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Abstract
This st udy aims t o analyze t he effect of dividen policy, pr ofit abilit y, fi rm si ze and
gr owt h oppor t unit y on st ock pri ces in aut omoti ve companies during 2009-2017.
This st udy w as per formed 13 aut omot ive companies. The sampli ng t echnique
t hat used in t hi s r esear ch is pur posive sampling met hod. This st udy has 8
companies. Dat a ar e analyzed by using panel r egr ession and hypot hesis t est (t
st ati stic). The r esult showed t hat divi dend poli cy do not effect t he st ock pr ices
w hile pr ofit abili t y, firm size and gr owt h oppor t unit y had an effect on st ock pr i ce.
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Abstrak
Peneli tian ini ber tujuan untuk menget ahui pengar uh kebijakan dividen,
pr ofitabili tas, ukur an per usahaan dan gr owt h oppor t unity ter hadap har ga
saham pada per usahaan otomoti f per iode 2009-2017. Penel itian ini
dil akukam pada per usahaan otomot if sebanyak 13 per usahaan. Teknik
pengambilan sampel yang di gunakan dalam penel itian i ni adal ah metode
pur posive sampl ing. Sampel penelit ian ini sebanyak 8 per usahaan. Data
dianalisis menggunakan r egr esi panel dan uji hipotesis (st at istik t). Hasil
penel itian menunjukkan bahwa kebi jakan dividen ti dak ber pengar uh
t er hadap har ga saham sedangkan pr ofitabili tas, ukur an per usahan dan
gr owth oppor tunit y ber pengar uh ter hadap har ga saham.
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PENDAHULUAN
Per tumbuhan ekonomi di Indonesia seti ap tahunnya mengal ami peningkatan, dengan
per ekonomi an yang meni ngkat dihar apkan dapat meni ngkat kesejahter aan masyar akat dan
memudahkan per kembangan bisnis. selama 8 (del apan) tahun ter akhi r Indonesia mengalami
per tumbuhan ekonomi yang fluktuatif pada ki sar an 4 per sen sampai dengan 6 per sen.
Per tumbuhan ekonomi yang cukup stabil diharapkan akan mendukung sebuah bisnis, akan tetapi
hal i tu juga dapat memunculkan per saingan bisni s Tidak keti nggalan pul a per usahaan manufakur
yang ikut meramaikan per kembangan ekonomi Indonei sa.Menur ut Badan Pusat Statistik, apabila di
lihat dar i si si per tumbuhan manufact ur ing value added (MVA), Indonesia menempati posisi
terti nggi di antar a negar a-negar a di ASEAN. MVA Indonesia mampu mencapai 4,84% sedangkan di
ASEAN ber kisar 4,5%. Di tingkat global, Indonesi a saat i ni ber ada di per ingkat ke-9 duni a (Har tar to,
2018). data yang telah di rilis Unit ed Nat ions St at ist ic Division pada tahun 2016, Indonesia
menempati peri ngkat keempat duni a dar i 15 negar a dengan PDB sebesar 22%. Sejal an dar i data
Badan Pusat Stati sti k (2018) bahwa per tumbuhan manufaktur besar dan sedang mengalami
kenaikan kar ena i ndustr i al at angkut naik sebesar 14,44%. Hal ter sebut menunjukkan bahwa
sektor industr i otomotif member ikan kontr ibusi yang cukup besar bagi per ekonomi an.
Menur ut data Kemenper in (2018), i ndustr i otomoti f menyumbang 10,16 persen di tahun
2017 pada Pr oduk Domesti k Br uto (PDB) ser ta mampu menyer ap t enaga ker ja langsung sekitar
350.000 or ang dan tenaga ker ja ti dak langsung sebanyak 1,2 juta or ang (Har tar to, 2018). Di
Indonesi a juga sedang ber kembang masyar akat ekonomi kelas menengah yang i ngin meningkatkan
taraf kehidupannya, ter masuk dal am ber kendar a. Ter bukti dar i data yang telah di rilis oleh Badan
Pusat Stati sti k per tumbuhan kendar aan ber mot or setiap tahun mengalami peningkat an, pada
tahun 2016 BPS mencatat ter dapat 14,5 juta kendar aan ber motor jenis mobil penumpang dan di
tahun 2017 BPS mencatat terdapat 15,4 juta. Hal ini membuktikan bahwa per tumbuhan ekonomi
kelas menengah akan meningkatkan industr i otomotif. Dengan adanya peni ngkatan ter sebut akan
ber dampak pada perger akan har ga saham.
Kebijakan dividen juga mempunyai pengar uh terhadap har ga saham. Ter dapat
kecender ungan bahwa har ga saham akan mengalami kenaikan bila ter dapat pengumuman
pembagi an dividen. Kebi jakan dividen menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang
menjadi hak par a pemegang saham. Pada dasar nya, laba ter sebut dibagikan atau ditahan untuk
di investasikan kembal i (Husnan dan Pudjiastuti, 2015). Investor akan menyukai adanya pembagian
di viden, saat t er jadi pengumuman pembagian dividen dihar apkan har ga saham akan meni ngkat
tetapi pada saat per usahaan mengumumkan pembagian dividen har ga saham pada H-3, H-2, dan H1 ser ta hari H cender ung mengalami penur unan hal ini disebabkan karna investor lebih ter tar ik
dengan adanya cum di vi dend dat e sebab investor masih bisa mendapatkan divi den pada t anggal
tersebut.
Harga saham juga dipengar uhi oleh pr ofitabil itas, pr ofitabilitas adalah r asio yang mengukur
efektivitas manajemen secara keselur uhan yang ditunjukan oleh besar keci lnya tingkat keuntungan
yang diper ol eh dalam hubungannya dengan penjualan maupun i nvestasi (Fahmi, 2014).
Per usahaan dengan ni lai ROA yang semakin tinggi mencer minkan kiner ja yang baik dan akan
di respon dengan har ga saham yang semakin tinggi pula (Kumai di dan Asandimitr a, 2017). Faktor
lain yang mempengaruhi har ga saham selain kebijakan divi den dan pr ofitabilitas adalah faktor
ukur an per usahaan. Ukur an per usahaan adalah skala besar perusahaan yang ditentukan oleh
beber apa hal antar a lain total penjualan dan dari tot al aktiva atau har ta (Putr anto dan Dar mawan,
2018).
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Ber bagai studi sebelumnya telah banyak yang mengidentifikasi faktor -faktor yang dapat
mempengar uhi har ga saham, ter masuk kebijakan dividen (Handayani, Indar ti, & Listiyow ati, 2019;
Istanti, 2018; Ulfah, Andini, & Oemar , 2018; Agusta, Ir diana & Taufik, 2018; Wijaya, 2017; Nugr aha &
Sudar yanto, 2016); pr ofitabilit as (Ramadhani, 2018; Rianto, 2018; Agusta, Ir diana & Taufik, 2018);
ukur an perusahaan (Ulfah, Andini, & Oemar , 2018; Handayani et al., 2019; Wijaya, 2017). Meskipun
sudah banyak diteliti, hasil studi sebelumnya masih memiliki per bedaan kesimpulan yang
mengindikasikan bahw a ti ga faktor ter sebut masih per lu diklar ifikasi ulang. Misalnya, Handayani et al.
(2019) menemukan bahwa kebi jakan dividen tidak berpengar uh terhadap har ga saham, sedangkan
ukur an per usahaan memi ki efek negatif ter hadap har ga saham sektor manufaktur. Istanti (2018)
dal am studinya menguji pengar uh kebijakan dividen ter hadap har ga saham pada per usahaan LQ 45
memberi kan kesimpul an bahwa kebijakan dividen bukan satu-satunya faktor yang mempengar uhi
har ga saham, tetapi ada faktor l ain yang mempengar uhi, yaitu faktor makr o dan mikr o ekonomi.
Kesimpulan yang sama juga di nyatakan oleh Agusta et al. (2018) yang tidak berhasil membukti kan
pengar uh kebijakan dividen t erhadap harga saham. Namun studi Wijaya (2017) member ikan
kesi mpulan ber beda dimana dividend payout memi liki efek positif pada har ga saham.
Ter kait dengan pr ofitabilitas, Rianto (2018) meneliti di sektor pr oper ty menemukan bahw a
pr ofitabilitas yang diproxy kan dengan ROE ber pengar uh signifikan ter hadap r etur n saham. Hal ser upa
juga dibuktikan oleh Ulfah et al. (2018) dan Agusta et al. (2018) yang membuktikan efek signifikan ROA
ter hadap har ga saham. Hasil ber beda ditemukan oleh Suhadi (2019) yang menemukan bahw a
pr ofitabilitas (ROA) tidak signifikan mempengar uhi industr i manufaktur makanan dan minuman. Tidak
konsitennya temuan ini menunjukkan bahw a upaya untuk menjelaskan pengar uh profitabilitas
ter hadap har ga saham masih per lu dilakukan.
Sejalan dengan kebijakan dividen dan pr ofitabilitas, hubungan antar a ukur an per usahaan dengan
har ga saham juga masih per lu diklar ifikasi ulang. Beber apa studi seper ti Handayani et al. (2019) dan
Ulfah et al. (2018) menemukan efek signifikan ukur an per usahaan ke har ga saham. Namun studi
Sur yandani (2018) menyebutkan bahw a ukur an per usahaan t idak ber pengar uh t er hadap nilai
per usahaan. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan pengujian ulang pada model hubungan kebijakan
dividen, pr ofitablitas, ukur an per usahaan, dan per tumbuhan ter hadap har ga saham di sektor otomot if.
Hasil studi dihar apkan dapat member ikan bukti empir is ter baru sekaligus menjadi infor masi yang
ber manfaat unt uk par a investor untuk mengevaluasi kebijakan investasi melalui faktor fundament al
per usahaan, khususnya di sektor otomotif.

