
II. LANDASAN TEORI

2.1 Pasar Modal

2.1.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas.

Pengertian pasar modal dalam Undang Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995

yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannnya, serta

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan adanya pasar modal

maka pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dapat mengalokasikan

dananya dengan lebih efisien, karena pihak investor tersebut dapat memilih

alternatif investasi yang memberikan return yang optimal.

Pasar modal secara umum diartikan sebagai pasar yang bersifat abstrak dalam hal

transaksi jual beli produknya. Dalam bentuk konkritnya, produk yang

diperjualbelikan di pasar modal berupa surat-surat berharga di bursa efek.

Menurut Tandelilin (2001:25), Bursa efek dalam arti sebenarnya adalah suatu

sistem yang terorganisir dengan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual

dan pembeli sekuritas secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Di Indonesia

terdapat dua bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya



13

(BES) yang pada akhir tahun 2007 telah bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia

(BEI).

Sekuritas yang umumnya diperdagangkan di pasar modal adalah saham, obligasi,

reksadana dan instrumen derivatif. Tandelilin (2001: 18) mendefinisikan saham,

obligasi, reksadana dan instrumen derivatif adalah sebagai berikut:

a. Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan

yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka

investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan,

setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan.

b. Obligasi merupakan sekuritas yang memberikan pendapatan dalam jumlah tetap

kepada pemiliknya. Pada saat membeli obligasi, investor sudah dapat mengetahui

dengan pasti berapa pembayaran bunga yang akan diperolehnya

secara periodik dan berapa pembayaran kembali nilai par (par value) pada saat

jatuh tempo.

c. Reksadana (mutual fund) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya

menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana, untuk digunakan sebagai

modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang.

d. Instumen Derivatif (Opsi dan Futures) merupakan sekuritas yang nilainya

merupakan turunan dari suatu sekuritas lain, sehingga nilai instrument derivatif

sangat tergantung dari harga sekuritas lain yang ditetapkan sebagai patokan. Ada

beberapa jenis instrumen derivative, di antaranya waran, bukti right (right issue),

opsi dan futures.
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Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang

terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua

lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga

yang beredar (Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1548/KMK/90, tentang

Peraturan Pasar Modal).

1) Saham

Sekuritas yang umumnya lebih dikenal masyarakat dan cukup populer untuk

diperjualbelikan di pasar modal adalah saham. Menurut Darmadji dan Fakhrudin

(2006:6), saham (stock atau share) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan

atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan

terbatas. Dengan memiliki saham suatu perusahaan maka investor mempunyai hak

kepemilikan atas kekayaan perusahaan tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan

oleh seberapa besar peyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

Saham dapat dibedakan menjadi saham biasa (common stock) dan saham preferen

(preferred stock). Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006:7), saham biasa

(common stock), yaitu saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi yang

paling junior dalam pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan

apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Walaupun pemegang saham biasa adalah

pihak yang terakhir dalam penerimaan dividen, namun pemegang saham tersebut

mempunyai hak suara (voting rights) untuk memilih direktur maupun manajemen

perusahaan dan ikut berperan dalam pengambilan keputusan penting perusahaan

dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
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Menurut Tandelilin (2001: 18), saham preferen adalah saham yang mempunyai

kombinasi karakteristik gabungan dari obligasi dan saham biasa, karena saham

preferen memberikan pendapatan yang tetap seperti halnya obligasi dan mendapat

hak kepemilikan seperti pada saham biasa. Perbedaan saham prefen dengan saham

biasa adalah saham preferen tidak memberikan hak suara kepada pemegangnya

untuk memilih direksi ataupun manajemen perusahaan.

2) Penilaian Saham

Dalam penilaian saham dikenal adanya tiga jenis nilai, yaitu: nilai buku, nilai

pasar dan nilai intrinsik saham. Tandelilin (2001: 183) mengemukakan definisi

nilai buku, nilai pasar dan nilai intrinsik saham yaitu sebagai berikut: Nilai buku

merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit

saham (emiten). Nilai pasar adalah nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh

harga saham tersebut di pasar. Sedangkan nilai intrinsik atau dikenal sebagai nilai

teoritis adalah nilai saham yang seharusnya terjadi.

