
  

 

 

 

PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS), KEBIJAKAN 

HUTANG DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM 

( Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI) 

 

 

(Skripsi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARLYNSA PRADIPTA PURI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2010 

 



  

Departemen Pendidikan Nasional 

Fakultas Ekonomi Universitas Lampung 

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 

Gedung Meneng Bandar Lampung 

 

 

 

 

 PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS), KEBIJAKAN 

HUTANG DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM 

( Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI) 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh : 

 

Nama : Arlynsa Pradipta Puri 

NPM  : 0511031032 

Jurusan  : Akuntansi 

Pembimbing I  : Dr.Einde Evana,S.E.,M.M.Akt 

Pembimbing II  : Harsono Edwin Puspita, S.E. M.Si 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2010 

 



  

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Kotamadya Metro, Lampung pada tanggal 18 Mei 1987, 

sebagai anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Iqbal Umini,S.E dan 

Ibu Sri Nurhayati, S.Pd. 

 

Pendidikan formal penulis dimulai dari TK Bhina Karya Raman Utara yang 

diselesaikan pada tahun 1993 , Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Metro yang 

diselesaikan pada tahun 1999. Kemudian dilanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama Negeri (SLTPN) 1 Metro, diselesaikan pada tahun 2002 dan Sekolah 

Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2005.  

 

Pada tahun 2005, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata Satu (S-1) Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung melalui jalur Seleksi 

Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Selama menyelesaikan studi di Universitas 

Lampung, penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yaitu Economic English 

Club, Kelompok Studi Pasar Modal, Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan Badan 

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, 

kupersembahkan karya kecilku ini kepada: 

 

 

Kedua orang tua ku.... 

Bapak dan ibu... 

Yang dengan ketulusan hatinya telah memberikan  

Cinta.... 

Kasih...  

Sayang... dan, 

Perhatian yang tak pernah berakhir.. 

 

 

 

Adikku, seluruh keluarga besar. 

Para sahabat. 

Almamater, beserta seluruh civitas akademika.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

 

 

Sebuah tahapan kehidupan 

dengan cinta dan kasih ayah dan bunda 

dengan kehangatan keluarga.. 

dan sinaran persahabatan.. 

mengumpulkan mozaik yang tercerai.. 

menyatukan pecahan yang terberai.. 

melangkahi bara dan nestapa 

menyingkirkan tangis dan sakit 

dengan tuntunan kitab nan suci 

menuju ridho sang ilahi.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SANWACANA 

 

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul 

“Pengaruh  Investment Opportunity Set (IOS), Kebijakan Hutang Dan Kebijakan 

Deviden Terhadap Harga Saham (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

BEI)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. 

 

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Hariyanto, M.S., selaku Rektor Universitas 

Lampung dan sekaligus Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Lampung dan sekaligus Pembimbing Utama 

atas waktu yang disediakan untuk memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi 

kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis haturkan 

permohonan maaf untuk setiap salah dan khilaf penulis selama ini.   

3. Bapak H. Harsono Edwin P., S.E., M.Si., selaku Pembimbing II atas waktu 

yang disediakan untuk memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi kepada 

penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis haturkan permohonan 

maaf untuk setiap salah dan khilaf penulis selama ini.   



  

4. Ibu Lindriana Sari, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih 

atas bimbingannya sehingga memperlancar proses akademik penulis. 

5. Ibu Dr. Susi, S.E., M.B.A., Akt. selaku selaku Penguji Utama untuk 

kesediaannya meluangkan waktu dan memberikan kritik serta saran dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. Penulis haturkan permohonan maaf untuk 

setiap salah dan khilaf penulis selama ini. 

6. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Iqbal Umini,S.E dan Ibu Sri Nurhayati, S.Pd. 

Terima kasih untuk doa, perhatian, kasih sayang, semangat, kesabaran dan 

pengorbanan kalian yang tak ternilai untuk keberhasilan ananda. 

7. Adik ku Nico Caesario B., Nenek Warsini, Alm. Kakek Nurdin Hutapea, Alm. 

Datuk Suhaimi Rozali dan Alm.Andung Juz Atul Aini serta seluruh keluarga 

besar yang tak hentinya berdoa untuk kesuksesanku. 

8. Kak Ulil Absor. Terima kasih untuk doa, semangat, bantuan dan perhatiannya. 

Terima kasih untuk waktu yang selalu disediakan untuk mendengarkan cerita 

bahagia dan keluh kesahku.  

9. Sahabat-sahabatku terkasih. Delvia, Nina, Desti dan Meinita. Terima kasih 

untuk doa, semangat, bantuan dan perhatiannya. Terima kasih sudah menjadi 

bagian dari hidupku dan mewarnai hari-hariku. Adanya kalian sungguh berarti 

untukku.  

10. Teman-temanku di Akuntansi Sofie, Eta, Maria, Livia, Meli, Cui, Betha, Yuni, 

Mb.Evi, Mb. Maul, Albert, Adit, Lutfi dan semua teman-teman Akuntansi 

lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 

11. Teman-temanku di Economic English Club 2007-2008, Badan Eksekutif 

Mahasiswa 2008-2009. Anggia, Sukma, Tri, Bianca, Firman, Edi, Risman, 



  

Lisdi dan semua teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

per satu. 

12. Seluruh Dosen Akuntansi dan Ekonomi. Terima kasih untuk ilmu dan 

bantuannya. 

13. Seluruh Staf Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, Pak Sobari, 

Mbak Leni, Mas Wawan, Mas Yana, Mas Leman dan Nita. Terima kasih atas 

bantuannya. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan  

namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita 

semua.  

 

 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

Bandar Lampung, Mei 2010 

Penulis, 

 

Arlynsa Pradipta Puri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

 

DAFTAR TABEL  ................................................................................ ....            xi 

I. PENDAHULUAN ..................................................................................   1 

A.  Latar Belakang  ..............................................................................  1 

B.  Permasalahan  .................................................................................  4 

1. Perumusan Masalah  .................................................................  4 

2. Pembatasan Masalah  ................................................................  4 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan  .......................................................   4 

1. Tujuan Penelitian ......................................................................  4 

2. Manfaat Penelitian  ...................................................................  5 

 

II. LANDASAN TEORI  ..........................................................................  6 

A. InvestasiI .........................................................................................  6 

B. Investment Opportunity Set (IOS)  ..................................................     7 

1. Konsep Investment Opportunity Set (IOS) ................................      7 

2. Alternative Pengukuran IOS .....................................................     9 

C. Kebijakan Hutang  ...........................................................................   12 

1. Keunggulan dan Kelemahan Hutang ........................................   12 

2. Jenis Hutang  .............................................................................   14 

D. Teori Struktur Modal ......................................................................   16 

1. Teori Pecking Order ..................................................................   16 

2. Teori Isyarat ..............................................................................   17 

3. Trade-Off Theory  .....................................................................   19 

4. Teori Contracting......................................................................   19 

E. Kebijakan Deviden Saham   ............................................................   20 

1. Bentuk Deviden ........................................................................   20 

2. Bentuk Kebijakan Deviden Tunai .............................................   22 

3. Teori Kebijakan Deviden  .........................................................   23 

F. Abnormal Return Saham .................................................................   26 

G. Pengembangan Hipotesis ................................................................   32 

 

 

 



  

III. METODOLOGI  PENELITIAN  .....................................................    33  

A. Metode Pengumpulan Data .............................................................          33 

B. Populasi dan Sampel .......................................................................   34 

 C. Operasionalisasi Variabel Penelitian  ..............................................   36 

1. Variabel Independen .................................................................          36 

2. Variabel Dependen ...................................................................   38 

D. Pengujian Asumsi ...........................................................................   41 

1. Uji Multikolinieritas .................................................................          41 

2. Uji Autokorelasi  .......................................................................   42 

3. Uji Normalitas  ..........................................................................          42 

E. Pengujian Hipotesis  ........................................................................   43 

1. Analisis Faktor  .........................................................................          43 

2. Analisis Data  ............................................................................          44  

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN  ...................................................   47 

A. Pengklasifikasian Perusahaan  ........................................................          47 

B. Statistik Desktiptif  ..........................................................................       51 

C. Uji Asumsi Klasik  ..........................................................................   53 

 D. General Linear Models... .................................................................   56 

 E. Pengujian Hipotesis .........................................................................   57 

V. KESIMPULAN DAN SARAN  ...........................................................   68 

A. Kesimpulan  ....................................................................................   68 

B. Keterbatasan  ...................................................................................   70 

C. Saran  ...............................................................................................   71 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

    

Halaman 

 

Tabel 1. Daftar Nama Perusahaan Sampel ........................................................   35 

Tabel 2. Klasifikasi Nilai d ...............................................................................   42 

Tabel 3. KMO and Bartlett’s Test .....................................................................   51 

Tabel 4. Common Factor Analysis   ..................................................................    48 

Tabel 5. Klasifikasi Perusahaan menjadi Grow firm  dan Non grow firm ........    51 

Tabel 6. Descriptive Statistics ...........................................................................   52 

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas .................................................................   53 

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas ...........................................................................   55 

Tabel 9. Hasil Uji beda debt to equity ratio ......................................................   56 

Tabel 10. Hasil Uji beda DYL dan DPR ...........................................................   58 

Tabel 11. Hasil Uji beda uji perbedaan debt to equity ratio, dividend payout  

dan dividend yields serta cumulative abnormal return (CAR) ...........   61 

Tabel 12. Hasil Uji Pengaruh bersama D/E, DYL, DPR,IOS terhadap CAR ...   63 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

Bab 1 Pendahuluan 

 

 
 

A. Latar Belakang  

 

Peristiwa yang terjadi pada dunia global  membawa perubahan-perubahan baik 

pada internal maupun eksternal perusahaan.Kemampuan perusahaan mengatasi 

perubahan tersebut akan memberikan kesempatan mengambil keuntungan, 

kemudian menjadikan ini sebagai suatu pilihan investasi. Pilihan investasi 

merupakan suatu kesempatan untuk berkembang, namun seringkali perusahaan 

tidak selalu dapat melaksanakan semua kesempatan investasi di masa mendatang. 

 

Nilai kesempatan investasi merupakan nilai sekarang dari pilihan-pilihan 

perusahaan untuk membuat investasi di masa mendatang. Kesempatan yang 

diperoleh perusahaan akan pilihan investasi yang membawa pertumbuhan 

perusahaan dimasa mendatang dikenal sebagai set kesempatan investasi 

(investment opportunity set / IOS). IOS menggambarkan mengenai  kesempatan 

atau peluang investasi bagi suatu perusahaan, yang diharapkan akan menghasilkan 

return yang lebih besar dari biaya modal (cost of equity) dan dapat menghasilkan 

keuntungan. IOS sangat tergantung pada pilihan expenditure perusahaan untuk 

kepentingan di masa yang akan datang. Dengan demikian IOS bersifat tidak dapat 

dinilai secara langsung, sehingga perlu dipilih suatu indikator/proksi yang dapat 



  

dihubungkan dengan variabel lain dalam perusahaan, misalnya variabel 

pertumbuhan, variabel kebijakan dan lain-lain. Nilai IOS dihitung dengan 

kombinasi berbagai jenis proksi yang mengimplikasikan nilai aktiva ditempat 

(berupa nilai buku aktiva maupun ekuitas perusahaan) dan nilai kesempatan yang 

tumbuh suatu perusahaan dimasa depan (berupa nilai pasar perusahaan).  

 

Asosiasi IOS dengan kinerja manajeman ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan 

nilai perusahaan yang dikelola oleh manajeman (Subekti dan Kusuma 2000). 

Dengan adanya kesempatan investasi, perusahaan dengan pertumbuhan tinggi 

membutuhkan lebih banyak dana. Perusahaan harus menentukan dari mana dana 

yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut. Kebutuhan dana 

tersebut dapat dipenuhi dari eksternal berupa hutang serta dapat juga dipenuhi 

dengan pendanaan internal. Apabila kebutuhan dana diperoleh dengan hutang, 

manajer tidak akan melakukan investasi yang optimal (underinvestment) karena 

para kreditur akan memperoleh klaim pertama kali terhadap aliran kas dari proyek 

investasi tersebut (Myers, 1976).  

 

Kebijakan dividen berkaitan dengan penentuan pembagian laba perusahaan untuk 

dibayarkan sebagai dividen atau digunakan untuk keperluan investasi selanjutnya. 

Kebijakan dividen yang optimal adalah kebijakan dividen yang menekankan pada 

keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan perusahaan di masa yang 

akan datang. Selain itu perusahaan yang tumbuh mempunyai leverage yang lebih 

kecil daripada perusahaan yang tidak tumbuh dengan pertimbangan untuk 

mengurangi resiko usahanya, apabila terjadi kegagalan sehingga tidak mampu 

membayar bunga hutang. 



  

 

Kinerja manajeman yang ditunjukkan oleh nilai IOS merupakan informasi yang 

dapat digunakan investor dalam menilai perusahaan. Informasi keuangan dari 

kegiatan ekonomi masa lalu (historical) dalam laporan keuangan digunakan 

sebagai dasar menilai perusahaan, namun hal ini hanya dapat menilai perusahaan 

berdasar nilai bukunya, sementara pihak lain memandang nilai perusahaan bukan 

hanya dari aset yang mereka miliki tapi juga investasi yang akan dikeluarkan di 

masa datang.  

 

Perusahaan yang tidak bertumbuh mempunyai kebijakan hutang dan deviden  

yang bertolak belakang dengan perusahaan yang bertumbuh, sehingga hal ini 

menjadi informasi bagi investor sehingga investor akan merespon informasi ini 

dalam pergerakan harga saham. Dengan demikian IOS, kebijakan deviden dan 

kebijakan hutang akan mempengaruhi manajer, pemilik, investor, dan kreditur 

dalam memandang perusahaan. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

mengambil judul : 

 

“PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS), KEBIJAKAN 

HUTANG DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM  

( Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI)” 

 

 

 

 

 



  

 

B. Permasalahan 

 

1. Perumusan Masalah  

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan  reaksi pasar (CAR), kebijakan deviden dan 

kebijakan hutang pada tingkat pertumbuhan perusahaan (Level IOS)? . 

2. Apakah Investment Opportunity Set, kebijakan deviden  dan kebijakan hutang 

perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia? 