KAJIAN PUSTAKA
Landasan t eor itis
Signal ing theor y adalah per ilaku manajemen per usahaan dalam member ikan ar ahan kepada i nvestor ,
ter kait dengan str ategi manajemen dan pandangan tentang prospek masa depan (Br igham & Houston,
2011). Pengungkapan teor i pensinyalan adal ah dalam bentuk infor masi (sinyal) keber hasilan atau
kegagalan suatu per usahaan. Teor i pensinyalan juga menyatakan bahw a per usahaan yang ber kualitas
baik akan dengan sengaja memberi sinyal kepada pasar , sehingga pasar dihar apkan dapat membedakan
per usahaan yang ber kualitas baik dan bur uk. Agar sinyal menjadi baik maka har us dit angkap dan
dir asakan pasar yang baik dan t idak mudah dit ir u oleh per usahaan yang memiliki kualitas bur uk. Sinyal
yang baik dapat ditangkap oleh pasar dan tidak mudah ditir u oleh per usahaan-per usahaan ber kualitas
r endah adalah implementasi t eor i pensinyalan yang mendasar i pr aktik per ataan laba, salah satu bentuk
manajemen pendapatan.
Teor i signal ber kaitan dengan infor masi asi metr is yang dapat t er jadi jika salah satu pihak
memiliki sinyal infor masi yang lebih lengkap dar ipada pihak lain. Angka-angka akunt ansi yang
dilapor kan oleh manajemen dapat digunakan sebagai sinyal, jika angka-angka ter sebut dapat
mencer minkan infor masi tentang atr ibut keputusan per usahaan yang tidak dimonitor . Selain infor masi
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lapor an keuangan yang ter kadang menunjukkan hasil manipulasi laba, investor juga
mempert imbangkan lapor an keber lanjutan sebagai sinyal infor masi yang andal (Kim et al., 2014;
Har madji et al., 2018).
Pengar uh Kebi jakan Di vi den ter hadap Har ga Saham
Kebijakan dividen menyangkut tent ang masalah penggunaan laba yang menjadi hak par a pemegang