Investor berkepentingan untuk mengetahui ketiga nilai tersebut sebagai informasi

penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dari ketiga nilai

tersebut, investor dapat mengetahui apakah saham tersebut tergolong overvalued

ataupun undervalued, sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi investor untuk

membeli, menahan ataupun menjual saham. Dengan adanya kesulitan dalam

pendistribusian aset fisik kepada para pemegang sahamnya, disamping itu belum

tentu semua pemegang saham menyetujuinya.
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Ada dua metode yang digunakan dalam menilai harga saham, yaitu : metode

pendekatan dividen dan metode pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Dividen

Pendekatan dividen mengunakan teknik kapitalisasi dividen yang berarti

mendiskontokan semua arus dividen yang diharapkan di masa mendatang

dengan tingkat diskonto tertentu ke masa sekarang. Pendekatan dividen terdiri

dari tiga model, yaitu model dividen tanpa pertumbuhan, dividen dengan

tingkat pertumbuhan dan model dividen yield.

a) Dividen Tanpa Pertumbuhan

Dalam model dividen tanpa pertumbuhan, harga saham ditentukan

berdasarkan arus dividen yang akan diterima pada masa datang tanpa

memperhitungkan tingkat pertumbuhan dividen. Dengan kata lain, nilai

saham tidak mempunyai prospek pertumbuhan adalah sama dengan

penghasilan dividennya. Model ini berasumsi bahwa dividen yang

dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan, dengan kata

lain jumlah dividen yang dibayarkan akan tetap sama dari waktu ke

waktu. Model pertumbuhan nol ini sebenarnya sama dengan prinsip

saham preferens karena dividen yang dibayarkan diasumsikan selalu

sama dan tidak akan mengalami perubahan pertumbuhan sepanjang

waktu.
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b) Dividen dengan Tingkat Pertumbuhan Normal atau Konstan

Model dividen ini mengasumsikan bahwa dividen akan berkembang dari

periode ke periode dengan tingkat pertumbuhan yang sama selamanya.

Model dividen dengan tingkat pertumbuhan konstan didasarkan pada

asumsi sebagai berikut :

- Laba ditahan merupakan satu-satunya sumber pembiayaan

- Tingkat pengembalian atas investasi perusahaan adalah tetap

- Biaya modal (Kc) perusahaan tetap dan harus lebih besar dari tingkat

pertumbuhan (g)

c) Dividen Yield

Dalam model dividen yield ini dikemukakan bahwa asumsi perusahaan

akan membayarkan dividen secara konstan kadangkala kurang tepat.

Adakalanya, perusahaan mengalami pertumbuhan yang sangat baik jauh

di atas pertumbuhan normal dan sangat menjanjikan selama beberapa

tahun, tetapi lambat laun menurun terus. Kondisi seperti ini bisa

mempengaruhi kemampuan perusahaan membayarkan dividen bagi

investor, sehingga bisa juga mempengaruhi pertumbuhan tingkat dividen

yang akan dibayarkan perusahaan kepada investor. Pada beberapa tahun

awal selama masa pertumbuhan fantastis, perusahaan mungkin akan

mampu membayarkan dividen dengan pertumbuhan di atas normal, dan

setelah melewati masa tersebut pertumbuhan fantastis di tahun awal

tersebut, pertumbuhan tingkat dividen yang dibayarkan perusahaan

mungkin akan menjadi lebih rendah dari masa sebelumnya dan
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selanjutnya akan bertumbuh secara tetap.

Adanya ketidaktetapan dividen yield tersebut dikarenakan bahwa

dividen yield tersebut dipengaruhi oleh DPR (dividend proportion

reinvestment), yaitu proporsi dividen dibandingkan dengan laba per

lembar saham. Jika perusahaan menginginkan dividend yield yang

tinggi, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan dividen payout.