 

2.  Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini obyek dibatasi hanya pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004 sampai dengan 2008 dan memiliki 

laba dan nilai ekuitas positif serta menerbitkan deviden selama 5 tahun berturut-

turut. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian:  

 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberi masukan empiris dan menguji pengaruh 

Investment Opportunity Set, kebijakan deviden  dan kebijakan hutang perusahaan 

terhadap harga saham (CAR) serta memperoleh bukti empiris mengenai 

perbedaan reaksi pasar (CAR), kebijakan deviden dan kebijakan hutang pada 

tingkat pertumbuhan perusahaan (Level IOS). 

 



  

 

2. Manfaat Penelitian:  

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

IOS (Investment Opportunity Set), pengaruh kebijakan hutang dan kebijakan 

deviden terhadap perubahan harga saham pada perusahaan manufaktur yang 

Go Publik di Bursa Efek Indonesia  

2. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan dalam 

penelitian selanjutnya guna menguji hipotesis yang lebih baik, mengenai IOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

 

 
A.  Investasi 

 

Investasi adalah pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk 

menghasilkan laba di masa yang akan datang (Mulyadi, 1993). Sekali investasi 

diputuskan maka perusahaan akan terikat pada jalan panjang di masa yang akan 

datang yang sudah dipilih, yang tidak mudah untuk disimpangi. Investasi banyak 

mengandung resiko dan ketidakpastian. 

 

lnvestasi dapat dibagi menjadi empat golongan berikut ini : 

 

a.  lnvestasi yang tidak menghasilkan laba (non profit investment) 

Investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat 

kontrak yang telah disetujui, yang mewajibkan perusahaan untuk 

melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Misalnya pemerintah 

mewajibkan perusahaan untuk memasang instalasi pembersih air limbah, sebelum 

air tersebut dibuang ke luar pabrik. Karena sifatnya merupakan kewajiban yang 

harus dilaksanakan, maka investasi jenis ini tidak memerlukan pertimbangan 

ekonomis sebagai kriteria untuk mengukur perlu atau tidaknya pengeluaran 

tersebut 

 

b. Investasi yang tidak dapat diukur labanya (non measurable profit investment) 

Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan 

akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit diukur secara teliti. 



  

Sebagai contoh adalah pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, 

biaya penelitian dan pengembangan, biaya program pelatihan dan pendidikan 

karyawan 

 

c.  lnvestasi dalam penggantian mesin dan equipment (replacement investment) 

Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan equipment 

yang ada. Penggantian mesin dan equipment biasanya dilakukan atas dasar 

pertimbangan adanya penghematan biaya yang akan diperoleh atau adanya 

kenaikan produktivitas dengan adanya penggantian tersebut, Bila penghematan 

biaya yang diperoleh dari penggantian suatu mesin dan equipment berjumlah 

pantas bila dibandingkan dengan tambahan investasi untuk penggantian tersebut, 

maka penggantian tersebut secara ekonomis memang diperlukan. 

 

d.  Investasi dalam perluasan usaha (expansion investment) 

Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi 

atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Tambahan kapasitas akan 

memerlukan adanya tambahan investasi dan akan menghasilkan tambahan 

pendapatan serta akan memerlukan tambahan biaya. 

 

B. Investment Opportunity Set (IOS) 

 

1. Konsep Investment Opportunity Set (IOS) 

 

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang 

dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Sumber 

dana investasi dapat berasal dari asset yang dimiliki perusahaan saat ini, pinjaman 

dari pihak lain maupun dana yang telah disisihkan oleh perusahaan. Investasi 



  

dapat berupa real asset ataupun financial asset. Investasi pada aset riil (real 

assets) misalnya; tanah, emas, mesin, bangunan. Investasi pada asset finansial 

(financial assets) berupa Investasi di pasar uang dan Investasi di pasar modal 

saham. 

 

Myers dalam Subekti dan Kusuma (2000), menyatakan bahwa perusahaan adalah 

kombinasi antara nilai aktiva riil (asset in place) dengan pilihan investasi di masa 

yang akan datang. Keduanya akan sangat menentukan keputusan pendanaan 

dimasa depan. Perusahaan dengan kesempatan investasi yang besar, memiliki 

alternatif-alternatif investasi dengan net present value (NPV) positif. Nilai 

perusahaan akan sangat ditentukan oleh pemanfaatan peluang investasi tersebut. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan investasi merupakan suatu pilihan 

bagi manajer untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan akan 

memiliki peluang untuk bertumbuh apabila investasi yang dipilih pada saat ini 

dapat memberikan keuntungan dimasa depan. 

 

Menurut Gaver dan Gaver dalam Subekti dan Kusuma (2000) opsi investasi masa 

depan tidak semata-mata hanya ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek yang 

didukung oleh kegiatan riset dan pengembangan saja, tetapi juga dengan 

kemampuan perusahaan yang lebih dalam mengeksploitasi kesempatan 

mengambil keuntungan dibandingkan dengan perusahaan lain yang setara dalam 

suatu kelompok industrinya. IOS dijadikan sebagai dasar untuk menentukan 

klasifikasi pertumbuhan perusahaan dimasa depan apakah suatu perusahaan 

masuk dalam klasifikasi yang tumbuh atau tidak tumbuh. 

 



  

Pilihan pertumbuhan memiliki pengertian yang fleksibel dan tidak hanya berupa 

proyek baru. Perusahaan yang bertumbuh tidak selalu merupakan perusahaan 

kecil atau aktif melakukan penelitian & pengembangan. Perusahaan kecil 

seringkali menghadapi keterbatasan atau kesulitan pilihan dalam menentukan dan 

menjalankan proyek baru, atau kesulitan dalam merestrukturisasi aset yang ada, 

sementara perusahaan besar cenderung mendominasi posisi pasar dalam 

industrinya.  Perusahaan besar lebih memiliki keunggulan kompetitif dalam 

mengeksplorasi kesempatan yang muncul (Gaver dan Gaver dalam Fijrijanti, 

2000). 

 

Perusahaan yang tumbuh mempunyai aliran laba dan kas masa depan yang lebih 

besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak tumbuh. Kebijakan perusahaan 

pada perusahaan yang tumbuh merupakan implementasi teori contracting dan hal 

ini merupakan berita baik bagi investor sehingga mereka akan merespon berita 

tersebut secara positf pada harga saham (Subekti dan Kusuma,2000) 

 

2. Alternative Pengukuran IOS 

Oleh karena sifat IOS yang tidak dapat dinilai secara langsung, maka harus 

digunakan indikator/proksi dalam mengukur IOS perusahaan agar dapat dilihat 

hubungannya dengan variabel-variabel lain (seperti kebijakan dividen dan hutang  

perusahaan). Beberapa proksi dalam mengukur IOS telah digunakan dalam 

penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penelitian Smith dan Watts (1992), 

Gaver dan Gaver (1993), Kallapur dan Trombley (1999) seperti yang dikutip 

Fitrijanti dan Hartono (2000), berbagai proksi tersebut secara individual 

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: 



  

1. Price-based proxies 

 Pendekatan ini berdasar pada pemikiran bahwa harapan pertumbuhan perusahaan 

dinyatakan, paling tidak, secara parsial dalam harga saham, sehingga perusahaan 

bertumbuh akan memiliki nilai pasar lebih tinggi relatif terhadap aset yang 

dimiliki (asset in place). Proksi berdasarkan harga ini berbentuk rasio sebagai 

suatu ukuran aset yang dimiliki dengan nilai pasar perusahaan. Rasio-rasio yang 

telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya sebagai proksi berdasar 

harga dalam pengukuran IOS antara lain adalah: market to book value of equity, 

market to book value of assets, torbin’s Q, earnings to price ratios dan ratio of 

property, plant, and equipment to book value of assets serta ratio of depreciation 

to firm value. 

 

2. Investment–based proxies 

Pendekatan ini berdasar pada pemikiran bahwa tingkat aktivitas investasi yang 

tinggi secara positif berhubungan dengan IOS suatu perusahaan. Perusahaan 

dengan IOS yang tinggi akan memiliki investasi dengan tingkat yang tinggi pula 

sebagaimana IOS telah dikonversikan ke dalam assets in place waktu demi waktu. 

Proksi berdasarkan investasi ini berbentuk rasio yang membandingkan ukuran 

investasi dengan ukuran asset yang telah dimiliki atau hasil operasi dari asset yang 

telah dimiliki. Rasio-rasio yang telah digunakan dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya sebagai proksi berdasar investasi dalam pengukuran IOS antara lain 

adalah: ratio of R&D expense to assets, ratio of R&D to sales, ratio of capital 

expenditure to book value of assets, ratio of capital market to book value of 

assets, investment intensity, investment to sales ratio, ratio of capital additional to 

assets book value dan log of firm value. 



  

3. Variance measures 

Pengukuran ini berdasar pada pemikiran bahwa opsi-opsi investasi menjadi lebih 

bernilai jika menggunakan variabilitas ukuran untuk memperkirakan besarnya 

opsi yang tumbuh, seperti variabilitas return yang mendasari peningkatan aktiva. 

Rasio-rasio yang telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya sebagai 

proksi berdasar varian dalam pengukuran IOS antara lain adalah: variance of 

returns, assets betas dan the variance of assets deflated sales. Semua kategori 

proksi tersebut menggambarkan beragamnya proksi IOS yang memungkinkan 

peneliti untuk menggunakan berbagai rasio sebagai proksi untuk mengukur IOS. 

 

Fitrijanti (2000) menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk pengukuran IOS yang 

telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu: 

1. Menggunakan rasio individual saja dalam menjalankan model penelitiannya. 

2. Melakukan analisis sensitivitas terhadap rasio-rasio individual dan 

membentuk variabel intsrumental dengan cara menggunakan berbagai rasio 

individual secara bergantian dalam pengujian terhadap model utama dan 

kemudian membentuk variabel instrumental sebagai alternatif lain proksi IOS. 

Analisis sensitivitas rasio individual dan pembentukan variabel instrumental 

dilakukan dalam rangka menemukan proksi IOS yang lebih baik dari rasio 

individual saja. 

3. Menggunakan metode statistik analisis faktor untuk memperoleh score factor 

sebagai indeks umum IOS dan merangking score factor tersebut untuk 

mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan bertumbuh dan tidak 

bertumbuh 

 



  

C. Kebijakan Hutang 

 

Menurut FASB hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa 

mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk 

menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain dimasa mendatang 

sebagai akibat transaksi masa lalu. IAI mendefinisikan kewajiban sebagai hutang 

perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya 

diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan  yang 

mengandung manfaat ekonomi. Sehingga menurut Imam Gozali(2007) hutang 

merupakan kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di 

masa mendatang dari penyerahan barang atau jasa yang berasal dari 

transaksi/peristiwa masa lalu yang telah terjadi. 

 

Pada perusahaan pemenuhan kebutuhan dana dapat berasal dari dalam (internal) 

maupun dari luar (eksternal). Sumber dana internal diperoleh dari laba 

perusahaan sedangkan sumberdana external diperoleh dari pemilik peserta yang 

merupakan komponen modal sendiri dan kreditur yang merupakan hutang bagi 

perusahaan.  

 

1. Keunggulan dan Kelemahan Hutang 

 

Pemenuhan kebutuhan dana dengan menggunakan hutang memiliki beberapa 

keunggulan dan kelemahan (Weston dan Copeland, 1997). Keunggulan 

pemenuhan kebutuhan dana dengan menggunakan hutang adalah :  

1. Biaya hutang terbatas. Pemegang obligasi tidak ikut menikmati laba 

perusahaan yang sedang melambung.  



  

2. Hasil pengembalian yang diharapkan biasanya lebih rendah dibanding 

saham biasa. 

3. Jika digunakan pembiayaan dengan hutang, pemilik perusahaan (pemilik 

saham mayoritas) tidak berbagi pengendalian dan pengelolaan manajemen. 

4. Pembayaran bunga hutang dapat berfungsi sebagai pengurang beban 

pajak.  

 

Kelemahan pemenuhan kebutuhan dana dengan menggunakan hutang adalah: 

1. Hutang memiliki biaya tetap, jika laba perusahaan mengalami penurunan 

tajam maka perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban 

membayar hutang.  

2. Hutang memiliki masa jatuh tempo yang pasti sehingga perusahaan harus 

mampu melunasi hutang tersebut sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. 

3. Hutang jangka panjang merupakan suatu ikatan dalam jangka waktu relatif 

lama sehingga bobot risiko yang tercakup di dalamnya cukup tinggi.  

4. Dalam ikatan kontrak jangka panjang, persyaratannya cenderung lebih 

berat dibanding persyaratan dalam kredit jangka pendek. 

 

2. Jenis Hutang 

 

Hutang dapat dibedakan ke dalam hutang jangka panjang dan hutang jangka 

pendek(Munawir,2004). 

 

1. Hutang Jangka Pendek  

Hutang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar atau dilunasi dalam  

jangka waktu 1 tahun dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Beberapa 



  

jenis hutang jangka pendek antara lain, hutang dagang, hutang gaji, dan wesel 

bayar jangka pendek (notes  payable). Hutang dagang adalah kewajiban yang 

wajib dibayarkan kepada perusahaan lain, dimana kewajiban tersebut timbul 

akibat kegiatan bisnis perusahaan berupa pembelian barang secara kredit atau 

penggunaan jasa perusahaan lain secara kredit. Hutang gaji adalah kewajiban 

perusahaan terhadap karyawannya akibat adanya hubungan kerja. Sedangkan 

wesel bayar jangka pendek (notes payable) adalah pinjaman perusahaan yang 

dijadikan sebagai sumber pendanaan jangka pendek yang umumnya berasal dari 

bank atau dari entitas yang menyediakan pinjaman. 

 

2. Hutang Jangka Panjang  

 

Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 

satu tahun dari tanggal dikeluarkannya pinjaman. Pada umumnya hutang jangka 

panjang digunakan untuk perluasan perusahaan (ekspansi) karena modal yang 

dibutuhkan untuk keperluan tersebut dalam jumlah besar dan jangka waktu yang 

lama. Hutang  jangka panjang meliputi; hutang obligasi, hutang hipotik serta 

pinjaman-pinjaman dalam jangka yang panjang. 