saham. Pada dasar nya, laba t er sebut dibagikan atau ditahan untuk di investasikan kembali (Husnan dan
Pudjiastuti, 2015: 309). Kebijakan dividen mempunyai hubungan ter hadap har ga saham. Hal ini dapat
dilihat dar i pembagian divi dennya. Ter dapat kecenderungan bahw a har ga saham akan mengalami
kenaikan apabila ter dapat pengumuman dividen. Besar nya dividen yang akan dibayarkan ter gantung
dar i masing-masing per usahaan. Jika dividen yang dibagikan besar maka akan meningkatkan har ga
saham. Per nyataan ter sebut sejalan dengan beberapa penelit ian seper ti pada penelitian Nugr aha dan
Sudar yanto (2016) dengan hasil penelitian bahw a divi dend payout r ati ober pengar uh positi f signi fikan
ter hadap har ga saham. DPR ber pengar uh positif maka dapat dinyat akan bahw a set iap kenaikan DPR
juga akan diikuti oleh peningkatan har ga saham. Sehi ngga memiliki hipotesis ber upa:
H 1: kebijakan di viden ber pengar uh terhadap har ga saham
Pengar uh Pr ofitabilit as ter hadap Har ga Saham
Pr ofitabilitas adalah r asio yang mengukur efektivit as manajemen secar a keselur uhan yang dit unjukkan

