015). Sedangkan menurut undang-undang perseroan yang 

berlaku di Indonesia, saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti 

penyertaan atau pemilikan individu maupun institusi yang dibuat oleh sebuah 

perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (Rahman, 2016). 

Saham Secara umum dibagi menjadi dua jenis yaitu saham biasa dan 

saham preferen. Azis, Mintarti, dan Nadir (2015) menjabarkan jenis-jenis saham 

yaitu: 

1. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau 

rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang saham biasa 

yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen dari 

penjualan asset perusahaan. Ciri-ciri dari saham biasa adalah sebagai berikut: 
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a. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba 

b. Memiliki hak suara (one share one vote) 

c. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaaan paling akhir apabila 

perusahaan bangkrut setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.  

2. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap dan apabila 

perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham preferen akan 

mendapatkan prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan asset. 

Saham preferen mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. 

Adapun ciri-ciri dari saham preferen menurut Siamat (2004:385) dalam Azis 

Minarti dan Nadir (2015) adalah: 

a. Memiliki paling dahulu memperoleh dividen 

b. Tidak memiliki hak suara 

c. Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan 

pengurus. 

d. Memiliki hak pembayaran sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah 

kreditur apabila perusahaan dilikuidiasi. 

Saham dicatat di dalam laporan posisi keuangan di bagian modal (Kieso et 

al., 2013). Menurut PSAK 1, saham dicatat dalam laporan posisi keuangan 

menggunakan nilai nominal, jika tidak ada nilai nominal maka perlu dinyatakan 

bahwa saham tidak memiliki nilai nominal (IAI, 2014). Selain saham biasa dan 

saham istimewa, perusahaan memiliki saham treasury. Saham treasury 

merupakan saham perusahaan yang sudah diterbitkan kemudian dibeli kembali. 
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Beberapa alasan perusahaan membeli kembali saham yaitu menyiapkan saham 

kepada karyawan sebagai bonus, meningkatkan harga saham di pasar, memiliki 

saham tambahan untuk melakukan akuisisi dan mengurangi jumlah saham yang 

beredar sehingga laba per saham perusahaan meningkat (Weygandt et al., 2013).  

Menurut Weygandt et al. (2013), terdapat beberapa pertimbangan dalam 

menerbitkan saham yaitu: 

1. Authorized shares 

Persuhaaan perlu menentukan jumlah saham yang remsi dimiliki. Perusahaan 

melakukan hal ini untuk menentukan modal awal. Penentuan jumlah saham 

tidak berpengaruh secara langsung pada asset atau ekuitas perusahaan. 

2. Issuance of shares 

Penerbitan saham dapat dilakukan langsung ke investor atau dilakukan secara 

tidak langsung melalui pihak yang akan menjamin sekuritas perusahaan dibawa 

ke investor yang menjanjikan. Penerbitan saham secara tidak langsung harus 

dilakukan underwriting oleh penjamin emisi. Ada beberapa faktor untuk 

menentukan harga pada saat penerbitan saham antara lain estimasi pendapatan 

dimasa yang akan datang, ekspetasi nilai dividen per lembar saham, posisi 

keuangan perusahaan sekarang, kondisi ekonomi sekarang dan kondisi 

sekarang pasar sekuritas. 

3. Harga saham di pasar 

Saham yang sudah dipublikasikan adalah saham yang diperdagangkan. 

Interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga dari saham tersebut. 

Harga saham ditentukan oleh pasar yang menilai dari kinerja perusahaan 
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seperti pendapatan perusahaan dan dividen yang akan diberikan. Perubahan 

harga saham di pasar tidak mempengaruhi modal perusahaan. 

4. Nilai par dan non-par 

Nilai Par atau nilai nominal adalah nilai yang ditentukan dari selembar saham 

biasa. Namun, nilai par sering memberikan informasi yang kurang immaterial 

terhadap nilai saham perusahaan, bahkan pada saat diterbitkan. Jadi, nilai par 

tidak memiliki hubungan dengan harga saham perusahaan, yang biasanya 

merupakan informasi imaterial. Nilai non-par adalah nilai dari selembar saham 

tetapi tidak ditentukan berapa nominal dari selembar saham tersebut. 

Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik dari 

suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut sesuai dengan porsi 

kepemilikan yang tertera dalam saham (Erawati, 2014). Dengan memiliki saham, 

pemegang saham memiliki hak yaitu (Weygandt et al, 2013): 

1. Memiliki hak suara dalam pemilihan jajaran direksi pada saat rapat umum 

pemegang saham dan pemilihan jajaran direksi memerlukan persetujuan dari 

pemegang saham. 