 

Proporsi atau bauran dari penggunaan modal sendiri dan hutang dalam 

pemenuhan kebutuhan dana perusahaan (stuktur modal) tercermin dalam leverage 

ratio ( financial leverage) perusahaan. Leverage ratio menunjukkan sejauh mana 

hutang dapat ditutupi oleh aktiva atau modal. Menggambarkan berapa porsi 

hutang dibanding dengan aktiva atau modal. Semakin kecil nilai rasio hutang atas 

aktiva akan semakin aman. Leverage ratio secara sederhana dapat dilihat melalui 

rasio antara seluruh hutang atas equitas(debt to equity ratio) yang mencerminkan 



  

berapa banyak perusahaan menggunakan hutang dalam struktur modalnya 

(Weston dan Copeland,1997).  

  

Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah memiliki risiko yang lebih kecil 

tetapi juga memiliki hasil pengembalian yang rendah. Sebaliknya, perusahaan 

dengan rasio leverage yang tinggi mempunyai risiko rugi yang besar, tetapi juga 

memiliki kesempatan untuk memperoleh laba yang tinggi. Perusahaan yang 

menggunakan semakin banyak hutang maka akan meningkatkan beban bunga dan 

pokok pinjaman yang harus dibayar. Hal ini memperbesar kemungkinan 

perusahaan menghadapi default, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban 

pembayaran hutang pada waktunya akibat kewajiban yang semakin besar. 

Kebijakan hutang juga dipengaruhi oleh resiko dan dividen. Pada tingkat  risiko 

yang tinggi, perusahaan mengurangi kuantitas hutang pada berbagai tingkat 

bunga. Untuk mengimbangi tingkat risiko yang tinggi, manajer menginginkan 

dividen yang tinggi. Penggunaan hutang dilakukan untuk menghindari financial 

distress sehingga dapat memeperkecil resiko kebangkrutan dan mengurangi 

konflik keagenan. 

 

Jika perusahaan memiliki hutang berisiko tinggi dan dengan hutang tersebut 

perusahaan melaksanakan pilihan untuk menjalankan proyek yang memiliki net 

present value positif, maka terdapat kemungkinan terjadinya penurunan nilai 

perusahaan. Penurunan nilai perusahaan dapat terjadi sebagai akibat dari tidak 

dilaksanakannya kesempatan investasi yang menguntungkan karena perusahaan 

menganggap debitur akan memiliki hak klaim pertama terhadap arus kas proyek 

tersebut. 



  

 D. Teori Struktur Modal 

  

Kesempatan Investasi dengan net present value positif memungkinkan perusahaan 

untuk mendanai sebagian besar kebutuhan pendanaan mereka dengan dana yang 

dihasilkan secara internal untuk mendanai operasi perusahaan. Penelitian Subekti 

dan Kusuma (2001) serta Fitrijanti dan Hartono (2000), menemukan bukti bahwa 

perusahaan yang berpotensi tumbuh mempunyai rasio debt to equity yang lebih 

rendah dalam kebijakan struktur modalnya. Hal ini dilakukan untuk menurunkan 

masalah-masalah agensi yang potensial berasosiasi dengan eksistensi hutang yang 

berisiko dalam struktur modalnya.  

 

Terdapat beberapa teori struktur modal (Sawir, 2004)diantaranya yaitu teori 

pecking order, teori isyarat, trade-off theory, teori contracting. 

 

1. Teori Pecking Order (Pecking order theory) 

 

Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan lebih menyukai pembelanjaan internal 

daripada eksternal, tetapi jika internal financing tidak mencukupi maka 

perusahaan akan menggunakan external financing yang dapat berupa hutang, 

menjual obligasi dan menerbitkan saham baru. Dana internal lebih disukai 

dibandingkan dana eksternal karena memungkinkan perusahaan untuk tidak 

menggunakan modal dari pihak luar perusahaan sebagai akibat penerbitan saham 

baru. Sedangkan untuk dana eksternal perusahaan lebih menyukai menggunakan 

hutang dibandingkan menerbitkan saham karena biaya emisi obligasi lebih murah 

dari biaya emisi saham baru. Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan 

tinggi akan cenderung menggunakan ekuitas internal yang besar dan akan 

cenderung memiliki debt ratio yang rendah dan sebaliknya perusahaan dengan 



  

tingkat pertumbuhan rendah akan menggunakan pendanaan eksternal yaitu hutang 

sehingga perusahaan yang kurang profitable akan mempunyai debt ratio yang 

tinggi. 

 

2. Teori Isyarat (Signaling Theory)  

 

Isyarat atau signal menurut Brigham dan Houston (2001) adalah suatu tindakan 

yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor 

tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan 

dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan 

saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara 

lain, termasuk penggunaan utang yang melebihi target struktur modal yang 

normal. Pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan merupakan suatu 

isyarat (signal) bahwa manajemen memandang prospek perusahaan suram. 

Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru lebih sering dari 

biasanya, maka harga sahamnya akan menurun, karena menerbitkan saham baru 

berarti memberikan isyarat negatif yang kemudian dapat menekan harga saham 

sekalipun prospek perusahaan cerah. 

 

Pengumuman untuk menggunakan hutang lebih besar,mencerminkan optimisme 

manajemen mengenai peningkatan pendapatan (earning) perusahaan di masa yang 

akan datang. Artinya perusahaan yakin dapat memenuhi kewajiban membayar 

hutangnya. Barclay et, al (1995) menggunakan istilah high quality firm atau 

undervalued firm, untuk perusahaan yang mengalami peningkatan pendapatan 

dimasa depan. Kepastian terhadap peningkatan pendapatan berdampak pada reaksi 

positif pasar, yang ditunjukkan dengan meningkatnya harga saham. Barclay et, al 



  

(1995) lebih lanjut mengemukakan, disamping optimisme terhadap peningkatan 

pendapatan, penggunaan hutang oleh high quality firm juga disebabkan karena 

hutang tidak sensitif terhadap mispricing dimasa depan sehingga tidak akan 

berdampak besar terhadap volatilitas harga saham.  

 

Efek signaling juga dapat dipakai untuk menjelaskan kebijakan dividen yang 

dilakukan oleh perusahaan. Dividen berdasarkan teori signalling perusahaan 

sebagai alat informasi positif dari manajemen. Dalam hal ini manajemen 

mengetahui prospek perusahaan lebih baik dibandingkan dengan pemegang 

saham. Pengumuman kenaikan dividen misalnya, mencerminkan optimisme 

manajemen mengenai pendapatan perusahaan dimasa mendatang. Konsekuensi 

kebijakan ini adalah, apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran dividen, 

(bahkan apabila perusahaan harus melakukan dividen cut), akan ditanggapi 

pasar dengan turunnya harga saham. Berdasarkan penjelasan tersebut maka, 

hanya perusahaan dengan profitabilitas tinggi atau perusahaan dalam kondisi 

high quality (undervalued) yang mampu membayar dividen tinggi. Perusahaan 

dengan prediksi aliran kas yang stabil dan pendapatan yang cenderung meningkat 

akan membayarkan dividen yang tinggi. Perusahaan dengan dividend payout yang 

tinggi memiliki probabilitas yang tinggi untuk menerbitkan saham baru dan 

mengeluarkan biaya underwriting. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan hutang 

dan kebijakan dividen saling berinteraksi, untuk menyediakan informasi yang 

signifikan mengenai laba perusahaan dimasa depan 

 

 

 

 

 



  

3. Trade-off Theory 

 

Menurut teori trade-off perusahaan mendasarkan keputusan pendanaan pada suatu 

struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal yang dimaksud 

merupakan keseimbangan antara penghematan pajak atas penggunaan hutang 

dengan biaya kesulitan keuangan akibat penggunaan hutang, sebab biaya  dan 

manfaat akan saling meniadakan satu sama lain (trade-off). Tingkat hutang 

optimal dapat tercapai dengan menyeimbangkan antara keuntungan pengaruh 

interest tax shield terhadap ekspektasi cost of financial  distress. Apabila 

keuntungan pengaruh interest tax shield lebih besar dari ekspektasi cost of 

financial distress maka hutang mempunyai efek positif terhadap nilai perusahaan. 

Namun apabila keuntungan pengaruh interest tax shield tidak mampu 

mengimbangi ekspektasi cost of financial distress maka hutang tersebut akan 

mempunyai efek negatif terhadap nilai perusahaan. 

 

4.  Teori Contracting 

 

Di dalam perspektif efficiency contracting, secara khusus manajer akan memilih 

metode akuntansi yang akan meminimalkan kos agensi (agency cost). Dengan 

demikian, manajer akan memaksimalkan nilai perusahaan (Subekti dan Kusuma 

2001). Jadi teori contracting secara prinsip menggunakan asumsi utama bahwa 

pemilihan kebijakan perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Smith dan Watts menemukan adanya bukti bahwa pada perusahaan 

yang memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih besar memiliki rasio debt to equity 

yang lebih kecil dalam kebijakan struktur modalnya karena pendanaan modal 

sendiri (equity financing) cenderung untuk mengurangi masalah-masalah agensi 



  

yang potensial berasosiasi dengan eksistensi hutang yang beresiko dalam struktur  

modalnya (underinvestment).  

 

E.    Kebijakan Deviden Saham 

 

Kesempatan Investasi atau IOS yang diperoleh perusahaan akan membutuhkan 

dana yang cukup besar untuk pelaksanaannya. Kebutuhan dana yang besar 

tersebut dapat dipenuhi dari eksternal berupa hutang serta dapat juga dipenuhi 

dengan pendanaan internal. Jika perusahaan memutuskan untuk membagi laba 

yang diperoleh sebagai deviden akan mengurangi sumber dana intern yang akan 

digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan jika perusahaan tidak 

membagikan labanya sebagai deviden akan memperbesar sumber dana intern 

perusahaan dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

mengembangkan perusahaan. (Sutrisno,2000) 

 

Deviden merupakan pembagian aktiva perusahaan kepada para pemegang saham 

perusahaan. Dividen itu dapat berbentuk tunai (cash dividend) ataupun deviden 

saham (stock dividend).  

 

1. Bentuk Deviden 

 

a. Deviden Saham (Stock Devidend) 

Deviden saham (stock devidend), merupakan pembayaran deviden dalam bentuk 

tambahan saham bukan dalam bentuk uang tunai kepada para pemegang saham. 

Bila perusahaan membagikan stock devidend , cash outflows tidak terjadi, namun 

terjadi transaksi pembukuan pemindahan sejumlah uang dari perkiraan laba yang 



  

ditahan pada perkiraan modal saham biasa yang disetor. Pembagian deviden 

saham oleh perusahaan menunjukkan penyusunan kembali modal perusahaan, 

sedangkan proporsi kepemilikan pemegang saham tidak mengalami perubahan, 

sehingga tidak mempengaruhi posisi fundamental dari pemegang saham. 

 

b. Deviden tunai (cash deviden) 

Deviden tunai merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. 

Ada dua jenis deviden, yaitu deviden saham preferen yang dibayarkan secara 

tetap dalam jumlah tertentu, dan deviden saham biasa yang dibayarkan kepada 

pemegang saham apabila mendapatkan laba. Harga saham dipengaruhi oleh 

tingkat pertumbuhan deviden. Besarnya deviden yang dibayarkan akan 

meningkatkan nilai perusahaan atau harga saham. Namun semakin besar deviden 

yang dibayarkan kepada pemegang saham akan memperkecil sisa dana yang  

dapat dipergunakan untuk mengembangkan perusahaan sebagai reinvestasi, dan 

jika deviden yang dibayarkan menurun akan memperbesar sumber dana intern 

yang dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan. Dari keterangan diatas 

ternyata kebijakan deviden tersebut menimbulkan dua akibat yang bertentangan, 

oleh karena itu penentuan besarnya deviden yang dibagikan kepada pemegang 

saham menjadi sangat penting dan merupakan tugas manajer keuangan untuk 

mengambil kebijakan deviden yang optimal.  

 

Rasio pembayaran deviden menentukan jumlah dana intern sebagai sumber 

pendanaan. Semakin besar laba yang ditahan semakin sedikit jumlah laba yang 

dialokasikan untuk pembayaran deviden. Alokasi penentuan laba ditahan dan 

pembayaran deviden merupakan aspek utama dalam kebijakan deviden.  



  

 

2. Bentuk Kebijakan Deviden Tunai 

Ada beberapa bentuk pemberian dividen tunai atau cash dividend yang  

diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham (Sawir;2004). Bentuk 

kebijakan deviden tersebut adalah:  

 

1. Kebijakan pemberian dividen stabil  

Kebijakan ini artinya dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk 

jangka waktu tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. 

Dividen stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun, dan kemudian bila laba 

yang diperoleh meningkat dan peningkatannya mantap dan stabil, maka dividen 

juga akan ditingkatkan untuk selanjutnya dipertahankan selama beberapa tahun. 

Kebijakan pemberian dividen stabil ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena 

bisa meningkatkan harga saham, sebab dividen yang stabil dan dapat diprediksi 

dianggap mempunyai resiko yang kecil, bisa memberikan kesan kepada para 

investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan 

datang,akan menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan 

konsumsi, sebab dividen selalu dibayarkan.  

 

2. Kebijakan dividen meningkat  

Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang 

saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil.  

 

3. Kebijakan dividen dengan ratio konstan  

Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang 

diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh semakin besar dividen 



  

yang dibayarkan, demikian pula sebaliknya bila laba kecil dividen yang 

dibayarkan juga kecil. Dasar yang digunakan sering disebut dividend payout ratio.  

 

4. Kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra  

Kebijakan pemberian dividen dengan cara ini, perusahaan menentukan jumlah 

pembayaran dividen perlembar yang dibagikan kecil, kemudian ditambahkan 

dengan ekstra dividen bila keuntungannya mencapai jumlah tertentu.  