Saham dengan dividen yield yang tinggi akan menarik calon investor,

akan tetapi berdampak negatif bagi perkembangan perusahaan di masa

mendatang, karena dengan meningkatkan dividen payout berarti

mengurangi tersedianya dana internal yang dapat digunakan untuk

investasi dan ekspansi usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

Ada dua model yang digunakan untuk menilai harga saham di dalam

pendekatan pendapatan yaitu model nilai sekarang pendapatan dan model PER

(Price Earning Ratio) :

a) Pendekatan Nilai Sekarang

Dalam pendekatan nilai sekarang, perhitungan saham dilakukan dengan

mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang

dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang diisyaratkan

investor. Dengan demikian, proses penilaian suatu saham akan meliputi:
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- Estimasi aliran kas saham di masa depan dengan menentukan jumlah

dan waktu aliran kas yang diharapkan.

- Estimasi tingkat return yang disyaratkan dengan mempertimbangkan

risiko aliran kas di masa depan dan besarnya return dari alternatif

investasi lain akibat pemilihan investasi pada saham, atau disebut juga

sebagai biaya kesempatan (opportunity cost).

- Mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar

tingkat return yang disyaratkan.

- Nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan, sehingga

diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan.

b) Pendekatan PER (Price Earning Ratio)

PER (Price Earning Ratio) menggambarkan apresiasi pasar terhadap

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Bagi investor,

semakin kecil PER suatu saham, semakin bagus karena saham tersebut

termasuk dalam kategori murah (Darmadji dan Fakhrudin, 2006: 198).

Pendekatan PER ini disebut juga pendekatan multiplier, investor akan

menghitung berapa kali (multiplier) nilai earning yang tercermin dalam

harga suatu saham. Dengan kata lain, PER menggambarkan rasio atau

perbandingan antara harga saham terhadap earning perusahaan. Jika

misalnya PER suatu saham sebanyak 3 kali berarti harga saham tersebut

sama dengan 3 kali nilai earning perusahaan tersebut.
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2.1.2 Indeks Harga Saham

Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham.

Indeks tersebut merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan

investasi di pasar modal, khususnya saham. Indeks Harga Saham adalah suatu

angka yang digunakan untuk menunjukan pergerakan harga saham dari waktu ke

waktu (www.idx.co.id,2010).  Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar, artinya pergerakan indeks

menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau

lesu. Dengan adanya indeks, dapat diketahui trend pergerkan harga saham saat ini,

apakah sedang naik, stabil atau turun. Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki 11

jenis indeks harga saham, yang secara terus menerus disebarluaskan melalui

media cetak maupun elektronik. Indeks-indeks tersebut adalah (www.idx.co.id,

2010) :

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Menggunakan semua Perusahaan Tercatat sebagai komponen perhitungan

Indeks. Agar IHSG dapat menggambarkan keadaan pasar yang wajar, Bursa

Efek Indonesia berwenang mengeluarkan dan atau tidak memasukkan satu atau

beberapa Perusahaan Tercatat dari perhitungan IHSG. Dasar pertimbangannya

antara lain, jika jumlah saham Perusahaan Tercatat tersebut yang dimiliki oleh
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publik (free float) relatif kecil sementara kapitalisasi pasarnya cukup besar,

sehingga perubahan harga saham Perusahaan Tercatat tersebut berpotensi

mempengaruhi kewajaran pergerakan IHSG.

2. Indeks Sektoral

Menggunakan semua Perusahaan Tercatat yang termasuk dalam masing-

masing sektor. Sekarang ini ada 10 sektor yang ada di BEI yaitu sektor

Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar, Aneka Industri, Barang Konsumsi,

Properti, Infrastruktur, Keuangan, Perdangangan dan Jasa, dan Manufatur.

3. Indeks LQ45

Indeks yang terdiri dari 45 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan

pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang

sudah ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan.

4. Jakarta Islmic Index (JII)

Indeks yang menggunakan 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang

masuk dalam kriteria syariah (Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh

Bapepam-LK) dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar dan likuiditas.

5. Indeks Kompas100

Indeks yang terdiri dari 100 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih

berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-

kriteria yang sudah ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan

setiap 6 bulan.

6. Indeks BISNIS-27

Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan harian Bisnis Indonesia

meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks BISNIS-27. Indeks
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yang terdiri dari 27 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan

kriteria fundamental, teknikal atau likuiditas transaksi dan Akuntabilitas dan

tata kelola perusahaan.

7. Indeks PEFINDO25

Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating PEFINDO

meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks PEFINDO25.