2. Memiliki hak atas pembagian hasil dari perusahaan berupa dividen. 

3. Memiliki hak untuk mendapatkan porsi saham yang sama ketika akan 

diterbitkan saham baru (preemptive right) 

4. Memiliki hak residual claim yaitu hak untuk mendapatkan hasil ketika 

perusahaan dilikuidasi, hasil tersebut diberikan apalbila masih terdapat sisa 

dana apabila seluruh utang kepada kreditor sudah dilunasi. 
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2.2 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 

perusahaan (Rahayu et al., 2014). Menurut (Halim, 2016) profitablitas merupakan 

suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba pada tingkat yang diterima. Menurut Weygandt et al. (2013) 

rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur laba atau keberhasilan kegiatan 

operasi perusahaan selama suatu periode tertentu. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, 

dengan membandingkan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan 

laba (Rahayu, Putra, dan Dzulkiron, 2014). Hal ini membuat profitabilitas menjadi 

suatu informasi yang memiliki daya tarik bagi para investor. Terdapat banyak cara 

untuk mengukur profitabilitas perusahaan, cara-cara tersebut memungkinkan 

analis untuk mengevaluasi laba sebuah perusahaan melalui sales, aset, ataupun 

investasi pemiliknya (Gitman dan Zutter, 2012). Rasio-rasio yang termasuk dalam 

kelompok rasio profitabilitas menurut Gitman dan Zutter (2012) adalah sebagai 

berikut: 

1. Gross Profit Margin 

Gross Profit Margin mengukur prosentase tiap penjualan yang sudah 

dikurangi dengan biaya untuk memproduksi barang yang dijual. 

Prosentase Gross Profit Margin yang semakin tinggi mengindikasi kondisi 

yang lebih baik karena artinya biaya produksi semakin kecil. 
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2. Operating Profit Margin 

Operating Profit Margin mengukur prosentase penjualan yang sudah 

dikurangi dengan biaya produk dan beban-beban lain selain bunga, pajak, 

dan dividen saham preferen. Sama seperti gross profit margin, prosentasi 

Operating Profit Margin yang tinggi menandakan situasi yang lebih baik. 

3. Net Profit Margin 

Net Profit Margin mengukur prosentase penjualan setelah pemotongan 

semua biaya produk dan beban, termasuk pajak, bunga, dan dividen saham 

preferen. Net Profit Margin yang tinggi juga menandakan kondisi yang 

lebih baik, karena artinya beban perusahaan menjadi lebih kecil. 

4. Earnings per Share 

Rasio ini menunjukkan besar laba yang dihasilkan perusahaan untuk setiap 

lembar saham dalam suatu periode. 

5. Return on Total Assets 

Return on Total Assets (ROA) secara umum mengukur efektifitas 

manajemen dalam menghasilkan laba dari penggunaan asset perusahaan. 

ROA yang semakin tinggi menandakan kondisi yang lebih baik.  

6. Return on Common Equity 

Return on Common Equity (ROE) mengukur tingkat return yang didapat 

dari investasi common shareholder pada perusahaan. ROE yang semakin 

tinggi juga menandakan situasi perusahaan yang semakin. 

Proksi untuk profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rasio net profit margin (NPM). Menurut Van Horne dan Wachowicz (2012:181) 
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𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 = 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

pengertian net profit margin (NPM) adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari 

penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. 

penjualan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, 

personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan. Net Profit 

Margin (NPM) menunjukan tingkat pengembalian keuntungan bersih terhadap 

penjualan bersihnya, nilai NPM yang semakin meningkat berarti kinerja 

perusahaan semakin baik serta keuntungan yang diperoleh pemegang saham akan 

semakin meningkat (Putra et al., 2016).   

Rumus yang digunakan untuk menghitung Net Profit Margin sebagai 

berikut (Kieso et al., 2013: 699) 

 

 

 

 

2.3 Pengaruh profitabilitas terhadap harga saham 

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan, 

baik dalam menghasilkan laba, mengelola dan mengatur aset perusahaan, hingga 

seberapa efektif penggunaan dana dari para investor untuk keperluan operasional. 