 

3. Teori Kebijakan Deviden 

 

Terdapat beberapa teori dan pendapat mengenai kebijakan deviden diantaranya 

adalah:  

1. Teori Burung-di-Tangan (The Bird In The Hand Theory) 

Teori burung di tangan mengklaim bahwa pemegang saham memilih menerima 

dividen untuk mendapatkan kembali pendapatan mereka, yang telah diinvestasi 

kan untuk perusahaan atas nama mereka. Meskipun pendapatan ditahan dan 

diinvestasikan kembali dalam perusahaan, para pemegang saham tetap 

mengharapkan untuk menerima keuntungan dalam bentuk harga saham yang lebih 

tinggi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian apakah keuntungan akan secara aktual 

terealisir. Bagaimanapun juga, jika pemegang saham menerima pendapatan 

sekarang dalam bentuk dividen, mereka dapat menginvestasikan hasil pendapatan 

mereka dalam bentuk apapun yang mereka inginkan 

 

2. Teori Dividen Modigliani dan Miller 

Pada tahun 1961, Franco Modigliani dan Merton Miller (umumnya disebut 

sebagai M&M) menyatakan bahwa kebijakan deviden adalah tidak relevan. M&M 



  

menunjukkan bahwa nilai sebuah perusahaan ditentukan oleh pendapatan yang 

dihasilkan dari aset-aset (aktiva) nya, dan bukan oleh kebijakan dividen nya. 

Menurut teori dividen M&M, mendistribusikan pendapatan perusahaan tidak 

mempengaruhi nilai keseluruhan dari perusahaan. Pemegang saham tidak tertarik 

pada apakah mereka menerima hasil investasi mereka dalam saham perusahaan 

dari pendapatan modal, atau dividen. Jadi dividen bukanlah suatu masalah. 

 

 

3. Teori Dividen Pemberian Sinyal (The Signaling Dividend Theory) 

Teori dividen pemberian sinyal didasarkan pada pemikiran bahwa manajemen 

perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai prospek keuangan dimasa depan 

perusahaan, dibandingkan dengan para pemegang saham. Menurut teori ini, jika 

sebuah perusahaan menyatakan pembagian deviden-nya lebih besar daripada yang 

diantisipasi oleh pasar, hal ini akan ditafsirkan sebagai sinyal bahwa prospek 

keuangan masa depan perusahaan lebih cerah dibandingkan yang diharapkan.  

 

Investor menduga bahwa manajemen tidak akan menaikkan dividen, jika 

manajemen tidak berpikir bahwa dividen yang lebih tinggi ini bisa dipertahankan. 

Sebagai hasil dari sinyal ini di masa depan, investor membeli lebih banyak saham, 

yang menyebabkan naiknya harga saham perusahaan tersebut. Berlawanan dengan 

hal di atas, jika perusahaan mengurangi nilai dividennya, pasar menanggapi hal 

ini sebagai sinyal bahwa manajemen menduga pendapatan yang diterima 

perusahaan buruk dan tidak yakin bahwa dividen mereka sekarang saat ini bisa 

dipertahankan.  

 



  

Dengan kata lain, sebuah pengurangan dividen menunjukkan sinyal yang buruk 

bagi pemegang saham dimasa depan. Harga pasar saham turun ketika perusahaan 

mengumumkan nilai dividen yang lebih rendah karena investor menjual saham 

mereka dalam antisipasi masalah keuangan masa depan perusahaan. Jika manajer 

perusahaan yakin akan teori pemberian sinyal ini, mereka akan selalu berhati-hati 

dalam memberikan keputusan dividen yang disampaikan kepada para investor. 

 

4. Teori Dividen Para Pelanggan (The Clientele Dividend Theory). 

Teori dividen para pelanggan didasarkan pada pandangan bahwa investor tertarik 

pada perusahaan tertentu karena kebijakan dividennya. Contohnya, investor muda 

yang baru mulai bisa jadi menginginkan portfolio mereka untuk tumbuh dalam 

nilai dari pendapatan modal, daripada dari pembagian dividen, sehingga mereka 

mencari perusahaan yang mempertahankan pendapatan. Harga saham cenderung 

untuk naik ketika pendapatan ditahan. Jika terjual, hal ini akan dikenakan pajak 

pada tingkat maksimum 20 persen, yang lebih rendah dari tingkat pajak 

maksimum yang diterapkan pada pendapatan dividen yang diterima.  

 

Investor yang lebih tua, berlawanan dengan itu, mereka menginginkan untuk 

hidup dari pendapatan yang dihasilkan portofolio mereka. Mereka cenderung 

untuk mencari perusahaan yang membayar dividen tinggi dibandingkan yang 

menginvestasikan kembali untuk pertumbuhan. Jika teori dividen para pelanggan 

(The Clientele Dividend Theory) adalah valid, maka tidak masalah bagaimanapun 

bentuk kebijakan dividen perusahaan tersebut, sepanjang perusahaan itu memiliki 

kebijakan yang positif dan konsisten. Jika kebijakan berubah, para pelanggan 

yang menyukai kebijakan lama, akan menjual saham mereka. 



  

 

5. Teori Dividen Residual (The Residual Theory of Dividends) 

Teori ini memuat hipotesa bahwa jumlah dividen seharusnya bukanlah fokus 

utama bagi perusahaan. Akan tetapi, fokus utama yang seharusnya ditentukan 

adalah penentuan jumlah pendapatan tertahan (retained earnings) dalam 

perusahaan untuk investasi. Jumlah pendapatan tertahan, menurut pandangan ini, 

bergantung pada jumlah dan ukuran proyek penganggaran modal yang bisa 

diterima dan jumlah pendapatan yang tersedia untuk mendanai porsi ekuitas dari 

dana yang dibutuhkan untuk membayar proyek-proyek ini. Berbagai pendapatan 

yang dihasilkan oleh proyek ini telah dialihkan dalam bentuk dividen. Karena 

dividen dihasilkan dari pendapatan sisa leftover earnings, teori ini disebut teori 

dividen residual (The Residual Theory of Dividends).  

 

Teori dividen residual berfokus pada penggunaan pendapatan yang dihasilkan dari 

perspektif perusahaan itu sendiri.  Jika sebuah perusahaan mengikuti teori 

residual, maka ketika pendapatan yang dihasilkan tinggi, dan penggunaan modal 

untuk proyek yang dijalankan rendah, maka dividen yang dibagikan bisa jadi 

besar. Secara berlawanan, ketika pendapatan adalah rendah dan banyak proyek 

yang akan dikerjakan menunggu untuk diberi dana, bisa jadi tidak ada pembagian 

dividen. Pembagian dividen akan jadi tak menentu dan jumlahnya jadi tidak bisa 

diprediksi. 

 

F. Abnormal Return Saham 

 

Perubahan harga saham dapat diukur dengan adanya perubahan return sebagai 

nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return  Jika digunakan 



  

abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang 

mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada 

pasar. Sebaliknya suatu pengumuman tidak mempunyai kandungan informasi, jika 

tidak memberikan abnormal return kepada pasar, Hartono (2003).   

 

Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return 

ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian return tidak 

normal (abnormal return) adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi. 

dengan return ekspektasi, Hartono (2003). Abnormal return dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut:  
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Notasi:  

AR
it 

= Abnormal return saham ke-i pada periode jendela ke-t  

R
it 

= Return realisasi yang terjadi untuk saham ke-i pada periode jendela ke-t  

E (R
it
) = Return ekspektasian saham ke-i untuk periode jendela ke-t 

 

Return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang 

merupakan selisih harga sekarang relative terhadap harga saham sebelumnya yang 

dihitung dengan rumus:  

Notasi:  
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P
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= harga penutupan saham pada hari t  

P
i,t-1 

= harga penutupan saham i pada hari t-1  

 

Return ekspektasian merupakan return yang harus diestimasi. Menurut Brown dan 

Warner dalam Hartono (2003) ada tiga model yang digunakan untuk 

mengestimasi return ekspektasian, yaitu:  

 

1. Model Return Rata-Rata Disesuaikan (Mean Adjusted Model)  

Model ini menganggap bahwa return ekspektasian dari suatu saham adalah 

konstanta yang nilainya sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama 

periode estimasi Hartono (2000). Persamaan dalam model ini dapat dibuat sebagai 

berikut  

Notasi:                                              -7 

                   Σ    Ri,j 
                              j=-14 

E(Ri,t) =  

                           T 

 

E(R
i,t

) = Tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham I pada periode I  

R
i,t 

 = Return sesungguhnya saham ke-I pada periode estimasi ke-j  

T  = Lamanya periode estimasi yaitu dari t1 sampai dengan t2  

 

2. Model Pasar (Market Model)  

Model ini menganggap bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan dan tingkat 

pengembalian portofolio pasar mempunyai hubungan linier. Disamping itu, model 

ini mengasumsikan bahwa besarnya return ekspektasi hanya tergantung pada 

risiko sistematis saham yang bersangkutan (beta saham yaitu seberapa jauh 

fluktuasi return saham dipengaruhi oleh fluktuasi return portofolio pasar  



  

Perhitungan return ekspektasi dapat dilakukan dengan dua tahap (Hartono, 2003), 

yaitu: (1) membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi 

selama periode estimasi dan (2) menggunakan model ekspektasi ini untuk 

mengestimasi return ekspektasi dalam periode pengamatan. Model return 

ekspektasi dapat dibentuk dengna menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary 

Least Square). Model OLS ini dapat dibentuk dengan persamaan:  

E[R
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] = α
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+ β

i 
. R

mt 
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Notasi:  

E[R
i,t

] = tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham I pada periode t  

α
i 
= intercept untuk saham ke-i,  

β
i 
= koefisien slope yang merupakan beta dari saham ke-i  

R
m,t 

= tingkat pengembalian indeks pasar pada periode t  

ε
i,t 

= kesalahan residu saham ke-I pada periode t  

 

Hartono (2003) mengemukakan bahwa estimasi beta dengan menggunakan model 

OLS pada dasarnya mengandung kelemahan karena bisa menimbulkan beta yang 

bias sehingga hasilnya juga kemungkinan akan bias. Permasalahan beta yang bias 

ini banyak terjadi pada estimasi beta saham –saham di pasar modal yang tipis, 

karena munculnya perdagangan yang tidak sinkron (non-synchronous trading).  

Perdagangan yang tidak sinkron dapat disebabkan karena transaksi perdagangan 

di pasar sangat jarang terjadi atau beberapa saham tidak mengalami perdagangan 

untuk beberapa waktu. Ketidaksamaan waktu antara return saham dan return 

pasar dalam perhitungan beta menyebabkan beta menjadi bias. Beberapa metode 



  

dapat digunakan untuk mengoreksi bias beta yang terjadi akibat perdagangan yang 

tidak sinkron.  

Metode-metode ini diantaranya adalah:   

a) Metode Scholes dan William  

Metode ini mengemukakan suatu model koreksi Beta dengan cara melakukan 

beberapa kali regresi untuk mendapatkan Beta dengan beberapa led dan lag.  

b) Metode Dimson  

Dimson (1979), mengemukakan sebuah metode lain untuk mengoreksi bias 

beta, yang lebih dikenal sebagai metode Aggregate Coefficient Model (ACM), 

karena Beta yang dihasilkan dari metode ini merupakan penjumlahan dari 

koefisien-koefisien beta dari persamaan regresi berganda untuk n jumlah 

periode lag dan lead yang sama. 

c) Metode Fowler dan Rorke  

Fowler dan Rorke (1983), juga menggunakan metode koreksi bias beta yang 

merupakan pengembangan dan sekaligus koreksi atas metode koreksi bias beta 

yang dikemukakan oleh Dimson (1979). Penjumlahan koefisien-koefisien 

regresi untuk mengoreksi bias beta tanpa mengalihkan terlebih dahulu dengan 

bobot masing-masing (seperti yang digunakan dalam metode Dimson), tetapi 

akan menghasilkan bias beta. Oleh karena itu, perhitungan beta saham yang 

telah dikoreksi dengan metode Fowler dan Rorke merupakan penjumlahan dari 

hasil perkalian antara sebuah koefisien regresi dengan bobotnya masing-

masing.  

 

 



  

3. Model Return Pasar Disesuaikan (Market- Adjusted Model) 

 Model ini menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi return 

suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan 

menggunakan model ini, maka menggunakan periode estimasi untuk membentuk 

model estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan 

return indeks pasar (Hartono, 2003). Model estimasi return pasar disesuaikan 

dapat dibentuk dengan persamaan sebagai berikut:  

E(R
i,t

) = R
m,t

 

Notasi:  

E(R
i,t

) = return ekspektasian untuk saham I pada periode ke-t  

R
m,t 

= return indeks pasar pada periode ke-t 

 

Pengujian adanya abnormal return dilakukan untuk tiap-tiap sekuritas dilakukan 

dengan menguji rata-rata return tidak normal seluruh saham secara akumulatif 

selama perioda peristiwa, (yaitu 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah tanggal 

pengumuman laporan keuangan).  

 

Cummulative abnormal return (CAR), adalah selisih antara return realisasian 

masing-masing saham dengan return ekspektasian masing-masing saham. CAR 

merupakan akumulasi abnormal return selama perioda peristiwa untuk masing-

masing saham.  

 

 

 

 

 

 



  

G. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini adalah ingin melihat 

apakah variabel independen, yaitu IOS (Investment Opportunity Set), kebijakan 

hutang yang di ukur dengan debt to equity ratio dan kebijakan deviden yang di 

ukur dengan dividend payout ratio dan dividend yields ratio, memiliki pengaruh 

baik secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu 

perubahan harga saham diukur dengan adanya perubahan return sebagai nilai 

perubahan harga atau dengan menggunakan cumulative abnormal return (CAR)  

serta memperoleh bukti mengenai perbedaan reaksi pasar (CAR), kebijakan 

deviden dan kebijakan hutang pada tingkat pertumbuhan perusahaan (Level IOS) 

di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan identifikasi masalah, maka pengembangan 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Terdapat perbedaan  debt to equity ratio, dividend payout dan dividend yields 

serta cumulative abnormal return (CAR) pada perusahaan yang tumbuh dan 

tidak tumbuh (Non Grow Fims). 

H2:  Kebijakan hutang (debt to equity ratio), Kebijakan deviden (dividend payout 

ratio / DPR  dan dividend yields ratio / DYL) dan IOS (Investment 

Opportunity Set) berpengaruh terhadap perubahan harga saham (cumulative 

abnormal return / CAR) di Bursa Efek Indonesia. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

A. Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang sudah berupa data 

historis perusahaan yang diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan melalui 

Bursa Efek Indonesia (BEI), internet dan sumber lain yang berhubungan dengan 

objek penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan melalui beberapa metode 

pengumpulan data yaitu menggunakan  metode dokumentasi atau kutipan 

langsung dari berbagai sumber. 

