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Eka Dyta Pratiwi 
 
 

ABSTRAK 

 
Return saham akan selalu mengalami fluktuasi dan akan dipublikasikan kepada 

publik agar investor dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan harga pasar 
saham dapat mengetahuinya untuk dijadikan bahan evaluasi dalam pengambilan 
keputusan masing-masing. Dan hal ini akan mempengaruhi investor untuk menanamkan 
modalnya. Pembagian dividen kepada pemegang saham juga menyebabkan posisi kas 
suatu perusahaan semakin berkurang. Hal ini juga mengakibatkan  leverage  (rasio antara 
hutang terhadap ekuitas)  akan semakin besar. Dampak yang timbul adalah para pelaku 
pasar  akan berpikiran negatif terhadap perusahaan transportasi. menyatakan bahwa 
pembagian dividen tunai kepada pemegang saham  akan menyebabkan harga saham 
jatuh. . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji dan membuktikan 
secara empiris pengaruh profitabilitas dan dividen terhadap Return saham pada 
perusahaan transportasi yang go public di Bursa Efek Indonesia 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Transportasi yang go 
public di PT. Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2012 Teknik penentuan sampel 
yang dipergunakan dalam penelitian adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel 
dengan kriteria tertentu dengan jumlah 10 perusahaan. Model yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji regresi linier berganda.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan hasil penelitian pada 
bab terdahulu dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian, yaitu sebagai berikut: 
Profitabilitas dan Deviden tidak berpengaruh terhadap Return Saham.  

 
 

Keywords :  profitabilitas, dividen dan return saham 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pasar modal di Indonesia dalam perkembangnnya telah memberikan 

kontribusi yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan 

aktivitas pasar modal,  pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan 

dengan mengeluarkan paket-paket deregulasi seperti paket Desember 1987, 

paket Oktober 1988 dan paket Desember 1988 serta ditunjang dengan 

peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 1996 dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.  

Investor maupun calon investor dapat memperkirakan berapa tingkat 

pengembalian yang diharapkan (expected return) dan seberapa jauh 

kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti akan menyimpang dari hasil yang 

diharapkan. Apabila kesempatan investasi mempunyai tingkat risiko yang 

lebih tinggi, maka investor akan mengisyaratkan tingkat keuntungan yang 

lebih tinggi pula. Dengan kata lain, semakin tinggi risiko suatu kesempatan 

investasi maka akan semakin tinggi pula tingkat keuntungan (return) yang 

diisyaratkan oleh investor (Jogiyanto, 2000). 

Dalam berinvestasi, seorang investor memerlukan informasi tentang 

perusahaan  mana yang dapat memberikan keuntungan kemudian hari. 

Analisis investasi saham merupakan hal yang mendasar untuk diketahui para 
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pemodal, mengingat tanpa analisis yang baik dan rasional para pemodal akan 

mengalami kerugian. Keputusan membeli saham terjadi bila nilai perkiraan 

suatu saham diatas return saham. Sebaliknya keputusan menjual saham terjadi 

bila nilai perkiraan suatu saham dibawah return saham yang dapat timbul dari 

adanya fluktuasi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang 

bersangkutan. 

Investor mempunyai tujuan utama dalam menanamkan dananya 

kedalam perusahaan yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat kembalian 

investasi (return) baik berupa pendapatan dividen (dividend yield) maupun 

pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital 

gain). Dalam hubungannya dengan pendapatan dividen, para investor 

umumnya menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil, karena 

dengan stabilitas diveden dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap 

perusahaan sehingga menguragi ketidakpastian investor dalam menanamkan 

dananya kedalam perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang akan membagikan 

dividen dihadapkan pada berbagai macam pertimbangan antara lain: perlunya 

menahan sebagian laba untuk re-investasi yang mungkin lebih 

menguntungkan, kebutuhan dana perusahaan, likuiditas perusahaan, sifat 

pemegang saham, target tertentu yang berhubungan dengan rasio pembayaran 

diveden dan faktor lain yang berhubungan dengan kebijakan deviden.  

Pembayaran dividen dalan bentuk tunai lebih banyak diinginkan 

investor daripada dalam bentuk lain, karena pembayaran dividen tunai 

membantu mengurangi ketidakpastian investor dalam aktivitas investasinya 
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kedalam perusahaan. Demikian pula stabilitas dividen yang dibayarkan juga 

akan mengurangi ketidakpastian dari earning per share perusahaan, sehingga 

stabilitas dividen juga merupakan faktor penting yang barus dipertimbangkan 

manajemen  

Bertitik tolak dari faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh 

manajemen dan kepentingan investor yang didasarkan pada kinerja keuangan 

maka berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat diidentifikasi variabel-

variabel yang mungkin berpengaruh terhadap pendapatan dividen.  