Indeks ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi bagi pemodal

khususnya untuk saham-saham emiten kecil dan menengah (Small Medium

Enterprises / SME). Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang

dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti: Total Aset, tingkat

pengembalian modal (Return on Equity / ROE) dan opini akuntan publik.

Selain kriteria tersebut di atas, diperhatikan juga faktor likuiditas dan jumlah

saham yang dimiliki publik.

8. Indeks SRI-KEHATI

Indeks ini dibentuk atas kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). SRI adalah

kependekan dari Sustainable Responsible Investment. Indeks ini diharapkan

memberi tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi pada

emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha

berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan

tata kelola perusahaan yang baik. Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan

Tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteri-kriteria seperti: Total

Aset, Price Earning Ratio (PER) dan Free Float.
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9. Indeks Papan Utama

Menggunakan saham-saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Papan

Utama.

10. Indeks Papan Pengembangan

Mengguanakn saham-saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Papan

Pengembangan.

11. Indeks Individual

Indeks harga saham masing-masing Perusahaan Tercatat.

2.2 Kebijakan Dividen

2.2.1 Pengertian dan Tujuan Pembagian Dividen

Dividen adalah distribusi yang bisa berbentuk kas, aktiva lain, surat atau bukti lain

yang menyatakan utang perusahaan kepada pemegang saham suatu perusahaan

sebagai proporsi dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemilik.

Pengumuman dividen merupakan salah satu informasi yang akan direspon oleh

pasar. Menurut Arifin (2005), pengumuman dividen dan pengumuman laba pada

periode sebelumnya adalah dua jenis pengumuman yang paling sering digunakan

oleh para manajer untuk menginformasikan prestasi dan prospek perusahaan.

Menurut Aharony dan Swary (1980) mengemukakan bahwa informasi yang

diberikan pada saat pengumuman dividen lebih berarti daripada pengumuman

earning. Bagi para investor, dividen merupakan hasil yang diperoleh dari saham
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yang dimiliki, selain capital gain yang didapat apabila harga jual saham lebih

tinggi dibanding harga belinya. Dividen tersebut didapat dari perusahaan sebagai

distribusi yang dihasilkan dari operasi perusahaan.

Dalam pembayaran dividen, perusahaan dapat menggunakan bentuk-bentuk

tertentu pembayaran dividen. Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen

tunai (cash dividend), dividen dalam bentuk aktiva yang lain (property dividend),

dividen dalam bentuk surat utang (notes), ataupun dividen dalam bentuk saham

(stock dividend).

Adapun tujuan dari pembagian dividen adalah sebagai berikut:

a. Untuk memaksimalkan kemakmuran bagi para pemegang saham, karena

tingginya dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi harga saham.

b. Untuk menunjukkan likuiditas perusahaan. Dengan dibayarkannya

dividen, diharapkan kinerja perusahaan dimata investor bagus dan dapat

diakui bahwa perusahaan mampu menghadapi gejolak ekonomi dan

mampu memberikan hasil kepada investor.

c. Sebagian investor memandang bahwa resiko dividen adalah lebih

rendah dibanding resiko capital gain.

d. Untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham akan pendapatan

tetap yang digunakan untuk keperluan konsumsi.

e. Dividen dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara manajer dan

pemegang saham.
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2.2.2 Teori Kebijakan Dividen

Kebijakan deviden (dividend policy) adalah suatu keputusan untuk menentukan

berapa besar bagian dari pendapatan perusahaan akan dibagikan kepada para

pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali (reinvesment) atau ditahan

(retained) didalam perusahaan. Dari pengertian tersebut, kebijakan dividen

didasarkan pada rentang pertimbangan atau kepentingan pemegang saham di satu

sisi dan kepentingan perusahan disisi lain.

Ada beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan

kebijakan dividen untuk perusahaan. Sehingga dapat dijadikan pemahaman

mengapa suatu perusahaan mengambil kebijakan dividen tertentu. Teori –teori

tersebut adalah sebagai berikut ( Ratna Dewi, 2005) :

a. Teori Relevansi Dividen (dividend relevance theory )

Teori dikemukakan oleh Myron J. Gordon dan John Lintner ini

menyatakan bahwa pemegang saham menyukai dividen yang

dibagikan sekarang dan terdapat hubungan langsung antara

kebijakan dividen dengan nilai pasar perusahaan. Dasar

pemikirannya ialah bahwa investor umumnya menghindari resiko

dan dividen yang diterima sekarang mempunyai resiko yang lebih

kecil daripada dividen yang diterima di masa yang akan datang.