Kinerja perusahaan yang baik akan dilihat oleh para investor bahwa perusahaan 

tersebut dapat memberikan return yang dapat dinikmati apabila investor ikut 

menanamkan modal di perusahaan tersebut. Penanaman modal melalui harga 

saham akan meningkatkan permintaan terhadap harga saham yang akan 

berdampak pada meningkatnya harga saham.  
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Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap harga saham telah 

dilakukan oleh Susilawati (2012) dan Gursida (2016) yang menemukan bahwa 

profitabilitas yang diproksikan dengan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Namun hal ini bertolak belakang dengan 

penelitian Sha (2015) dan (Rahayu, 2014) yang menemukan bahwa profitabilitas 

yang diproksikan dengan Net Profit Margin secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

Hipotesis alternatif untuk hubungan profitabilitas dan harga saham yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha1: Profitabilitas yang diproksikan dengan Net Profit Margin memiliki 

pengaruh positif terhadap harga saham. 

 

2.4 Solvabilitas  

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi (Susilawati, 2012). Menurut (Kasmir, 2012) solvabilitas 

merupakan rasio yang digunakan untuk mnegukur sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajibannya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang apabila perusahaan 

dibubarkan. 
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Rasio solvabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan Debt to Equity 

Ratio. Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang 

lancar dengan seluruh ekuitas (Saputra, 2014). Rasio ini berguna untuk 

mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik 

perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang Sutrisno (2008:249) dalam 

Susilawati (2012) mengemukakan bahwa rasio hutang dengan modal sendiri (debt 

to equity ratio) merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan 

dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin 

sedikit dibandingkan dengan hutang perusahaan dalam mendanai aktiva 

perusahaan.  

 Dari seluruh definisi diatas dapat disimpulkan bahwa DER memberikan 

informasi kepada investor mengenai perbandingan antara total hutang dengan total 

ekuitas dalam pendanaan aktiva, juga dapat dilihat seberapa besar total hutang 

dapat ditanggung dengan total ekuitas. Semakin tinggi DER menunjukkan 

komposisi total hutang semakin besar di banding dengan total modal sendiri, 

sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak kreditur 

(Saputra et al., 2014). Semakin tinggi rasio DER, semakin rendah pendanaan 

perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dari perspektif kemampuan 

membayar kewajiban jangka panjang, semakin tinggi rasio akan semakin buruk 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya (Susanto, 

2012).  Hal ini dapat mengancam memberikan sinyal buruk kepada investor atas 
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perusahaan tersebut. Rumus yang digunakan untuk Debt to Equity ratio dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut (Kieso et al., 2013: 668):  

 

                    =
          

            
 

 

2.5 Pengaruh solvabilitas terhadap harga saham  

Rasio solvabilitas yang diprokiskan dengan Debt to Equity Ratio, maka semakin 

tinggi tingkat Debt to Equity Ratio semakin tinggi komposisi hutang perusahaan 

dibandingkan dengan modal sendiri berdampak besar pada beban perusahaan 

terhadap pihak luar perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha memenuhi 

kewajiban hutangnya dahulu sebelum memberikan return pada investor 

(Tumonggor et al., 2017). Para investor cenderung menghindari menanamkan 

dananya pada perusahaan yang memiliki tingkat Debt to Equity Ratio yang tinggi 

yang menyebabkan harga saham akan menurun. 

Penelitian mengenai pengaruh solvabilitas terhadap harga saham telah 

dilakukan oleh Susilawati (2012) yang menunjukkan bahwa solvabilitas yang 

diproksikan dengan Debt to Equity Ratio berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap harga saham. Hasil berbeda didapatkan dari penelitian yang dilakukan 

Tumonggor et al. (2017) dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel 

solvabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Hipotesis 

alternatif untuk hubungan antara solvabilitas dengan harga saham yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah: 
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Ha2: Solvabilitas yang diproksikan menggunakan Debt to Equity Ratio 

memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham. 

 

2.6 Likuiditas 

 Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya (Susilawati, 2012). Likuiditas menunjukkan 

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka 

pendeknya dengan menggunakan aset lancar (Margaretha, 2016). Perusahaan 

yang memiliki tingkat likuiditas tinggi terhindar dari risiko kegagalan melunasi 

liabilitas jangka pendeknya. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak mengalami kesulitan membayar kewajibannya dalam jangka 

pendek, sehingga kreditur tidak perlu khawatir dalam memberikan pinjaman 

(Azizah, 2014). 

Terdapat 4 jenis rasio untuk menghitung likuiditas menurut Weygandt et 

al. (2011:668-671) yang terdiri atas: 

1) Current Ratio  

Rasio ini digunakan secara luas untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan 

serta kemampuan membayar hutang jangka pendeknya. 