dengan penjualan maupun investasi (Fahmi, 2014: 80-82). Pr ofitabilitas dalam penelitian ini akan
dipr oksikan dengan r etur n on asset (ROA), r etur n on asset akan melihat sejauh mana investasi yang telah
ditanamkan mampu member ikan pengembalian keuntungan yang dihar apkan. Menurut Zaki et al
(2017: 60) ROA yang positif menujukkan bahw a dar i total aktiva yang diper gunakan per usahaan untuk
ber oper asi, mampu member ikan laba bagi per usahaan, sebaliknya jika ROA negatif menunjukkan bahw a
dar i total aktiva yang digunakan per usahaan mengalami ker ugian. Tujuan utama sebuah per usahaan
adalah untuk menghasilkan tingkat pr ofitabilitas yang maksimal. Ter dapat ber bagai macam rasio
pr ofit abilitas salah satu adalah Retur n On Assets (ROA) yaitu r asio yang menunjukkan kemampuan dar i
selur uh aset yang dimiliki dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Per usahaan dengan ROA
yang semakin tinggi maka diper sepsikan memiliki kiner ja yang lebih baik dibandingkan tahun
sebelumnya dengan kiner ja yang semaki n baik maka akan mencipt akan har ga saham yang semakin
tinggi juga (Kumaidi dan Asandimitr a, 2017). Sehingga memiliki hipotesis ber upa:
H 2: pr ofitabilitas berpengar uh ter hadap har ga saham.
Pengar uh Ukur an Per usahaan ter hadap Har ga Saham

Per usahaan dengan skala atau ukur an yang lebih besar dipr oyeksikan mampu menjalankan usahanya
dengan lebih efektif dan efisien, ter utama t er kait dengan pengelolaan terhadap keuangannya sehingga
akan meningkatkan har ga sahamnya dibandingkan dengan per usahaan yang memiliki skala lebih kecil.
Hal ini sebanding dengan penyat aan Putr anto dan Dar maw an (2018: 110) ukur an per usahaan memiliki
dampak ter hadap har ga saham dengan car a positif. Ser ta hasil penelitian dar i Zaki et al (2017 memiliki
hasil rasio ukur an per usahaan yang diukur dengan l ogar it ma natur al dari tot al assets secar a par sial
ber pengar uh signifikan ter hadap har ga saham. Sehingga memiliki hipot esis ber upa:
H 3: ukur an per usahaan ber pengar uh ter hadap har ga saham.
Pengar uh gr owth oppor tunity ter hadap Har ga Saham
Peluang per t umbuhan atau gr owth oppor tunity mer upakan peluang atau kesempatan suatu per usahaan
untuk ter us tumbuh di masa yang akan datang. Menur ut Fidhayatin dan Dew i (2012: 204) tingkat
per tumbuhan yang tinggi akan pada suat u per usahaan dit andai dengan adanya tingkat kesempatan
investasi tinggi yang dilakukan oleh per usahaan. Per tumbuhan per usahaan yang baik akan semakin
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meni gkatkan keper cayaan pihak ekster nal ter hadap per usahaan dengan begitu pihak luar atau
ekster nal akan membeli saham. Hal ini akan memiliki dampak ter hadap peningkat an har ga saham, jika
per mi ntaan saham di masyar akat meningkat. Sejalan dengan penelitian Sukar no et al (2016) yang
menyatakan bahw a per tumbuhan per usahaan memiliki pengar uh positi f ter hadap har ga saham.
Sehi ngga memiliki hipotesis ber upa:
H4: gr owth oppor tunity ber pengar uh t er hadap har ga saham