 

Jenis data yang digunakan merupakan jenis data kuantitatif  yaitu data yang 

berwujud angka-angka yang kemudian diolah dan diinterprestasikan untuk 

memperoleh makna dari data tersebut. Adapun data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa daftar perusahaan yang membagikan deviden tunai sejak 

tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 beserta tanggal, laporan keuangan 

perusahaan tersebut (lengkap) dan laporan harga saham yang diperoleh dari: 

1. Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) Di Bursa Efek Indonesia. 

2. Indonesian Capital Market Directory. 

3. www.idx.co.id 

4. www.duniainvestasi.co.id 

B.   Populasi dan Sampel 

http://www.idx.co.id/
http://www.duniainvestasi.co.id/


  

Populasi dalam penelitian ini berupa perusahan manufaktur yang terdaftar di  

Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu dari tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2008. Pemfokusan di bidang manufaktur bertujuan untuk 

menghindari perbedaan karakteristik antara perusahaan manufaktur dan 

perusahaan bukan manufaktur. Dengan bidang yang sama diharapkan tidak terjadi 

bias data sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat. Perusahaan manufaktur 

juga mempunyai respon yang tinggi terhadap suatu kejadian. 

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan maksud untuk 

memperoleh sampel yang representatif sesuai kriteria yang ditentukan. Metode 

Purpose Judgement Sampling, merupakan metode pemilihan sampel secara tidak 

acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu 

(Indrianto dan Supomo, 1999). Pertimbangan-pertimbangan pemilihan sampel 

dalam penelitian ini didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu, sebagai berikut: 

1. Perusahaan telah terdaftar di BEI minimal sejak Januari 2004. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperoleh sampel yang berusia minimal 5 tahun 

(sampai dengan tahun 2008).  

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember dan telah diaudit 

berturut-turut selama periode 2004-2008. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

adanya pengaruh waktu parsial dalam pengukuran variabel.  

3. Perusahaan membagikan deviden tunai berturut-turut selama periode 2004-

2008. 

4. Laporan keuangan perusahaan sampel tidak menunjukkan adanya saldo total 

ekuitas yang negatif selama periode 2004-2008. Penggunaan ekuitas negatif 



  

menyebabkan proksi-proksi IOS menjadi bias sehingga proksi gabungan IOS 

yang diperoleh melalui analisis faktor masih mengandung measurement dan 

classification error (Jones dan Sharma, 2001)  

5. Sampel adalah perusahaan yang terklasifikasi sebagai perusahaan dengan 

klasifikasi perusahaan tumbuh (grow firm) atau tidak tumbuh (non-grow firm). 

Dengan menggunakan teknik purposive judgement sampling maka diperoleh 

sebanyak 50 perusahaan non bank yang memenuhi kriteria sebagai sampel 

penelitian dan akan diklasifikasikan sebagai perusahaan tumbuh (grow firm) atau 

tidak tumbuh (non-grow firm). Tabel 1 dibawah ini menyajikan 50 perusahaan 

non-keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 1 Daftar Nama Perusahaan Sampel 

No Nama Perusahaan No Nama Perusahaan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

35 

36 

37 

PT. AKR CORPORINDO Tbk 

PT. Sumi Indo Kabel Tbk 

PT. Aneka Tambang Tbk 

PT. Astra International Tbk 

PT. Astra Otoparts Tbk 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 

PT. Citra Tubindo Tbk 

PT. Color Pak Indonesia Tbk 

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 

PT. Gudang Garam Tbk 

PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

PT. EkadharmaTape Industries Tbk 

PT. Mandom Indonesia Tbk 

PT. LionMesh Prima Tbk 

PT. Lion Metal Works Tbk 

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

PT. Aqua Golden MISSISSIPPI Tbk 

PT. Sepatu Bata Tbk 

PT. Merck Tbk 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

43 

44 

45 

PT. United Tractors Tbk 

PT. Astra Agro Lestari Tbk 

PT. Astra Graphia Tbk 

PT. Berlian Laju Tanker Tbk 

PT. Good Year Indonesia Tbk 

PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 

PT. Kageo Igar Jaya Tbk 

PT. International Nickel Indonesia Tbk 

PT. Kimia Farma Tbk 

PT. Kresna Graha Sekurindo Tbk 

PT. Lautan Luas Tbk 

PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk 

PT. Summarecon Agung Tbk 

PT. Surya citra media 

PT. Timah 

PT. Bumi resources tbk 

PT. Delta Jakarta 

PT. Enseval Putera Mega trading 

PT. Panin sekuritas 

PT. Pudjiaji and son estate 



  

38 

39 

40 

41 

42 
 

PT. Selamat Sempurna Tbk 

PT. Tunas Baru Lampung Tbk 

PT. Tigaraksa Ksatria Tbk 

PT. Trias Sentosa Tbk 

PT. Tempo Scan Pasific  Tbk 
 

46 

47 

48 

49 

50 
 

PT. Pool Advista Indonesia 

PT. Trimegah Securities 

PT. Tunas Ridean 

PT. Bakrie Sumatera Plantation 

PT. Unilever Indonesia 
 

Sumber : Lampiran 1 

 

C. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah variabel 

kebijakan hutang, kebijakan deviden saham dan Investment opportunity set. 

 

a. Investment Opportunity Set (IOS) 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya diperlukan proksi-proksi yang dapat 

digunakan untuk memperlihatkan IOS. Dalam penelitian ini digunakan Price-

based proxies dan Investment–based proxies. Sedangkan rasio-rasio yang dipakai 

dalam penelitian ini mengambil dari penelitian sebelumnya dalam Subekti dan 

Kusuma serta Prasetyo. Rasio yang digunakan sebagai proksi IOS untuk 

membentuk IOS adalah :  

 

1. Rasio Market to book value of equity (MTBVEQ) 

=    (Jumlah lembar saham beredar x Harga penutupan saham)  

 Total ekuitas  

 

 

2. Rasio Market to book value of assets (MTBVAS.) 

= Aset-Total ekuitas+(Lembar saham beredar x Harga penutupan saham)  

Total aset  

 

 

 

 



  

3.    Rasio Capital expenditure to book value of assets (CAPBVA) 

 =   (Nilai buku aktiva tetap t – Nilai buku aktiva tetap t-1)  

Total aset 

4. Rasio Capital Market to book value of assets (CAPMVA) 

=                   (Nilai buku aktiva tetap t – Nilai buku aktiva tetap t-1                                         

(Total aset- Total ekuitas)+ Lembar saham beredar x Harga penutupan saham)  

 

5.  Rasio Property, plant, and equipment to book value of asset (PPE/BVA) 

 

=Nilai buku PPE/BVA 

Total aset 

 

Indikator Investment opportunity set ini digunakan dengan pertimbangan, rasio 

PPE/BVA dapat menunjukkan indikasi aktiva tetap yang produktif.  Rasio 

MTBVAS dan MTBVEQ yang tinggi akan memiliki pertumbuhan aktiva dan 

equitas yang besar. Rasio CAPMVA dan CAPBVA  menunjukkan adanya aliran 

tambahan modal saham pada peusahaan. Sehingga komposisi PPE, MTBVAS, 

MTBVEQ, CAPMVA dan CAPBVA yang besar pada struktur aktiva dapat 

menunjukkan adanya potensi pertumbuhan dimasa depan (Subekti dan Kusuma, 

2000).  

 

b. Kebijakan Hutang    

 

1) Debt to Equity Ratio 

Variabel debt to equity ratio ini diperoleh dengan cara: 

= Total kewajiban  

   Total ekuitas 

 

 



  

c. Kebijakan Deviden  

1) Dividen Payout  

Variabel ini diberi simbol DPR. Variabel dividend payout ratio ini diperoleh 

dengan cara: 

= Deviden per lembar saham  

Laba per lembar saham  

2) Deviden Yields  

Variabel ini diberi simbol DYL. Variabel dividend yields ini diperoleh dengan 

cara: 

= Dividen per lembar saham  

  Harga penutupan saham 

 

 

2. Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini,variabel dependen yang digunakan adalah perubahan harga 

saham.  

 

1.   Perubahan Harga Saham  

Perubahan harga saham dapat diukur dengan adanya perubahan return sebagai 

nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Sehingga jika 

terjadi abnormal return pada perusahaan tersebut, maka rasio IOS memiliki 

kandungan informasi bagi pasar, dan begitu juga sebaliknya. Cummulative  

abnormal return (CAR), adalah selisih antara return realisasian masing-masing 

saham dengan return ekspektasian masing-masing saham. CAR merupakan 

akumulasi abnormal return selama perioda peristiwa untuk masing-masing 

saham.  Abnormal return adalah selisih antara return realisasi masing-masing 

saham dengan return ekspetasian masing-masing saham. Abnormal return saham 



  

diukur dengan menggunakan market adjusted model, yang dapat dihitung dengan 

cara mengurangi return individual saham i pada saat t dengan return pasar pada 

saat t.  

AR
it
 =R

it
-E(R

it
 )  

AR
it
  =Abnormal return saham ke-i pada periode peristiwa ke-t  

R
it
 =Return realisasi yang terjadi untuk saham ke-i pada peristiwa ke-t  

E [R
it
] = Return ekspetasian saham ke-i untuk peristiwa ke-t  

 

Return realisasi dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:  

R
it 

=P t−Pt-1 

     Pt 
 

Notasi:  

R
it 

= return individual saham ke-i pada hari t  

P
t 
= closing price pada hari t  

P
t-1 

= closing price pada hari t-1  

 

Karena market adjusted model menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk 

mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. 

Maka model estimasi return pasar disesuaikan dapat dibentuk dengan persamaan 

sebagai berikut:  

E(R
i,t

) = R
m,t

 

Notasi:  

E(R
i,t

) = return ekspektasian untuk saham I pada periode ke-t  



  

 

Sedangkan return pasar pada saat t dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut:  

R
mt 

= IHSGt-IHSGt-1
 

IHSG
t 

Notasi:  

R
mt  

= tingkat return pasar  

IHSG
t  

= Indeks Harga Saham Gabungan hari ke-t  

IHSG
t-1  

= Indeks Harga Saham Gabungan hari ke- t-1  

 

Sehingga nilai abnormal return saham i pada saat t adalah sebagai berikut:  

AR
it 

= R
it 

– R
mt 

 

Notasi:  

AR
it 

= abnormal return sekuritas ( i ) pada periode ke- t  

R
it 

= actual return sekuritas ( i ) pada periode ke- t  

R
mt 

= tingkat return pasar periode ke- t 

 

Sehingga  Cumulative Abnormal Return adalah: 

                                    t=+7 

 CARi,t =  Σ  RTNi,t 

                                                          t=-7 

Keterangan: 

CARi,t   =  Cumulative Abnormal Return (Akumulasi return tidak normal) 

                  sekuritas ke-i pada hari ke-t, yang diakumulasi dari return tidak 

                  normal (RTN) sekuritas ke-i selama periode peristiwa. 

RTNi,t   =  Abnormal return (Return tidak normal) untuk sekuritas ke-i pada 

hari ke-t, yaitu mulai t-7 sampai dengan t+ 



  

D. Pengujian Asumsi  

 

Sebelum data digunakan dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu model 

tersebut akan diuji apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik atau tidak.. 

Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model yang 

diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar yang meliputi asumsi : tidak terjadi 

autokorelasi, Normal dan tidak terjadi multikolinearitas. 

1. Uji Asumsi Multikolinieritas  

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas ( independent). Model yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara independen.  Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikoleniaritas didalam model yaitu : 

a. nilai R
2 
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi 

secara individual variabel-variabel independent banyak yang tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. 

b. menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independent. 

c. multikoleniaritas dilihat dari nilai tolerance dan lawannya dan VIF. Nilai VIF 

>10 maka terjadi multikoleniaritas yang serius. Besarnya VIF dapat 

dirumuskan: 

                             1 

VIF    =    
                       Tolerance 

 

2. Autokorelasi 



  

Menguji kemungkinan terjadinya autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 ( sebelumnya). Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Model regresi yang baik tidak terjadi autokorelasi.  

Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin watson ( DW test). Uji Durbin 

watson ( DW test) digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan 

adanya intercept ( konstanta) dalam model dan tidak ada variabel lag diantara 

variabel independent.  

Tabel 2.  Klasifikasi nilai d 

Hipotesis nol (Ho) Keputusan Jika 

1. Tidak ada autokorelasi positif 

2. Tidak ada autokorelasi positif 

3. Tidak ada autokorelasi negatif 

4. Tidak ada autokorelasi negatif 

5. Tidak ada autokorelasi,    

    positif- atau negatif 

Tolak 

No Decision 

Tolak 

No Decision 

Tidak ditolak/ 

Diterima 

0 < d < dl 

dl  d  du 

4 – dl < d < 4 

4 – du  d  4 – dl  

du < d < 4 – du  

Sumber: Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Imam Ghozali 

 

3. Uji Normalitas 

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model, variabel 

penelitian memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal.. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.  Ada dua cara untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik. Dimana uji grafik dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Pengujian asumsi ini dilakukan melalui pengamatan terhadap Normal 



  

Probability Plot of Regression Standardize Residual. Uji normalitas dengan grafik 

dapat menyesatkan.  