2) Quick/Acid Test Ratio  

Rasio ini mengukur likuiditas perusahaan dengan cara membagi jumlah kas, 

investasi jangka pendek, dan piutang dengan hutang jangka pendeknya. 
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3) Receivables Turnover  

Rasio ini seberapa cepat perusahaan menagih piutang miliknya dalam satu 

periode. 

4) Inventory Turnover  

Rasio ini mengukur seberapa cepat persediaan perusahaan yang terjual 

dalam satu periode. 

Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan untuk mengukur likuiditas 

yaitu Current Ratio. Weygandt et al. (2013) mengatakan bahwan current ratio  

dipakai untuk mengukur dan mengevaluasi likuiditas dan kemampuan membayar 

utang jangka pendek perusahaan. Current ratio adalah indikator untuk 

menunjukan tingkat keamanan kredit jangka pendek atau kemampuan perusahaan 

membayar utang (Maskun, 2012). Semakin tinggi nilai Current Ratio yang 

dimiliki perusahaan menujukan besarnya kemampuan perusahaan memenuhi 

kebutuhan operasionalnya terutama modal kerja yang sangat penting untuk 

menjaga kinerja perusahaan, hal ini dapat memberikan keyakinan pada investor 

untuk memiliki saham perusahaan tersebut sehingga akan menginkatkan harga 

saham (Detiana, 2013). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung Current Ratio dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut (Kieso,2013): 

 

             =
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2.7 Pengaruh likuiditas terhadap harga saham 

Semakin tinggi likuiditas menunjukan kinerja perusahaan yang baik berarti 

semakin kecil resiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Dengan semakin kecilnya resiko yang ditanggung perusahaan maka  

diharapkan menginkatnya minat investor untuk menanamkan dananya kedalam 

perusahaan tersebut (Absari et al., 2012). Hal itulah yang membuat investor 

tertarik dan berakibat pada naiknya harga saham (Setiayawan, 2014) 

Penelitian mengenai pengaruh likuiditas terhadap harga saham telah 

dilakukan oleh Erawati (2014) yang menunjukan bahwa likuiditas yang 

diproksikan dengan Current Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap harga 

saham. Hasil berbeda didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Sondakh 

(2015), Susilawati (2012), dan Tumonggor et al. (2017) ditemukan bahwa 

likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Hipotesis alternatif untuk hubungan antara likuiditas 

dengan harga saham yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

Ha3: Likuiditas yang diproksikan menggunakan Current Ratio memiliki 

pengaruh positif terhadap harga saham. 

  

2.8 Kebijakan Dividen 

Dividen menurut Azizah (2014) adalah pembagian laba perusahaan yang sebagian 

dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen. Dividen ditentukan dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan jenis pembayarannya tergantung 

pada kebijakan pimpinan (Shabri, 2016). Kebijakan dividen merupakan keputusan 
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yang diambil perusahaan untuk menentukan berapa besar bagian dari laba bersih 

yang diperoleh untuk dibagikan sebagai dividen atau sebagai laba yang ditahan 

(Sha, 2015). Informasi mengenai dividen akan mempengaruhi permintaan dan 

penawaran saham perusahaan di pasar modal, yang kemudian akan berpengaruh 

terhadap harga saham.  

Menurut Ary (2013) terdapat 3 jenis dividen, yaitu: 

1. Dividen Tunai (kas), dividen tunai juga sering disebut dividen regular 

adalah dividen dalam bentuk uang tunai yang besarnya ditentukan oleh 

manajemen perusahaan. Dividen regular biasanya dibayarkan empat kali 

setahun, dua kali setahun dan sekali setahun. 

2. Dividen Saham, dividen saham secara ekonomis akan menambah jumlah 

saham yang beredar di pasar, tetapi tidak menambah jumlah dana yang 

melekat di dalam modal saham. Dividen saham biasanya menyebabkan 

penurunan harga saham di pasar. 

3. Liquiditing Dividend, dividen yang merupakan kelebihan dari laba ditahan 

atau sisa laba yang ditunjukkan dalam nilai bukunya disebut dividen 

likuidasi. Dividen likuidasi dipandang sebagai layanan pendapatan internal 

(internal revenue service) sebagai tingkat pengembalian terhadap 

modaldari pada pendapatan biasa. Oleh karena itu, dividen likuidasi dapat 

memiliki konsekuensi pajak yang berbeda bagi investor. 
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Terdapat beberapa pendapat dan teori yang mengemukakan tentang 

dividen diantranya yaitu (Brigham, 2004) dalam (Setiawati, 2012) : 

1. Dividend Irrelevance Theory (ketidakrelevanan dividen) 

Teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. 