Lintner (1962) dan Gordon (1963) juga mengatakan bahwa

sesungguhnya investor jauh lebih menghargai uang yang

diharapkan dari dividen daripada kenaikan nilai kapital (capital
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gain) sehingga apabila pembagian dividen dikurangi maka biaya

ekuitas perusahaan akan naik, berarti nilai perusahaan akan turun.

b. Dividend irrelevance theory

Teori yang dianjurkan oleh Modigliani-Miller (MM) ini

menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh,

baik terhadap harga saham maupun biaya modalnya atau dapat

dikatakan bahwa kebijakan dividen sebenarnya tidak relevan.

c. Bird-in-the-hand theory

Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Linther yang

menyatakan bahwa biaya modal sendiri akan naik jika Dividend

Payout Ratio (DPR) rendah. Hal ini dikarenakan investor lebih

suka menerima dividen daripada capital gains.

d. Tax preference theory

Adalah suatu teori yang menyatakan bahwa karena adanya pajak

terhadap keuntungan dividen dan capital gains maka para investor

lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran

pajak.

Kebijakan dan keputusan dividen pada hakekatnya akan menentukan porsi

keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan seberapa banyak

yang ditahan sebagai retained earning. Perbandingan antara dividen dan
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keuntungan merupakan rasio pembayaran dividend (Dividend Payout Ratio) atau

persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham

sebagai cash dividend. Semakin tinggi tingkat dividen yang akan dibayarkan

berarti semakin sedikit laba yang dapat ditahan (retained earning).

Dalam keputusan pembagian dividen, perusahaan harus mempertimbangkan

kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaannya. Laba yang diperoleh

perusahaan pada umumnya tidak dibagikan seluruhnya sebagai dividen karena

sebagian disisihkan untuk diinvestasikan kembali atau sebagian ditahan dalam

retained earning. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan kepada pemegang

saham tergantung pada kebijakan dividen masing-masing perusahaan sehingga

pertimbangan manajemen sangat diperlukan.

Kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan ada beberapa macam, yaitu (Van

Horne,1995):

1. Kebijakan dividen yang stabil Artinya jumlah dividen per lembar saham

(DPS) yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu

tertentu meskipun laba per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi.

Beberapa alasan yang mendorong perusahaan menjalankan kebijakan dividen

tersebut antara lain karena, (a) akan memberikan kesan kepada para pemodal

bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang dan (b)

adanya golongan pemodal tertentu yang menginginkan kepastian dividen yang

akan dibayarkan.
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2. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal ditambah

dividen ekstra. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per

lembar saham setiap tahunnya, dan jika terjadi peningkatan laba secara drastis

atau keadaan keuangan yang lebih baik maka jumlah tersebut ditambah lagi

dengan dividen ekstra.

3. Kebijakan dividen yang konstan. Berarti jumlah dividen per lembar saham

yang di bayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan

perkembangan laba bersih yang diperoleh setiap tahunnya. Hal ini berarti

dividen dianggap mempunyai isi informasi sebagai indikator prospek

perusahaan (membaik atau memburuk), maka perubahan kebijakan dividen

akan meningkatkan atau menurunkan harga saham hanya apabila hal tersebut

ditafsirkan sebagai terjadinya perubahan prospek perusahaan.

4. Kebijakan dividen yang fleksibel berarti besarnya dividen per lembar saham

setiap tahunnya disesuaikan dengan posisi keuangan dan kebijakan keuangan

dari perusahaan yang bersangkutan.

2.2.3 Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kebijakan Dividen

Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen dapat diidentifikasi

sebagai berikut (Sutrisno 2000, dalam Kurnia Basyori 2008):

a. Profitabilitas

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) dan para

calon investor dalam suatu perusahaan adalah profitabilitas. Dalam

konteks ini profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui usaha
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manajemen terhadap dana yang diinvestasikan pemilik dan investor.