 

Oleh sebab itu dianjurkan dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat 

dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skweness dari residual dan uji statistik 

non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test, dengan membanding 

kan Asymptotic Significance dengan α=5%. Dasar penarikan kesimpulan adalah 

data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymptotic Significance-nya > 

0,05 (Santoso, 2004:212). Dengan dasar pengambilan keputusannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Jika Asymp. Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal 

b. Jika Asymp. Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

 

E. Pengujian Hipotesis 

 

Setelah dilakukan pengumpulan data,penghitungan variabel-variabel penelitian, 

dan pengujian asumsi variabel-variabel yang terbentuk kemudian diuji statistik 

dengan menggunakan software SPSS 17.0. Adapun analisis yang dilakukan :  

 

1. Analisis Faktor 

Analisis faktor digunakan untuk menyeleksi perusahaan yang tumbuh dan tidak 

tumbuh yang akan digunakan sebagai Level IOS. Nilai masing-masing rasio yang 

digunakan sebagai proksi IOS dihitung setiap tahun  dan setiap perusahaan 

sampel. Nilai masing-masing rasio yang diperoleh dari setiap proksi IOS dan 

setiap perusahaan selama tiga tahun tersebut dihitung rata-ratanya. Dari nilai rata-



  

rata setiap rasio dapat diperoleh satu nilai rasio dari setiap proksi IOS dan setiap 

perusahaan sampel. Rasio-rasio individual proksi IOS tersebut dimasukkan 

sebagai variabel pembentuk IOS bila factor-loadingnya (nilai koefisien korelasi 

rasio individual dengan faktor umum) > 0.4. Bila faktor umum yang terbentuk 

dari commom factor analysis lebih dari satu, maka indeks umum IOS (factor 

score IOS) ditentukan dengan cara menjumlahkan seluruh faktor umum yang 

terbentuk. Factor score yang didapatkan dari analisis faktor digunakan sebagai 

level IOS. Sampel dirangking berdasar level IOSnya kemudian dibagi menjadi 

empat dan diambil 30% sampel dengan nilai IOS paling atas sebagai perusahaan 

bertumbuh dan 30% sampel dengan nilai IOS paling bawah sebagai perusahaan 

tidak bertumbuh. Sampel yang indeks faktornya terletak ditengah sebanyak 40% 

akan dihilangkan dari sampel karena dianggap kurang ekstrem untuk 

membedakan klasifikasi perusahaan. 

 

2. Analisis Data  

Pengujian data dilakukan dengan metode General Linear Model (GLM ). General 

Linear Model (GLM ) menguji perbedaan mean antar kelompok data berdasarkan 

pada dua atau lebih variabel independen, dengan variabel dependen tunggal. 

General Linear Model (GLM ) digunakan jika variabelnya mencakup variabel 

kuantitatif dan kualitatif dan dapat melibatkan dua atau lebih data 

kategorik/ordinal antar subjek atau satu data interval atau rasio. 

(Trihendradi;2009) 

 

Untuk menambah keyakinan akan hasil analisis dengan menggunakan general 

linear model, dilakukan uji tambahan dengan uji beda t-test. Uji beda t-test 



  

digunakan untuk menetukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki 

nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan cara membandingkan antara 

dua nilai rata-rata dengan standar eror dari perbedaan rata-rata dua sampel 

(ghozali; 2001). Uji beda t-test mensyaratkan adanya asumsi klasik. Pengujian 

asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh 

benar-benar memenuhi asumsi dasar yang meliputi asumsi : tidak terjadi 

autokorelasi, Normal dan tidak terjadi multikolinearitas. 

 

 Dalam General Linear Model (GLM ) terdapat 2 tipe Dekomposisi (penguraian) 

jumlah kuadrat yang biasa digunakan, yaitu SS Type I dan SS Type III. 

Perbedaaan kedua tipe dekomposisi tersebut adalah sebagai berikut.  

a. Type I :  

Dalam SS Type I, proses dilakukan dengan memasukkan covariate ke dalam 

persamaan/model terlebih dahulu dan diasumsikan covariate memiliki hubungan 

linier dengan peubah respon. Sehingga pengujian hipotesis hanya dilakukan satu 

kali yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaaan kategori perlakuan terhadap 

peubah respon.  

 

b. Type III :  

Dalam SS Type I, proses dilakukan tanpa didasari asumsi apapun, apakah 

covariate atau perlakuan yang masuk ke dalam persamaan/model terlebih dahulu. 

Sehingga pengujian hipotesis dilakukan dua kali yaitu untuk mengetahui adanya 

hubungan linier antara covariate dengan peubah respon dan untuk mengetahui 

pengaruh perbedaaan kategori perlakuan terhadap peubah respon. (default dalam 

SPSS adalah SS Type III) 



  

 

Desain General Linear Model (GLM ) memungkinkan untuk menentukan apakah 

ada interaksi antara variabel bebas atau faktor yang dipertimbangkan. Interaksi 

menyiratkan bahwa perbedaan dalam salah satu faktor perbedaan tergantung pada 

faktor lain. Hipotesis akan diuji menggunakan General Linear Model (GLM) pada 

tingkat keyakinan 95% (α  = 5%.).  Hipotesis di uji dengan model persamaan :  

CAR = a + b1 DYL + b2 DPR + b3 D/E + b4 IOS+ 

 

Dimana :  

CAR = Cummulative  abnormal return 

a  = intercept atau konstanta 

℮  =  Error  

b1 – b5  =  Koefisien variabel  

DYL  = Deviden Yields 

DPR  = Dividen Payout 

 D/E = Debt to equity ratio 

IOS = Level IOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A Pengklasifikasian Perusahaan Menjadi Grow Firm dan Non Grow Firm 

IOS dijadikan sebagai dasar untuk menentukan klasifikasi pertumbuhan 

perusahaan dimasa depan apakah suatu perusahaan masuk dalam klasifikasi yang 

tumbuh (grow firm) atau tidak tumbuh (non-grow firm). Pengklasifikasian 

perusahaan ini menggunakan analisis faktor.  

 

Analisis faktor digunakan karena dapat mengklasifikasikan atau membentuk 

representasi dalam bentuk score faktor atas variabel-variabel awal. Sebagai 

indikator IOS dalam penelitian ini, digunakan lima variabel atau indikator 

pertumbuhan untuk mengklasifikasikan perusahaan menjadi grow firm dan non-

grow firm yakni MTBVEQ, MTBVAS , CAPBVA, CAPMVA dan PPEBVA. 

Sebelum diklasifikasikan sebagai perusahaan bertumbuh (grow firm) dan 

perusahaan tidak bertumbuh (non grow firm), indikator  pertumbuhan dianalisis 

dengan KMO and Bartlett’s Test untuk dinilai kelayakan variabel untuk dianalisis 

lebih lanjut. 

 

Kriteria untuk probabilitasnya adalah jika angka KMO and Bartlett’s Test 

signifikan pada α=5%, dan nila KMO and Bartlett’s Test > 0,5 maka sampel telah 

memadai untuk dianalisis dengan analisis faktor. Sedangkan angka MSA (Measure 

of Sampling Adequacy) berkisar 0 sampai 1, kriteria: 

-  MSA=1 variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel lain 



  

-  MSA>0,5 variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. 

-  MSA<0,5 variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, 

atau dikeluarkan dari variabel lainnya. 

 

Tabel 3 menunjukkan hasil KMO and Bartlett’s Test atas lima proksi 

pertumbuhan. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .529 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 215.912 

Df 10 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

  MTBVAS MTBVEQ CAPBVA CAPMVA PPEBVA 

Anti-image Covariance MTBVAS .068 -.065 .038 -.028 -.053 

MTBVEQ -.065 .067 -.045 .038 .035 

CAPBVA .038 -.045 .192 -.171 -.098 

CAPMVA -.028 .038 -.171 .220 -.015 

PPEBVA -.053 .035 -.098 -.015 .576 

Anti-image Correlation MTBVAS .578
a
 -.957 .332 -.226 -.265 

MTBVEQ -.957 .564
a
 -.400 .317 .180 

CAPBVA .332 -.400 .517
a
 -.831 -.294 

CAPMVA -.226 .317 -.831 .539
a
 -.041 

PPEBVA -.265 .180 -.294 -.041 .805
a
 

Sumber: Lampiran 3 

 

Angka KMO Measure of Sampling Adequacy adalah 0,529 dengan signifikansi 

0,000. Karena angka tersebut telah memenuhi batas 0,5 dan signifikansi jauh 

dibawah 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak, yang berarti sampel sudah 

memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan untuk angka MSA yang 

bertanda “a”, masing-masing sudah memenuhi batas 0,5. Sehingga dapat 

dikatakan variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. 



  

 

Analisis faktor mencoba menemukan hubungan antar sejumlah variabel-variabel 

yang saling independen satu dengan yang lain sehingga bisa dibuat satu atau 

beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. 

Peringkasan variabel ini dilakukan berdasar pada kemiripannya yang ditunjukkan 

dengan nilai korelasi yang tinggi. Variabel-variabel yang memiliki korelasi yang 

tinggi akan berkumpulan menjadi satu dan membentuk sebuah faktor. 

 

Tabel 4 Hasil Common Factor Analysis  untuk 50 sampel perusahaan 

 MTBVAS MTBVEQ CAPBVA CAPMVA PPEBVA 

A. Communalities 

dari 5 indikator 

0,971 0,963 0,890 

 

0,886 0,640 

B. Eigenvalues 

untuk pengurangan-    

    matriks korelasi: 

  

    Faktor 1 2 3 4 5 

    Eigenvalues 2,547 1,803 0,486 0,132 0,033 

C. Korelasi antara 

faktor dengan 5 

indikator:(lampi

ran component) 

  

    Indikator MTBVAS MTBVEQ CAPBVA CAPMVA PPEBVA 

    Faktor 1 

    Faktor 2 

0,069 

0,983 

0,077 

0,978 

0,940 

0,078 

0,934 

-0,117 

0,725 

0,337 

Sumber: Lampiran 3 diolah. 

 

Tabel 4 menunjukkan hasil common factor analysis  terhadap lima proksi 

pertumbuhan. Common Factor Analysis menggunakan model faktor dimana 

faktor-faktor didasarkan pada suatu pengurangan matriks korelasi.  

Communalities menunjukkan nilai representasi indikator (proksi) terhadap faktor 

yang terbentuk. Nilai tersebut digunakan untuk menentukan jumlah faktor 

representasi atas variabel-variabel asli, jumlah keempat nilai communalities 

tersebut sebesar 4,35. Untuk mencapai nilai tersebut hanya dibutuhkan dua faktor 



  

saja yang mempunyai nilai eigenvalues diatas satu, yaitu Faktor 1 sebesar 

2,547dan Faktor 2 sebesar 1,803. Hal ini sejalan dengan the rule of thumb bahwa 

jumlah faktor yang digunakan sebagai variabel representasi adalah sebanyak 

faktor yang mempunyai nilai eigenvalues sama dengan atau lebih dari satu (Habbe 

dan Jogiyanto, 2001). 

 

Dari tabel 4 dapat ditunjukkan korelasi antara faktor dengan lima proksi 

pertumbuhan. Proksi MTBVEQ  dan MTBVAS memiliki korelasi yang lebih 

besar terhadap factor 2 dibandingkan dengan factor 1, sedangkan proksi 

CAPBVA, CAPMVA dan PPEBVA memiliki korelasi yang lebih besar terhadap 

factor 1 dibandingkan dengan factor 2. Sehingga didapat informasi bahwa factor 1 

berkaitan dengan rasio nilai pasar terdiri atas proksi CAPBVA, CAPMVA dan 

PPEBVA sedangkan factor 2 berkaitan dengan rasio nilai aktiva terdiri atas proksi 

MTBVEQ  dan MTBVAS. 

 

Pengklasifikasian perusahaan sebagai perusahaan bertumbuh (grow firm) dan 

perusahaan tidak bertumbuh (non grow firm) didasarkan pada penjumlahan indeks 

Faktor 1 dan Faktor 2 (Fac_Sum). Penjumlahan indeks ini (Fac_Sum) kemudian 

diperingkat mulai dari yang terbesar sampai pada yang terkecil. Tiga puluh persen 

peringkat tertinggi diklasifikasikan sebagai perusahaan bertumbuh (grow firm) 

dan tiga puluh persen peringkat terendah tertinggi diklasifikasikan sebagai 

perusahaan tidak bertumbuh (non grow firm).  Sampel yang indeks faktornya 

terletak ditengah sebanyak empat puluh persen akan dihilangkan dari sampel 

karena nilai cenderung setara dan tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan satu 

sama lain.  



  

 

Setelah diperingkat, dari 50 sampel perusahaan diperoleh 30 sampel perusahaan, 

dimana 15 sampel diklasifikasikan sebagai perusahaan bertumbuh (grow firm) dan 

15 sampel diklasifikasikan sebagai perusahaan tidak bertumbuh (non grow firm). 

Tabel 5 dibawah ini menyajikan 15 perusahaan perusahaan bertumbuh (grow 

firm) dan 15 perusahaan tidak bertumbuh (non grow firm) yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini. 

 

Tabel 5 Klasifikasi Perusahaan menjadi Grow firm  dan Non grow firm 

No Grow firm Non grow firm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
 

PT.International Nickel Indonesia Tbk 

PT.Berlian Laju Tanker Tbk 

PT.Unilever Indonesia 

PT. Aneka Tambang Tbk 

PT. Astra Agro Lestari Tbk 

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

PT. AKR CORPORINDO Tbk 

PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

PT.Pudjiaji and son estate 

PT. United Tractors Tbk 

PT.Good Year Indonesia Tbk 

PT. Mandom Indonesia Tbk 

PT. Trias Sentosa Tbk 

PT. Bumi resources Tbk 

PT. Tunas Baru Lampung Tbk 
 

PT.Surya Citra Media Tbk 

PT.Hexindo Adiperkasa Tbk 

PT.Kimia Farma Tbk 

PT.Enseval Putera Mega trading Tbk 

PT. EkadharmaTape Industries Tbk 

PT.Delta Jakarta Tbk 

PT.Kageo Igar Jaya Tbk 

PT. Lion Metal Works Tbk 

PT. Tigaraksa Ksatria Tbk 

PT.Trimegah Securities Tbk 

PT. LionMesh Prima Tbk 

PT.Kresna Graha Sekurindo Tbk 

PT.Panin sekuritas Tbk 

PT. Sumi Indo Kabel Tbk 

PT.Pool Advista Indonesia Tbk 
 

Sumber : Lampiran 4 

B. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan nilai rata-rata (mean) dan 

standar deviasi perbandingan antara variabel-variabel independen yaitu kebijakan 

hutang (book debt to equity ratio), kebijakan deviden (dividend payout ratio /DPR  

dan dividend yields ratio / DYL) dan IOS (Investment Opportunity Set) terhadap 

variabel dependen perubahan harga saham (cumulative abnormal return / CAR) 

Statistik deskriptif dari data penelitian ini ditunjukkan dalam tabel dibawah ini : 



  

 

Tabel 6. Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CAR 150 -80.836 99.888 .70029 14.988223 

D/E 150 .26 3.10 1.2583 .64093 

DYL 150 .10 3.66 1.3744 .65895 

DPR 150 2.06 11.17 5.2336 1.82005 

Valid N 

(listwise) 

150 
    

 

Hasil yang ditunjukkan dalam tabel mengenai penyebaran data pada masing-

masing variabel penelitian. Variabel CAR  memiliki nilai minimum -80.836 

dengan standar deviasi 14.988223, nilai maksimum 99.888 dengan rata-rata 

0.70029 

 

Variabel D/E memiliki nilai minimum 0.26 rata-rata sebesar 1,2583 dengan 

standar deviasi sebesar 0, 64093,  nilai maksimum sebesar 3.10 dengan rata-rata 

sebesar 1,2583.  