METODE PENELITIAN
Desain peneli tian

Penelit ian i ni menggunakan pendekatan kuantitat if dengan car a mengolah angka-angka sebagai bahan
analisis dan diambil kesimpulannya untuk menjaw ab hipotesis. Penelitian kuantitatif biasanya dikait kan
dengan pendekat an deduktif, di mana fokusnya adalah pada penggunaan data unt uk menguji teor i.
Namun, mungkin juga memasukkan pendekatan induktif, di mana data digunakan untuk
mengembangkan t eor i (Hendr yadi et al., 2019). Pengambilan dat a menggunakan pendekat an dat a panel
yaitu gabungan antar a cr oss-sectional (per usahaan otomotif) dan time seri es (pada per iode w aktu
ter tentu).
Pr osedur sampel

Sampel adalah w akil semua unit str ata dan sebagainya yang ada di dalam populasi (Bungin, 2014: 112).
Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan pur posive sampling yang mana lebih mengutamakan
tujuan penelitian dar i pada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian, dengan kr iter ia sebagai
ber ikut: (1) per usahaan yang menjadi objek penelitian adalah per usahaan manufaktur aneka i ndustr i
pada sub sektor otomotif & komponen yang ter daftar di dalam Bur sa Efek Indonesia selama per iode
2009-2017; (2) Per usahaan otomotif & komponen yang ter daftar secar a konsisten di dalam Bur sa Efek
Indonesia per iode 2009-2017; (3) Per usahaan otomot if & komponen yang tidak konsisten ter daftar di
dalam Bur sa Efek Indonesia per iode 2009-2017; dan (4) Per usahaan otomotif & komponen yang
membagikan dividen ser ta mengeluar kan lapor an tahunan tidak lengkap selama per iode 2009-2017.
Pengukur an var iabel

Pengukuran var iabel mengadaptasi pendapat dan studi sebelumnya. Har ga saham adalah har ga
selembar saham yang ter jadi pada saat ter tentu ser t a har ganya dit entukan oleh per mintaan dan
penaw ar an di pasar modal (Kumaidi dan Asandimitr a, 2017).

ℎ

=

31

Kebijakan dividen di pr oksikan dengan divi den payout r ati o, di vi den payout r atio adalah car a untuk
menentukan per bandingan ant ar a dividen tunai ter hadap laba per saham atau ear ning per shar e, dengan
r umus (Samsul, 2015: 175)

ℎ

=

ℎ

Retur n on Asset dapat dir umuskan dengan pendapatan ber sih sudah pajak ter hadap total asset (Fahmi,
2014).

=

(

)

100%

33

AKURASI: Jur nal Riset Akuntansi dan Keuangan
Vol 2, No. 1, Apr il 2020
Published by LPMP Imper ium

Penentuan ukur an per usahaan dapat di hitung melalui logar itma natur al dar i total aset at au aktiva, total
aset dijadikan indikator ukur an per usahaan kar ena sifatnya jangka panjang dibandingkan dengan
penjualan (Alviansyah et al , 2018).

ℎ

=

Per tumbuhan per usahaan dapat di ukur dengan menggunakan r umus Tobin’s Q seper ti yang t er dapat di
dalam penelitian (Sindhu, Hashmi dan Haq, 2016).
′

=

+

Tekni k analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah r egr esi data panel dengan bant uan pr ogram EVIEWS.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pengar uh kebijakan dividen, pr ofit abilitas, ukur an
per usahaan dan gr owth oppor t uni ty ter hadap har ga saham per usahaan otomotif per iode 2009-2017.
Penelitian i ni menggunakan dat a sekunder dar i w ebsite IDX (w w w .idx.co.id). Pengambilan sampel
penelitian digunakan metode pur posive sampl ing.
Stati stik Deskr iptif
Pengolahan data pada penelitian i ni ber upa dat a har ga saham yang ber sumber dar i situs dunia