Semakin besar tingkat laba atau profitabilitas yang diperoleh perusahaan

akan mengakibatkan semakin besar dividen yang akan dibagikan dan

sebaliknya. Theobald (1978) yang diacu oleh Florentina (2001)

menemukan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif dengan

dividen payout ratio. Profitabilitas diukur dari laba bersih setelah pajak,

yang dapat dihitung dengan menggunakan ROI (Return On Invesment).

b. Likuiditas

Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas dapat diukur dengan cash ratio

dan current ratio. Perusahaan dalam membayar dividen memerlukan

aliran kas keluar, sehingga harus tersedia likuiditas yang cukup. Semakin

tinggi likuiditas yang dimiliki, perusahaan semakin mampu membayar

dividen. Menurut Gill dan Green (1993) yang diacu Adedeji (1998)

menemukan bahwa likuiditas suatu perusahaan mempunyai pengaruh

positif dengan dividen payout ratio.

c. Investasi

Tujuan kegiatan investasi adalah untuk memperoleh penghasilan atau

kembalian dari investasi. Penghasilan tersebut dapat berupa penerimaan

kas dan atau kenaikan investasi. Perusahaan dengan perkembangan cepat

membutuhkan lebih besar dana untuk pelaksanaan investasi. Kebutuhan

dana pertama kali dipenuhi oleh internal equity, karena banyak dana yang

dialokasikan untuk retained earning maka menyebabkan dana untuk
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membayar dividen semakin berkurang. Barclay, 1995 menyatakan bahwa

dengan pertumbuhan tinggi banyak memerlukan dana, menyebabkan

dividen yang dibayarkan menjadi rendah. Menurut Adedeji (1998)

menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara investasi dan dividen

payout ratio. Investasi diukur dari jumlah dana yang ditanamkan pada

aktiva tetap operasi.

d. Pembiayaan

Pembiayaan ini terutama dana yang diperoleh dari utang jangka panjang

plus utang jangka pendek, yang diukur dengan rasio leverage. Semakin

tinggi tingkat hutang semakin banyak dana yang tersedia untuk membayar

dividen yang lebih tinggi karena akan memberikan sinyal positif dan

menyebabkan nilai perusahaan naik. Frank dan Goyal (2000) menyatakan

bahwa perusahaan besar akan menambah hutang untuk mendukung

pembayaran dividen. Adedeji, (1998) menemukan bahwa financial

leverage berhubungan positif dengan dividen. Berdasar hal tersebut maka

financial leverage mempunyai pengaruh positif dengan dividen payout

ratio.

2.3 Return Saham

Return merupakan salah satu aspek terpenting dalam analisis investasi. Ketika

investor menanamkan modalnya, mereka mengharapkan suatu tingkat keuntungan

tertentu. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi (Jogiyanto, 2003).



31

Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan

juga merupakan imbalan atas keberanian investor untuk menanggung resiko atas

investasi yang dilakukan. Return dapat dibagi dalam dua macam yaitu:

1. Return realisasi yaitu hasil keuntungan yang telah terjadi dan dihitung

berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena digunakan

sebagai salah satu pengukur dari kinerja perusahaan dan berguna juga

untuk menentukan expected return dan resiko dimasa datang.

2. Return ekspektasi yaitu return yang diharapkan akan diperoleh

investor dimasa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang

sifatnya mudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi.

Return dalam investasi mempunyai dua komponen yaitu :

1. Tingkat keuntungan yang normal atau diharapkan tingkat keuntungan ini

merupakan bagian dari tingkat keuntungan aktual yang diperkirakan (atau

diharapkan) oleh pemegang saham, tingkat keuntungan tersebut

dipengaruhi oleh informasi yang dimiliki oleh para pemodal.

2. Tingkat keuntungan yang tidak pasti atau beresiko, bagian tingkat

keuntungan ini berasal dari informasi yang bersifat tidak terduga.

Resiko merupakan kemungkinan penyimpanan tingkat keuntungan yang

sesungguhnya (actual return) dari tingkat keuntungan yang diharapkan (expected

return) (Van Horne, 1995). Secara sederhana investasi dapat diartikan sebagai

cara penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan

untuk mendapatkan manfaat tertentu sebagai hasil penanaman modal tersebut.
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Dalam setiap keputusan investasi sebagai seseorang yang rasional, perhatian

investor akan diarahkan pada tingkat pengembalian (rate of return) investasi. Ia

akan memiliki investasi yang menjanjikan tingkat keuntungan return tertinggi.