 

Variabel DYL memiliki nilai minimum 0.10 dengan standar deviasi sebesar 

0.65895 dan nilai maksimum sebesar 3.66 dengan rata-rata sebesar 0.65895 . 

Variabel DPR memiliki nilai minimum 2.06 dengan standar deviasi sebesar 

1.82005 dan nilai maksimum sebesar 11.17 dengan rata-rata sebesar 5.2336. 

 

 

C. Uji  Asumsi Klasik 

1.  Uji Multikolinearitas 

 



  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka 

variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas 

yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.Uji 

multikolinearitas dilakukan untuk melihat  adanya keterkaitan antar variabel 

independen. Untuk melihat apakah ada kolinearitas dalam penelitian ini maka 

akan dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor multikolinearitas 

(VIF). Batas nilai VIF yang diperkenankan adalah maksimal 10 dan minimal 0. 

Sedangkan untuk nilai tolerance tidak diperkenankan > 0,10. Berikut disajikan 

hasil uji multikolinearitas. 

 

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel 

Independent 

Tolerance VIF Kesimpulan 

D/E 0.807 1.238 Tidak ada Multikolinearitas 

DYL 0.870 1.149 Tidak ada Multikolinearitas 

DPR 0.787 1.271 Tidak ada Multikolinearitas 

Sumber: Lampiran 8 

 

Hasil perhitungan tolerance menunjukkan tidak ada variable independen yang 

memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga 

menunjukkan tidak ada variable independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 

10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas antar variable 

independen dalam model regresi. 

 

2. Uji Autokorelasi. 



  

Salah satu penyimpangan asumsi penting dalam multiple regression adalah 

adanya Autocorrelation (autokorelasi), yaitu adanya hubungan yang terjadi 

diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam 

rangkaian tertentu (seperti pada data time series). Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi ini menggunakan statistik 

uji Durbin-Watson. Dimana hasil uji Autokorelasi dijelaskan dibawah ini : 

Hipotesis nol (Ho) Keputusan Jika 

1. Tidak ada autokorelasi positif 

2. Tidak ada autokorelasi positif 

3. Tidak ada autokorelasi negatif 

4. Tidak ada autokorelasi negatif 

5. Tidak ada autokorelasi,    

    positif- atau negatif 

Tolak 

No Decision 

Tolak 

No Decision 

Tidak ditolak/ 

Diterima 

0 < d < dl 

dl  d  du 

4 – dl < d < 4 

4 – du  d  4 – dl  

du < d < 4 – du  

Sumber: Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Imam Ghozali 

Dari hasil pengujian Autokorelasi dengan jumlah sampel (N) = 150 dan nilai 

signifikansi 5% diperoleh nilai Durbin-Watson (d)=2.210. Sedangkan dari Tabel 

Durbin Watson Test Bound diperoleh nilai  dL=1, 693dan dU = 1, 774 (Imam 

Ghozali ; 2001). Nilai ini sesuai dengan Ho ke5, du < d < 4 – du atau 

1,788<d<2,226 

 

3. Uji Normalitas 

 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model GLM  

mengasumsikan bahwa variabel mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada 

dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 



  

dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini yang digunakan 

dalam pengujian normalitas residual adalah menggunakan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Tabel  8. Hasil Uji Normalitas (K-S) 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  CAR D/E DYL DPR 

N 150 150 150 150 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .70029 1.2583 1.3744 5.2336 

Std. Deviation 14.988223 .64093 .65895 1.82005 

Most Extreme Differences Absolute .130 .078 .074 .073 

Positive .130 .078 .074 .073 

Negative -.129 -.061 -.045 -.050 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.597 .951 .911 .889 

Asymp. Sig. (2-tailed) .072 .326 .377 .408 

Sumber: Lampiran 8 

 

 

Dari hasil pengujian normalitas data diatas dengan menggunakan analisis statistik 

non-parametrik Kolmogorov-Sminorv (K-S), maka dapat dilihat bahwa tingkat 

signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi diatas 0,05 

Dengan dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : Jika Asymp. 

Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika Asymp. Sig. < 0,05 maka data 

tidak berdistribusi normal. 

 

 

 D.     General Linear Model ( GLM) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 

version 17.0. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan general linear model 



  

dengan tingkat signifikansi (α ) 5 %, yang berarti bahwa resiko tingkat kesalahan 

dalam penelitian ini adalah sebesar 5 %.  

 

Pengujian secara bersama-sama dilakukan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen yang diamati berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.Suatu pengujian dapat dikatakan signifikan jika variabel-variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen (Singgih,2007). Pengujian ini 

dilakukan dengan tingkat signifikan 95% (α = 5%).  

 

Dengan dasar keputusan sebagai berikut : 

apabila sig. value < α , maka Ho diterima dan Ha ditolak 

apabila sig. value > α , maka Ho ditolak dan Ha diterima 

 

General linear model mensyaratkan adanya homogeneity of varian, homogeneity 

of varian diambil dengan kriteria jika signifikan value < 0,05 maka varians 

sampel adalah tidak identik (berbeda) sedangkan jika signifikan value > 0,05 

maka kedua varians sampel adalah identik (sama) sehingga model dapat 

dilanjutkan. 

 

E.      Pengujian Hipotesis  

 

1. Uji Beda atas Debt to Equity Rasio  

Tabel 9 Hasil hasil uji perbedaan debt to equity ratio antara perusahaan 

bertumbuh dan tidak bertumbuh. 

Levene test 

F df1 df2 Sig. 

1.379 1 148 .242 

 



  

 
Parameter Estimates 

Parameter B Std. Error t Sig. 

Intercept 1.517 .068 22.334 .000 

[LEVEL_ IOS =GROW] -.517 .096 -5.381 .000 

[LEVEL_ IOS =NON_GROW] 0
a
 . . . 

Sumber: Lampiran 9 

 

Berdasarkan hasil pengujian GLM  pada tabel 8 diatas, diperoleh nilai Levene's 

Test 0,242 tidak signifikan pada 0,05(>0,05) sehingga maka Ho diterima dan 

kedua varians sampel adalah identik.  

 

Tabel 9 membuktikan adanya perbedaan kebijakan hutang antara perusahaan 

bertumbuh dan tidak bertumbuh. Berdasarkan perhitungan maka perusahaan 

bertumbuh memiliki debt to equity ratio lebih rendah  -0.517 dibandingkan 

dengan perusahaan tidak bertumbuh. 

Perusahaan tumbuh (grow firms) mempunyai lebih banyak kesempatan investasi. 

Dengan adanya kesempatan investasi, perusahaan dengan pertumbuhan tinggi 

membutuhkan lebih banyak dana. Perusahaan harus menentukan dari mana dana 

yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut. Kebutuhan dana 

tersebut dapat dipenuhi dari eksternal berupa hutang serta dapat juga dipenuhi 

dengan pendanaan internal yang berasal dari retained earning (laba ditahan. 

Apabila kebutuhan dana diperoleh dengan hutang, manajer tidak akan melakukan 

investasi yang optimal (underinvestment) karena para kreditur akan memperoleh 

klaim pertama kali terhadap aliran kas dari proyek investasi tersebut (Myers, 

1976). 

 



  

Ini sesuai dengan teori contracting dimana perusahaan yang mempunyai tingkat 

pertumbuhan tinggi akan cenderung menggunakan ekuitas internal yang besar dan 

akan memiliki debt ratio yang rendah dan sebaliknya perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan rendah akan menggunakan pendanaan eksternal yaitu hutang 

sehingga perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah akan mempunyai debt  

ratio yang tinggi. 

 

Hasil tersebut juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Subekti dan Kusuma (2001) serta Fitrijanti dan Hartono (2000), yang menemukan 

bukti bahwa perusahaan yang berpotensi tumbuh mempunyai rasio debt to equity 

ratio yang lebih rendah dalam kebijakan struktur modalnya. Hal ini dilakukan 

untuk menurunkan masalah-masalah agensi yang potensial berasosiasi dengan 

eksistensi hutang yang berisiko dalam struktur modalnya.  

 

2. Uji Beda Deviden Yield dan Deviden Payout Ratio 

 

Tabel 10. Hasil uji perbedaan DYL dan DPR antara perusahaan bertumbuh dan 

tidak bertumbuh 

 

Levene's Test 

Variabel F df1 df2 Sig. 

DYL .483 1 148 .488 

DPR .011 1 148 .918 

 

Parameter estimates 

Variabel Parameter B Std. Error t Sig. 

 Intercept 1.311 .076 17.250 .000 

DYL [LEVEL  IOS=GROW] .127 .107 1.185 .238 



  

 [LEVEL  IOS =NON_GROW] 0
a . . . 

DPR Intercept 

[LEVEL  IOS =GROW] 

[LEVEL  IOS =NON_GROW] 

3.957 

2.553 

0
a 

.148 

.212 

26.415 

12.053 

.000 

.000 

 

Sumber: Lampiran 9 

 

Berdasarkan hasil pengujian GLM  pada tabel 10 diatas, diperoleh nilai Levene's 

Test untuk DYL dan DPR masing-masing 0.488 dan 0.918 tidak signifikan pada 

0,05(>0,05) sehingga Ho diterima dan varians sampel adalah identik atau 

homogen.  

 

Tabel 10 membuktikan adanya perbedaan kebijakan deviden  antara perusahaan 

bertumbuh dan tidak bertumbuh. Berdasarkan perhitungan maka perusahaan 

bertumbuh memiliki kebijakan DYL lebih tinggi  0.127 dibandingkan dengan 

perusahaan tidak bertumbuh begitu juga dengan  DPR, kebijakan DPR pada 

perusahaan bertumbuh lebih tinggi  2.553 dibandingkan dengan perusahaan tidak 

bertumbuh . Dengan demikian dapat dinyatakan semakin tinggi pertumbuhan 

perusahaan semakin besar rasio deviden yang diberikan. Kebijakan perusahaan 

untuk meningkatkan DPR akan memberikan good news mengenai kondisi 

perusahaan. 

 

Hal ini sesuai dengan signalling teori, dividen berdasarkan teori signalling 

perusahaan sebagai alat informasi positif dari manajemen. Dalam hal ini 

manajemen mengetahui prospek perusahaan lebih baik dibandingkan dengan 

pemegang saham. Pengumuman kenaikan dividen misalnya, mencerminkan  

 

 



  

optimisme manajemen mengenai pendapatan perusahaan dimasa mendatang. 

Konsekuensi kebijakan ini adalah, apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran 

dividen,(bahkan apabila perusahaan harus melakukan dividen cut), akan 

ditanggapi pasar dengan turunnya harga saham.  

 

Dalam teori signaling hanya perusahaan dengan profitabilitas tinggi atau 

perusahaan dalam kondisi high quality (undervalued) yang mampu membayar 

dividen tinggi. Perusahaan dengan prediksi aliran kas yang stabil dan pendapatan 

yang cenderung meningkat akan membayarkan dividen yang tinggi. 

 

3. Uji beda t-test  

 

Untuk menambah keyakinan akan hasil analisis pada hipotesis 1 dengan 

menggunakan general linear model, dilakukan uji tambahan dengan uji beda t-

test. 

 
Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan 

memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan cara membandingkan 

antara dua nilai rata-rata dengan standar eror dari perbedaan rata-rata dua sampel 

(Ghozali; 2001). Uji beda t-test mensyaratkan adanya asumsi klasik. Pengujian asumsi 

klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh benar-

benar memenuhi asumsi dasar yang meliputi asumsi : tidak terjadi autokorelasi, 

Normal dan tidak terjadi multikolinearitas. 

 

Adapun dasar pengambilan keputusannya, berdasarkan nilai probabilitas atau Sig. 

Dimana jika Jika (p-value) < 0,05 berarti ada pengaruh variabel independen 



  

terhadap variabel dependen dalam penelitian ini perusahaan bertumbuh dan tidak 

bertumbuh (IOS). Sedangkan jika (p-value) > 0,05 berarti ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini perusahaan 

bertumbuh dan tidak bertumbuh (IOS). Adapun hasil uji beda t-test sebagai 

berikut:   

 

Tabel 11. Hasil hasil uji perbedaan debt to equity ratio, dividend payout dan 

dividend yields serta cumulative abnormal return (CAR) antara perusahaan 

bertumbuh dan tidak bertumbuh. 

Group Statistics 

 LEVEL_

IOS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

BDE 1.0 75 .9999 .40374 .04662 

2.0 75 1.5167 .72718 .08397 

DYL 1.0 75 1.4381 .65924 .07612 

2.0 75 1.3107 .65687 .07585 

DPR 1.0 75 6.5103 1.58173 .18264 

2.0 75 3.9570 .92960 .10734 

CAR 1.0 75 2.74896 15.972671 1.844365 

2.0 75 -1.34839 13.736655 1.586172 

 

 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

BDE Equal variances assumed 31.084 .000 -5.381 148 .000 -.51680 .09604 

Equal variances not 

assumed 
  

-5.381 115.663 .000 -.51680 .09604 

DYL Equal variances assumed .483 .488 1.185 148 .238 .12732 .10746 

Equal variances not 

assumed 
  

1.185 147.998 .238 .12732 .10746 



  

DPR Equal variances assumed 10.721 .001 12.053 148 .000 2.55338 .21185 

Equal variances not 

assumed 
  

12.053 119.671 .000 2.55338 .21185 

CAR Equal variances assumed .003 .958 1.684 148 .094 4.097347 2.432617 

Equal variances not 

assumed 
  

1.684 144.757 .094 4.097347 2.432617 

Sumber: Lampiran 10 

 

Tabel 11 membuktikan adanya perbedaan kebijakan hutang antara perusahaan 

bertumbuh dan tidak bertumbuh. Berdasarkan perhitungan dengan uji t-test  maka 

perusahaan bertumbuh memiliki debt to equity ratio lebih rendah  dibandingkan 

dengan perusahaan tidak bertumbuh. Ditunjukkan dengan nilai mean yang lebih 

rendah pada perusahaan bertumbuh. Sedangkan , dividend payout dan dividend 

yields serta cumulative abnormal return (CAR) pada perusahaan bertumbuh lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan tidak bertumbuh. Ditunjukkan dengan 

nilai mean yang lebih tinggi pada perusahaan bertumbuh. 