Peningkatan pembayaran dividen hanya dimungkinkan apabila laba yang 

diperoleh perusahaan juga meningkat. Keuntungan yang diperoleh atas 

kenaikan harga saham akibat pembayaran dividen akan diimbangi dengan 

penurunan harga saham karena adanya penjualan saham baru. Oleh 

karenanya pemegang saham dapat menerima kas dari perusahaan saat ini 

dalam bentuk pembayaran dividen atau menerimanya dalam bentuk capital 

gain. Kemakmuran pemegang saham sekali lagi tidak dipengaruhi oleh 

kebijakan dividen saat ini maupun dimasa datang. 

2. The Bird in Hand Theory 

Teori ini sependapat dengan Gordon dan Lintner (1992) yang berpendapat 

bahwa investor lebih merasa aman untuk memperoleh pendapatan berupa 

pembayaran dividen daripada menunggu capital gain.  

3. Tax Preference Theory 

Teori ini menyatakan bahwa Investor menghendaki perusahaan untuk 

menahan laba setelah pajak dan dipergunakan untuk pembiayaan investasi 

daripada dividen dalam bentuk kas. Oleh karenanya perusahaan sebaiknya 

menentukan dividen payout ratio yang rendah atau bahkan tidak 

membagikan dividen. Karena dividen cenderung dikenakan pajak yang 

Pengaruh Profitabilitas..., Ernest Oenica, FB UMN, 2017



29 
 

lebih tinggi daripada capital gain, maka investor akan meminta tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen yield yang 

tinggi. 

Proksi yang digunakan untuk kebijakan dividen dalam penelitian 

ini yaitu Dividend Payout Ratio. Semakin tinggi Dividend Payout Ratio 

yang ditetapkan oleh suatu perusahaan, maka semakin besar jumlah laba 

perusahaan yang akan dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang 

saham (Detiana,2013).  

Rumus yang digunakan untuk menghitung Dividend Payout Ratio 

adalah sebagai berikut (Weygandt et al.,2013): 

 

                     =  
                  

                 
  

 

2.9 Pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham 

Jika perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka 

akan mengurangi laba yang ditahan dan kemudian mengurangi sumber dana 

internal dari perusahaan sendiri. Sebaliknya jika perusahaan memilih untuk 

menahan laba yang diperoleh, maka dividen yang dibagikan kepada para 

pemegang saham perusahaan yang bersangkutan akan berkurang. Sehingga 

perusahaan yang memiliki kebijakan dividen yang baik menggambarkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kepastian untuk membagikan dividen yang lebih 

baik kepada investor atas hasil investasinya. Pembayaran dividen yang tinggi akan 

meningkatkan kepercayaan investor akan tingkat pendapatan di masa yang akan 
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datang. Investor lebih menyukai dividen yang tinggi daripada dividen yang rendah 

jika dividen selalu stabil setiap saat, jika dividen stabil makan harga saham akan 

meningkat (Sha, 2015). 

Penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham 

telah dilakukan oleh Sha (2015) yang menemukan bahwa kebijakan dividen yang 

diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Sedangkan penelitian Deitiana (2013) dan Carlo 

(2014), ditemukan bahwa kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividen 

Payout Ratio tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham. 

Hipotesis alternatif untuk hubungan kebijakan dividen dan harga saham 

yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha4: Kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio 

memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. 

 

2.10 Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas dan 

Kebijakan Dividen terhadap harga saham. 

Erawati (2014) menguji mengenai “Pengaruh Current Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Return on Equity, Net Porift Margin, dan Earning Per Share 

Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011)” menyatakan bahwa 

secara simultan Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity, Net Porift 

Margin, dan Earning Per Share memiliki pengaruh simultan terhadap harga 

saham. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Noviri (2013) mengenai “Pengaruh Return 

On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Tingkat Suku Bunga (SBI) 

Terhadap Harga Saham (Studi Pada Indeks LQ45 Tahun 2010)” menyatakan 

bahwa secara simultan Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS) dan 

Tingkat Suku Bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2012) mengenai “Analisis 

Perbandingan Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan LQ45” menyatakan bahwa secara simultan Likuiditas 

yang diproksikan dengan Current Ratio (CR),  Solvabilitas yang diproksikan 

dengan Debt to Equity Ratio (DER), dan Profitabilitas yang diproksikan dengan 

Return on Asset (ROA) memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Terkait hubungan profitabilitas, solvabilitas, likuiditas dan kebijakan 

dividen terhadap harga saham perusahaan, berdasarkan latar belakang, perumusan 

masalah dan untuk tercapainya tujuan penelitian, maka model penelitian yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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