investasi(w w w .duniainvestasi.com), dividen payout r atio (DPR), r etur n on assets (ROA), ukur an
per usahaan ( Size) sert a gr owth oppor tunity yang ber sumber dar i lapor an keuangan tahunan pada sit us
Bur sa Efek Indonesia (w w w .idx.co.id). Data-dat a tersebut diolah dengan menggunakan pr ogr am EView s
ver si 10.
Har ga saham memiliki nilai maximum 8300 pada PT Astr a Inter nasional Tbk di tahun 2017 dan
data minimum 205 pada PT Multisr ada Ar ah Sar ana Tbk di t ahun 2009. 2. DPR memiliki nilai mi ni mum
sebesar -0,590 pada PT Indomobil Sukses Makmur Tbk di t ahun 2015 kar ena memiliki net income rugi
tetapi masih tetap membagikan dividen sehingga di vi dend payout r at io yang dipeoleh menjadi negatif
dan data maximum sebesar 0.950 pada PT Gajah Tunggal Tbk di tahun 2010. ROA jmemiliki nilai
maximum sebesar 0.240 pada PT Selamet Sempur na tbk di tahun 2014 dan nilai minimum sebesar 0,020 pada PT Gajah Tunggal Tbk di t ahun 2015 kar ena memper oleh net i ncome negatif atau rugi
sehingga diper oleh nilai ROA yang negatif. Ukur an per usahaan memiliki nilai maximum sebesar 33,00
pada PT Astr a Inter nasional Tbk di tahun 2011,2012, 2013, 2014, 2016 dan 2017 ser ta nilai mi ni mum
sebesar 25,00 pada PT Multisr ada Ar ah Sar ana di tahun 2017. Gr owt h oppor tunity juga memiliki nilai
maximum sebesar 23,360 pada PT multisr ada Ar ah Sar ana di tahun 2011 dan juga nilai mi ni mum
sebesar 0,450 pada PT Indospr ing Tbk di t ahun 2015 dan 2016.
Uji Metode Estimasi Model Regr esi Panel
Uji Chow
Uji chow digunakan untuk memilih model yang paling sesuai ant ar a Fixed Effects dan Common Effects.
Tabel 1 menunjukkan nilai pr obabilitas cr oss-section F dan cr oss-sect ion chi -squar e adalah 0.0000,
sehingga model yang di pilih adalah Fixed Effects.
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Tabel 1. Hasil Uji Chow
Redundant Fi xed Effects Tests
Equation: Unti tled
Test cr oss-secti on fi xed effects
Effects test

Stati stic

d.f.

Pr ob.

Cr oss-section F

10.578360

( 7,60)

0.0000

Cr oss-section Chi -squar e

57.877723

7

0.0000

Sumber : dat a di olah (2019).

Uji hausman
Uji hausman juga digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai ant ar a Fi xed Effects atau
Random Effects. Nilai pr obabilit as crossection r andom sebesar 0,7363 lebih besar dar ipada 0,05.
Sehi ngga dapat disimpulkan lebih baik menggunakan model Random Effect s dalam penelitian ini.
Tabel 2. Hasil Uji Hausman
Cor r elated Random Effects - Hausman Test
Equation: Unti tled
Test cr oss-section r andom effects
Test Summar y

Chi-Sq.
Statistic

ChiSq. d.f.

Pr ob

Cr osssection r andom

1.996980

4

0.7363

Sumber : dat a di olah (2019).

Uji Lagr ange Multi plier
Uji l agr ange multi pl ier digunakan untuk menentukan model common effects atau r andom effects yang
paling sesuai. Nilai pr obabilitas chi-squar e sebesar 0.0000 lebih kecil dar i 0.05 sehi ngga dapat
disimpulkan bahw a lebih baik menggunakan model r andom effects dalam penelitian ini.
Tabel 3. Hasil Uji Lagranger Multi plier
Lagr ange Mult iplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Al ter native hypotheses: Two-si ded (Br eusch-Pagan) and one-si ded
(all other s) al ter native
Test Hypothesis
Cr ossTime
secti on
Br eusch-Pagan

Both

54.59995

0.038961

54.63891

(0.0000)

(0.8435)

(0.0000)

Sumber : dat a di olah (2019).

Dar i ketiga uji model r egr esi panel yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahw a hasil uji pada
penelit ian ini menggunakan metode random effects.
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Per samaan Regr esi Liniear Ber ganda

Hasil analisis r egr esi dat a panel ditampilkan pada Tabel 4 ber ikut ini:
Tabel 4. Hasil Uji Regr esi Liniear Ber ganda
Var iabel
Koefisien
C
-21856.4
DPR
1285.860
ROA
9530.373
SIZE
767.7846
GROWTH
262.010
Adj. R Squar e
0.3459
F-Stati st ics
10.3876
Pr ob
0.000
Sumber : data diolah (2019).