 

Hasil uji beda t-test ini mendukung hasil uji sebelumnya dengan general linear 

model. Dimana terdapat perbedaan debt to equity ratio, dividend payout, dividend 

yields serta cumulative abnormal return (CAR) pada perusahaan bertumbuh dan 

perusahaan tidak bertumbuh. Yaitu debt to equity ratio pada perusahaan 

bertumbuh lebih rendah dari pada  perusahaan tidak bertumbuh dan dividend 

payout, dividend yields serta cumulative abnormal return (CAR) pada perusahaan 

bertumbuh lebih tinggi dari pada  perusahaan tidak bertumbuh. Berdasarkan nilai 

probabilitas atau Sig uji beda t-test pun mendukung hasil dari general linear 

model. 

 



  

Dari hasil perhitungan diperoleh angka sig  debt to equity ratio dan dividend 

payout ratio,  0,00 < 0,05 berarti ada pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dalam penelitian ini perusahaan bertumbuh dan tidak 

bertumbuh (IOS). Untuk dividend yields 0,238 > 0,05 dan cumulative abnormal 

return (CAR) 0,094> 0,05 ini berarti ada tidak ada pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam penelitian ini perusahaan bertumbuh dan tidak 

bertumbuh (IOS). 

 

4. Uji pengaruh bersama Debt to Equity Ratio, DYL, DPR dan IOS terhadap 

CAR 

 

Tabel 12 Hasil uji Pengaruh bersama D/E, DYL, DPR dan IOS terhadap CAR 

Levene's Test  

F df1 df2 Sig. 

.062 1 148 .803 

 

Parameter Estimates 

Dependent Variable:CAR 

Parameter B Std. Error t Sig. 

Intercept -.928 4.852 .191 .849 

D/E -6.452 1.737 -3.714 .000 

DYL 12.068 1.631 7.397 .000 

DPR 1.631 .813 2.006 .047 

[LEVEL_IOS1=GROW] 3.390 2.860 1.185 .238 

[LEVEL_IOS1=NON_GROW] 0
a
 . . . 

 

Tests of Between-Subjects Effects 



  

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 12897.569
a
 4 3224.392 22.724 .000 

Intercept 3.118 1 3.118 .022 .882 

D/E 1957.109 1 1957.109 13.793 .000 

DYL 7763.904 1 7763.904 54.716 .000 

DPR 571.179 1 571.179 4.025 .047 

LEVEL_IOS1 199.380 1 199.380 1.405 .238 

Error 20574.810 145 141.895   

Total 33545.939 150    

Corrected Total 33472.379 149    

a. R Squared = ,385 (Adjusted R Squared = ,368) 

Sumber: Lampiran 9 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 12 diatas, diperoleh nilai Levene's Test 

0,803 tidak signifikan pada 0,05(>0,05) sehingga maka Ho diterima dan varians 

sampel adalah identik atau homogen. Adjusted R Squared adalah  0,368 yang 

berarti 36.8% cummulatif abnormal return dapat dijelaskan oleh variasi debt to 

equity ratio, deviden yields, dividen payout ratio dan Investment Opportunity Set. 

 

Hasil pengujian menunjukkan terdapat perubahan harga saham terhadap 

klasifikasi perusahaan yang tumbuh dan tidak tumbuh, yaitu perusahaan 

bertumbuh memiliki Level IOS  lebih tinggi  3.390 dibandingkan dengan 

perusahaan tidak bertumbuh sesuai dengan teori IOS.  

 

Dari hasil pengujian H1 terdapat berbedaan debt to equity ratio, deviden yield dan 

deviden payout ratio. Dimana pada perusahaan bertumbuh debt to equity ratio 

lebih rendah  -0.517 dibandingkan dengan perusahaan tidak bertumbuh. 

Sedangkan  DYL pada perusahaan bertumbuh lebih tinggi  0.127 dibandingkan 

dengan perusahaan tidak bertumbuh begitu juga dengan  DPR, DPR pada 



  

perusahaan bertumbuh lebih tinggi  2.553 dibandingkan dengan perusahaan tidak 

bertumbuh, sehingga hipotesis satu diterima. 

 

Pengujian terhadap hipotesis kedua bertujuan menguji pengaruh Kebijakan hutang 

(debt to equity ratio), kebijakan deviden (dividend payout ratio /DPR)  dan 

dividend yields ratio / DYL) dan IOS (Investment Opportunity Set) terhadap 

perubahan harga saham (cumulative abnormal return / CAR). 

 

Pengaruh debt to equity rati,o dividend payout ratio, dividend yields ratio dan 

Investment Opportunity Set terhadap cummulatif abnormal return secara bersama-

sama dapat dilihat dari besarnya signifikansi corrected model, yaitu signifikan 

pada 0.000, sehingga hipotesis enam diterima yang berarti dengan tingkat 

kepercayaan 95%,  debt to equity ratio, dividend payout ratio, dividend yields 

ratio dan Investment Opportunity Set secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap cummulatif abnormal return. Sehingga hipotesis 2 diterima  

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 12 nilai debt to equity ratio terhadap 

cummulatif abnormal return signifikan pada 0,000 dengan hasil ini maka debt to 

equity berpengaruh signifikan  terhadap cummulatif abnormal return. Rendahnya 

debt to equity menunjukkan perusahaan mendanai sebagian besar kebutuhan 

pendanaan mereka dengan dana yang dihasilkan secara internal yaitu 

meningkatkan laba ditahan untuk mendanai operasi perusahaan. Dengan 

pendanaan eksternal berupa hutang yang rendah sehingga dapat mengurangi 

masalah-masalah agensi yang potensial berasosiasi dengan eksistensi hutang yang 

beresiko dalam struktur  modalnya (underinvestment). Rendahnya debt to equity 

ini merupakan berita baik bagi investor sehingga mereka akan merespon berita 



  

tersebut secara negatif pada harga saham. Ini didukung dengan koefisien D/E 

sebesar -6.452, ini menyatakan bahwa penurunan D/E akan berakibat pada 

naiknya harga saham (CAR) . 

 

Dari tabel 12 diperoleh nilai signifikansi deviden yields (DYL) sebesar 0. 000 

(<0,05) dan dividen payout ratio signifikan pada 0, 047 (<0,05 ), dengan hasil ini 

berarti baik deviden yields maupun dividen payout ratio berpengaruh signifikan 

terhadap cummulatif abnormal return. 

 

Pada Signaling Dividend Theory, peningkatan nilai deviden oleh perusahaan 

menunjukkan prospek keuangan perusahaan yg lebih baik, Investor akan 

merespon berita ini secara positif, yang menyebabkan naiknya harga saham 

perusahaan tersebut. Berlawanan dengan hal di atas, jika perusahaan mengurangi 

nilai dividennya, investor akan menilai bahwa prospek keuangan perusahaan 

memburuk, dan tidak yakin bahwa dividen mereka saat ini bisa dipertahankan. 

Dengan kata lain, sebuah pengurangan dividen menunjukkan sinyal yang buruk 

bagi investor. Ini diperkuat dengan koefisien DYL dan DPR sebesar 12.068 dan 

1.631 menunjukkan bahwa setiap kenaikan deviden dalam penelitian ini deviden 

payout ratio dan deviden yields akan meningkatkan harga saham yang 

ditunjukkan dengan Cumulatif  abnormal return. 

 

Hasil pengujian menunjukkan terdapat perubahan harga saham terhadap 

klasifikasi perusahaan yang tumbuh dan tidak tumbuh, yaitu perusahaan 

bertumbuh memiliki Level IOS  lebih tinggi  3.390 dibandingkan dengan 

perusahaan tidak bertumbuh sesuai dengan teori IOS. Koefisien Level IOS   



  

sebesar 3.390 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Level IOS   akan 

meningkatkan harga saham yang ditunjukkan dengan Cumulatif  abnormal return. 

 

 

Tingkat debt to equity ratio yang lebih rendah pada perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan tinggi menunjukkan perusahaan memilih mengunakan pendanaan 

internal dalam mendanai proyek investasinya. Dengan demikian akan mengurangi 

resiko-resiko yang muncul sebagai akibat penggunaaan dana eksternal (hutang) 

sebagai sumber pendanaan proyek investasi. Rasio kebijakan deviden yang lebih 

tinggi pada perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi mencerminkan 

optimisme manajemen mengenai pendapatan perusahaan dimasa mendatang. 

Keduanya merupakan berita baik bagi investor sehingga mereka akan merespon 

berita tersebut baik secara positif pada harga saham. Meskipun pasar belum dapat 

merespon level IOS. Namun hasil pengujian  menunjukkan pasar telah bereaksi 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel independen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memberi masukan empiris dan menguji pengaruh 

Investment Opportunity Set, kebijakan deviden  dan kebijakan hutang perusahaan 

terhadap harga saham (CAR) serta memperoleh bukti empiris mengenai 

perbedaan reaksi pasar (CAR), kebijakan deviden dan kebijakan hutang pada 

tingkat pertumbuhan perusahaan (Level IOS) pada perusahaan non-bank yang 

listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2008. Berdasarkan analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan guna melihat pengaruh Investment Opportunity 

Set, kebijakan deviden  dan kebijakan hutang perusahaan terhadap harga saham 

(CAR) serta memperoleh bukti empiris mengenai perbedaan reaksi pasar (CAR), 

kebijakan deviden dan kebijakan pendanaan pada tingkat pertumbuhan 

perusahaan (Level IOS) maka dapat disimpulkan bahwa:   

a. pengaruh kebijakan hutang  ( debt to equity) signifikan  terhadap 

cummulatif abnormal return (CAR). Dan  perusahaan bertumbuh memiliki 

debt to equity (D/E) lebih rendah  dibandingkan dengan perusahaan tidak 

bertumbuh. dengan kesempatan investasi yang lebih luas pada perusahaan 

bertumbuh perusahaan yang berpotensi tumbuh akan mempunyai rasio 

debt to equity yang lebih rendah dalam kebijakan struktur modalnya. 

sebaliknya perusahaan yang tidak bertumbuh akan menggunakan 



  

pendanaan eksternal yaitu hutang sehingga perusahaan yang kurang 

tidakertumbuh akan mempunyai debt ratio yang tinggi. Debt to equity 

yang rendah akan direspon secara positf pada harga saham oleh investor. 

b. Pengaruh deviden yields dan dividen payout ratio signifikan terhadap 

cummulatif abnormal return.  Perusahaan bertumbuh memiliki kebijakan 

deviden lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan tidak bertumbuh. 

Pengumuman kenaikan dividen mencerminkan optimisme pendapatan 

perusahaan dimasa mendatang. Sehingga pengumuman kenaikan dividen 

merupakan berita baik bagi investor sehingga direspon secara positf pada 

harga saham oleh investor. 

c. Pengaruh IOS (Investment Opportunity Set) signifikan terhadap perubahan 

harga saham (cumulative abnormal return / CAR). Hasil pengujian 

menunjukkan terdapat perubahan harga saham terhadap klasifikasi 

perusahaan yang tumbuh dan tidak tumbuh, namun tidak signifikan secara 

statistik. Ini berarti bahwa perubahan harga saham dari perusahaan 

bertumbuh dan tidak bertumbuh disekitar tanggal pengumuman laporan 

keuangan tidak jauh berbeda. 

d. Kebijakan pendanaan (debt to equity ratio), Kebijakan deviden (dividend 

payout ratio /DPR  dan dividend yields ratio / DYL) dan IOS (Investment 

Opportunity Set) signifikan terhadap perubahan harga saham (cumulative 

abnormal return / CAR). Tingkat debt to equity ratio yang lebih rendah 

pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi dan rasio kebijakan 

deviden yang lebih tinggi pada perusahaan dengan pertumbuhan yang 

tinggi mencerminkan optimisme manajemen mengenai pendapatan 



  

perusahaan dimasa mendatang. Keduanya merupakan berita baik bagi 

investor sehingga mereka akan merespon berita tersebut baik secara positif 

pada harga saham. Meskipun pasar belum dapat merespon level IOS. 

Namun hasil pengujian  menunjukkan pasar telah bereaksi terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel independen.  

 

B.  Keterbatasan Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki  keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, 

yaitu : 

1. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan 

perusahaan non- bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang 

tahun penelitian yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. 

Sehingga kesimpulan penelitian ini mungkin tidak akan berlaku untuk 

perusahaan pada sektor lainnya. 

2. Sampel yang terpilih dalam penelitian ini relatif kecil karena pembatasan 

tahun listing perusahaan di BEI, dengan mengambil periode penelitian 

selama lima tahun laporan keuangan dan terbatas pada pembagian deviden 

tunai selama empat tahun berturut-turut. Keterbatasan ini yang 

memungkinkan membuat power of test-nya kecil. 

3. Indikator pertumbuhan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya menggunakan kategori Price-based proxies. Hal ini dapat membuat 

kelemahan dalam mengidentifikasikan pertumbuhan perusahaan.  

 

C.  Saran 



  

Dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan saran terhadap penelitian 

selanjutnya, yaitu : 

1. Penelitian  selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel tidak terbatas 

hanya pada sektor non-bank saja sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

keakuratan hasil penelitian. 

2. Bagi penelitian  selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel 

dan rentang waktu penelitian dan tidak terbatas hanya pada sektor non-

bank saja sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan hasil 

penelitian. 

3. Untuk Indikator pertumbuhan perusahaan dapat menambahkan kategori 

lain yaitu Variance measures agar hasil identifikasi pertumbuhan 

perusahaan menjadi lebih akurat. 
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