Return dan resiko mempunyai hubungan yang positif, semakin besar resiko suatu

sekuritas, semakin besar return yang diharapkan. Sebaliknya juga benar yaitu

semakin kecil return yang diharapkan semakin kecil resiko yang harus

ditanggung.

2.3.1 Return Realisasi (Realized Return)

Beberapa pengukuran return realisasi yang banyak digunakan adalah return total

(total returns), relatif return (return relative), kumulatif return (return

cummulative) dan return disesuaikan (adjusted return) (Jogiyanto, 2003).

a) Return Total (Total Returns)

Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam

periode yang tertentu. Return total sering disebut dengan return saja.

Return total terdiri dari capital gain (loss) dan dividen (yield) sebagai

berikut.

1,
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Keterangan :

Ri,t = Return untuk sekuritas ke-i pada periode t.

Pi,t = Harga sekuritas ke-i pada periode t.

Pi,t – 1 = Harga sekuritas ke-i pada periode t – 1.
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Dt = Dividen sekuritas pada periode t.

b) Relatif Return (Return Relative)

Return total dapat bernilai positif atau negatif. Kadangkala, untuk

perhitungan tertentu misalnya rata-rata geometrik yang menggunakan

perhitungan pengakaran dibutuhkan suatu return yang harus bernilai

positif. Relatif return (return relative) dapat digunakan, yaitu dengan

menambahkan nilai 1 terhadap nilai return total sebagai berikut :

Relatif Return = (Return Total + 1)

Atau

Relatif Return =

c) Kumulatif Return (Return Cummulative)

Kumulatif return mengukur total dari kemakmuran yang dimiliki.

Untuk mengetahuinya Indeks Kemakmuran Kumulatif (IKK) dapat

digunakan, dengan formula sebagai berikut.

IKK = KK0 (1+R1)(1+R2)…(1+Rn)

Keterangan :

IKK : Indeks  Kemakmuran Kumulatif

KK0 : kekayaan awal

Rt : return period ke –t  mulai dari awal periode (t=1) sampai akhir

periode (t=n)
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d) Return Disesuaikan (Adjusted Return)

Return ini merupakan return riil atau return yang disesuaikan dengan

tingkat inflasi (inflation adjusted return) sebagai berikut.

RIA =
)1(

)1(

IF

R




-1

Keterangan :

RIA : return disesuaikan dengan tingkat inflasi

R   : return nominal

IF  : tingkat inflasi

2.3.2 Return Ekspektasi (Expected Return)

Studi peristiwa (event study) menganalisis return tidak normal. Dalam

menghitung return tidak normal (abnormal return) dibutuhkan return realisasi

dan return ekspektasi. Return ekspektasi merupakan return yang harus diestimasi.

Brown dan Warner (1985) (dalan Jogiyanto, 2003) mengestimasi return

ekspektasi menggunakan model estimasi mean-adjusted model, market model,

dan market-adjusted model.

i. Model di sesuaikan rata-rata (mean-adjusted model)

mean-adjusted model ini menganggap bahwa return ekspektasi bernilai

konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama

periode estimasi.

E(Rit) =
T

tRi
t

tj 

2

1
,
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Keterangan :

E(Rit) = return ekspektasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa

ke-t.

Ri,t = return realisasi sekuritas ke-i pada periode waktu ke-t.

T = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai dengan t2

ii. Model pasar (market model)

Perhitungan return ekspektasi dilakukan dengan dua tahap yaitu

membentuk model ekspektasi dengan membuat data realisasi selama

periode estimasi dengan menggunakan model ekspektasi ini untuk

mengekspektasi return di periode jendela.

(E)Rit = α + βRmt

Keterangan :

(E) Rit = return ekspektasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa

ke-t.

α = Titik potong (intercept), suatu angka konstan.

β = Sudut kemiringan yang mengukur rata-rata antara harga

saham dengan  indeks pasar.

Rmt = Hasil pengembalian pasar pada periode t.