t-statisti k
-5.5346
1.5579
2.6700
6.0562
4.2012

Pr ob
0.000
0.124
0.009
0.000
0.000

Har ga = -21856.41 + 1285.860 DPR + 9530.373 ROA + 767.7846 SIZE + 262.0104 GROWTH + e
Dar i per samaan di atas maka akan member ikan kesimpulan sebagai ber ikut: Per samaan har ga saham
memiliki nilai konstanta sebesar -21856.41, hal i ni menyatakan bahw a var iabel kebijakan dividen,
pr ofit abilitas, ukur an per usahaan dan juga gr owth oppor tunity memiliki nil ai 0 (nol), maka har ga saham
akan memiliki nilai aw al sebesar -21856,41. Var iabel kebijakan dividen yang di pr oksikan dengan
di vidend payout r ati o (DPR) memiliki jumlah koefisi en yang positif dengan har ga saham. Sehingga dapat
diasumsikan bahw a var iabel ter sebut adalah t etap, setiap kenaikan 1 nilai dividen payout r atio maka
akan meningkatkan nilai har ga saham sebesar 1285,860.
Var iabel ROA memiliki jumlah koefisien yang positif ter hadap har ga saham dengan nilai koefisien
r egr esi sebesar 9530.373 menyatakan bahw a setiap kenaikan 1 nil ai ROA maka akan meningkatkan
nilai har ga saham sebesar 9530,373. Var iabel ukur an per usahaan ( size) juga memiliki jumlah koefisien
positif ter hadap har ga saham. Dapat diasumsikan bahw a var iabel adalah tetap, set iap kenaikan 1 nilai
ukur an per usahaan maka akan meningkatkan nil ai har ga saham sebesar 767,7846. Var iabel gr owt h
oppor tunity memiliki jumlah koefisien positif ter hadap har ga saham dengan nilai koefisien r egr esi
262,0104 menyat akan bahw a setiap kenaikan 1 nilai gr owth maka akan meningkatkan nilai har ga
saham sebesar 262,0104.
Pembahasan
Hasil analisis menunjukkan bahw a dar i empat hipot esis yang diajukan, ti ga hipot esis ter dukung dan
sat u hipotesis tidak t er dukung secar a statistik. Per tama, kebijakan divi den dalam studi ini t idak ter bukti

signifikan mempengar uhi har ga saham. Dengan demikian dapat dinyat akan bahw a har ga saham tidak
akan t er pengar uh dengan kebijakan dividen yang dilakukan per usahaan, khususnya sektor otomotif.

Kebijakan dividen menyangkut penggunaan laba yang menj adi hak par a pemegang saham. Pada
dasarnya, laba ter sebut dibagikan atau ditahan untuk di invest asikan kembal i (Husnan dan
Pudji astuti, 2015). Studi ini mendukung hasi l penelitian Handayani et al. (2019), Istanti (2018), dan
Agusta et al. (2018) yang juga tidak berhasi l membuktikan efek kebijakan dividen ter hadap har ga
saham. Penjel asan logi s dar i temuan ini adalah har ga saham tidak akan secar a l angsung ter kor eksi
atas kebijakan dividen yang diambil perusahaan, sehingga per lu untuk menguji efek jangka panjang
kebijakan dividen terhadap har ga saham.
Ber ikutnya, pr ofitabilit as, ukur an per usahaan, dan peluang per tumbuhan secar a signifikan dapat
mempengar uhi var iasi har ga saham. Hal ini mengindikasikan bahw a ketiga faktor ini dapat dijadikan
sebagai deter minan har ga saham sektor otomotif sehingga dapat dijadikan infor masi yang ber manfaat
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bagi investor dalam upaya memilih saham yang dianggap pr ospektif, ter ut ama dar i sisi capital gain .
Studi ini mendukung temuan Rianto (2018) yang meneliti di sektor pr oper ty menemukan bahw a
pr ofitabilitas yang diproxy kan dengan ROE ber pengar uh signifikan ter hadap r etur n saham. Hal ser upa
juga dibuktikan oleh Ulfah et al. (2018) dan Agusta et al. (2018) yang membuktikan efek signifikan ROA
ter hadap har ga saham. Beber apa studi lain yang ber hasil didukung adalah Handayani et al. (2019) dan
Ulfah et al. (2018) yang menemukan efek signifikan ukur an per usahaan ke har ga saham. Kesempatan
ber tumbuh dalam studi ini juga ber hasil di buktikan memiliki efek signifikan ter hadap har ga saham. Oleh
kar enanya dapat dinyatakan bahw a jika investor menilai bahw a per usahaan memiliki tingkat
per tumbuhan yang baik maka per mintaan dan har ga saham ter sebut akan meningkat. Hasil ini sejalan
dengan Sukar no et al (2016) yang menyatakan bahw a per tumbuhan per usahaan memiliki pengar uh
positif terhadap har ga saham

KESIMPULAN
Penelit ian ini ber tujuan untuk mengevaluasi deter minan har ga saham berdasar kan kebijakan dividen,
pr ofitabilitas, ukur an per usahaan dan peluang pert umbuhan pada per usahaan sektor otomotif yang
ter daftar di Bur sa Efek Indonesia. Ber dasar kan hasil analisisi diper oleh kesimpulan bahw a kebijakan
dividen tidak ter bukti signifikan mempengaruhi har ga saham, sedangkan pr ofitabilit as, ukur an
per usahaan, dan peluang per tumbuhan secar a signifikan dapat mempengar uhi var iasi har ga saham.
Impli kasi
Ber dasar kan simpulan penelitian, maka implikasi manajer ial dar i penelit ian i ni adalah: per tama, har ga

saham menjadi salah satu faktor yang menjadi per timbangan investor untuk melakukan penanaman
modalnya pada per usahaan ter sebut . Har ga saham yang tinggi dihar apkan mampu membuat investor
unt uk mendapatkan keunt ungan yang tinggi pula hal ter sebut mencer minkan r etur n dan kekayaan
invest or . Unt uk mendapat kan har ga saham yang tinggi hal ber kaitan dengan kebijakan dividen, maka
per usahaan harus meningkatkan penjuala dan juga perusahaan tidak per lu membagikan dividen jika
mengalami ker ugian.
Kedua, agar har ga saham meningkat atau tet ap ter jaga dengan baik t er kait dengan profitabilit as
yang dipr oksikan dengan r etur n on assets maka hal yang per lu dilakukan perusahaan adalah dengan
meni ngkatkan penjual an secar a maksimal sehingga mendapat kan keuntungan yang maksimal juga.
Ser ta per usahaan dapat mengur angi beban. Ketiga, untuk menjaga kestabilan dar i har ga saham t er kait
dengan ukur an per usahaan hal yang pelu dil akukan oleh per usahaan adalah dengan memaksimalkan
total assets yang dimiliki sehingga dapat menunjang oper asional per usahaan dalam menghasilkan laba,
kar ena dengan adanya per tumbuhan ser ta dapat menjaga dan meningkat kan tot al assets dengan tujuan
unt uk menunjang kegiatan oper asional per usahaan sehingga tujuan per usahaan dapat ter capai dan
dapat menar ik minat investor unt uk ber investasi. Ter akhir , untuk menjaga peluang per tumbuhan
ter kait dengan har ga saham agar tetap dapat ter jaga dan ter us naik maka hal yang har us dilakukan oleh
per usahaan dengan meningkatkan mar ket value dan mengur angi beban oper asional.
Keter batasan
Penelit ian ini tent u mengalami keter batasan antar a lain: per tama, hanya meneliti var iabel kebijakan

dividen, pr ofitabilit as, ukur an per usahaan dan gr owt h oppor tunit y. Peneliti tidak memasukkan var iabel
lain di dalam penelitian ini. Kedua, populasi penelitian ini adalah per usahaan otomot if yang ter daftar di
Bur sa Efek Indonesia (BEI), dengan sampel penelitian perusahaan yang membagikan dividen pada
per iode 2009-2017. Sehingga penelit i t idak meneli ti per usahaan yang t idak membagikan dividen.
Ket iga, per iode penelitian i ni hanya dilakukan dar i tahun 2009-2017, hal ini dikar enakan ket er bat asan
data yang mampu di dapatkan oleh peneliti. Ber dasar kan keter batasan t er sebut maka studi mendatang
per lu menambahkan var iabel lain yang diper kir akan dapat mempengar uhi har ga saham seper ti hutang,
tata kelola, atau faktor makr o ekonomi dar i sisi ekster nal per usahaan. Selain itu, studi ber ikutnya per lu
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mengembangkan sampel yang lebih besar , mengambil ber bagai sektor , dan memper panjang per iode
pengamatan sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi.
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