Dengan

Rmt = IHSGm,t – IHSGm,t-1

IHSGm,t-1
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Keterangan :

Rmt = Hasil pengembalian pasar pada periode t.

IHSGm,t = Indeks harga saham gabungan pada periode t.

IHSGm,t-1= Indeks harga saham gabungan periode t-1

iii. Model disesuaikan pasar (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 tidak perlu menggunakan

periode estimasi untuk membentuk suatu model estimasi, karena return

sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar atau

E(Rit)=Rmt. Return indeks pasar bisa dihitung dengan menggunakan

formula sebagai berikut :

E(Rit) = IHSGm,t – IHSGm,t-1

IHSGm,t-1

2.3.3 Abnormal Return

Abnormal return merupakan kelebihan return yang sesungguhnya terjadi

terhadap return normal (Jogiyanto, 2000). Abnormal return sering

digunakan sebagai dasar pengujian kandungan informasi dari suatu

pengumuman peristiwa dan akhirnya akan digunakan untuk menguji

efisiensi pasar. Suatu pengumuman yang mempunyai kandungan
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informasi akan memberikan return yang tidak normal pada pasar dan

sebaliknya. Penghitungan abnormal return dapat dilakukan dengan

mengurangi return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Return

sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang

merupakan selisih harga sekarang dikurang harga sebelumnya.

Sedangkan utnuk return ekspektasi dapat di estimasi dengan Mean-

adjusted model, market model, market-adjusted model, CAPM, dan APT

Abnormal return adalah return yang didapat investor yang tidak sesuai

dengan pengharapan. Selisih return akan positif jika return yang

didapatkan lebih besar dari return yang diharapkan atau return yang

dihitung. Sedangkan return akan negatif jika return yang didapat lebih

kecil dari return yang diharapkan atau return yang dihitung.

Abnormal return dapat terjadi karena adanya kejadian - kejadian tertentu,

misalnya hari libur nasional, awal bulan, awal tahan, suasana politik yang

tidak menentu, kejadian-kejadian yang luar biasa, stock split, penawaran

perdana saham, dan lain-lain. Studi peristiwa menganalisis return tidak

normal (abnormal return) dari sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar

pengumuman dari suatu peristiwa. Abnormal return atau excess return

merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap

return normal. Abnormal return adalah selisih antara return

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi (Jogiyanto, 2000 ).
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Abnormal return periode jendela dicari menggunakan rumus :

ARi,t = Ri,t − E(Ri,t)

Keterangan :

ARi,t = Return tidak normal (abnormal return) sekuritas

ke-i pada periode ke-t.

Ri,t = Return sesungguhnya yang terjadi pada sekuritas

ke-i pada peristiwa ke-t.

E(Ri,t) = Return ekspektasi untuk sekuritas ke-i pada

peristiwa ke-t.

2.4 Pasar Modal yang Efisien

Secara formal pasar modal yang efisien dapat didefinisikan sebagai pasar yang

harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan (Suad

Husnan 1994 : 246).  Informasi-informasi yang relevan  tersebut dapat

diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu informasi dalam bentuk perubahan harga

diwaktu lalu, informasi yang tersedia untuk publik (public information), dan

informasi yang tersedia baik untuk publik maupun tidak (public and private

information).
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Ada tiga bentuk efisiensi pasar modal yaitu:

1.  Bentuk efisiensi yang lemah (weak form efficiency)

Bentuk ini menunjukkan suatu keadaan dimana harga-harga

mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga diwaktu

yang lalu.

2.  Bentuk efisiensi yang setengah kuat (semi strong efficiency)

Suatu keadaan dimana harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-

harga diwaktu lalu. Para pemodal tidak dapat memperoleh tingkat

keuntungan diatas normal dengan memanfaatkan informasi yang

tersedia untuk publik (public information).

3.  Bentuk efisiensi kuat (strong form efficiency)

Menurut bentuk ini, harga tidak hanya mencerminkan semua informasi

yang bisa diperoleh dari analisa fundamental tentang perusahaan dan

perekonomian. Keadaan ini akan membuat pasar modal seperti rumah

lelang yang ideal, dimana harga selalu wajar dan tidak ada investor

yang mampu memperoleh perkiraan yang lebih baik tentang saham.