Menurut Marlina (2009 : 1) bahwa kebijakan pembayaran dividen 

mempunyai pengaruh bagi pemegang saham dan perusahaan yang membayar 

dividen. Para pemegang saham umumnya menginginkan pembagian dividen 

yang relatif stabil karena hal tersebut akan mengurangi ketidakpastian akan 

hasil yang diharapkan dari investasi yang mereka lakukan dan juga dapat 

meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan sehingga 

nilai saham juga dapat meningkat. Bagi perusahaan,pilihan untuk 

membagikan laba dalam bentuk deviden akan mengurangi sumber dana 

internal nya, sebaliknya jika perusahaan menahan labanya dalam bentuk laba 

ditahan maka kemampuan pembentukan dana internalnya akan semakin besar 

yang dapat digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan sehingga 

mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap dana eksternal dan sekaligus 

akan memperkecil resiko perusahaan. Kebijakan dividen perusahaan 

tergambar pada dividend payout rationya yaitu persentase laba yang 

dibagikan dalam bentuk deviden tunai,artinya besar kecilnya dividend payout 
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ratio akan mempengaruhi keputusan investasi para pemegang saham dan 

disisi lain berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan.  

Pertimbangan mengenai dividend payout ratio ini diduga sangat 

berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Bila kinerja keuangan 

perusahaan bagus maka perusahaan tersebut akan mampu menetapkan 

besarnya dividend payout ratio sesuai dengan harapan pemegang saham dan 

tentu saja tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan untuk tetap sehat dan 

tumbuh. Dalam kebijakan dividen, manajemen hendaknya 

mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan (going concern) dan 

dengan pertumbuhan perusahaan yang stabil dari tahun ke tahun. Laba usaha 

yang diperoleh perusahaan sebaiknya tidak seluruhnya dibagikan dalam 

bentuk dividen bila perusahaan hendak melakukan reinvestasi pada proyek-

proyek yang akan memberikan keuntungan dimasa datang. 

Tolak ukur peningkatan nilai perusahaan adalah dengan peningkatan 

return saham. Tinggi rendahnya return saham merupakan penilaian sesaat 

yang dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor internal dan faktor. 

eksternal (Nirawati, 2003). Return saham suatu perusahaan mencerminkan 

nilai perusahaan dimata investor, apabila return saham suatu perusahaan 

tinggi, maka nilai perusahaan dimata investor juga baik dan begitu juga 

sebaliknya, oleh karena itu return saham menunjukkan hal yang penting bagi 

perusahaan. 
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Peneliti mengambil sampel perusahaan Tranportasi yang tercatat di 

BEI, yaitu perusahaan Transportasi yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia 

antara tahun 2009 hingga tahun 2012. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa harga 

saham perusahaan Transportasi yang terdaftar di BEI mengalami fluktuasi 

dari tahun 2009 hingga 2012. 

Tabel 1: harga saham Perusahaan Transportasi yang Go Publik di Bursa Efek 
Indonesia 

 
Perusahaan 2008 2009 2010 2011 

Arpeni Pratama Oceanline 165 120 120 50 

Berlian Laju 526 330 189 196 

Centris Multipersada Pratama 250 175 820 1500 

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. 600 400 295 285 

Pelayaran Tempuran Emas 210 183 199 370 

Rig Tenders  710 730 495 455 

Samudera Indonesia 3800 4125 3700 4025 

Steady Safe  115 115 87 85 

Zebra Nusantar  50 50 115 50 

Indonesia Air 50 50 50 195 

     Sumber : Bursa Efek Indonesia 

Berdasarkan kejadian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan dan penurunan (fluktuasi) return saham disetiap masing-masing 

perusahaan. PT. Arpeni Pratama Oceanline pada tahun 2011 return saham 

sebesar 120 dan menurun pada tahun 2012 sebesar 50, Rig Tenders pada 

tahun 2011 return saham sebesar 495 dan menurun pada tahun 2012 sebesar 

455, PT. Steady Safe pada tahun 2011 return saham sebesar 87 dan menurun 

pada tahun 2012 sebesar 85, PT. Pelayaran Tempuran Emas pada tahun 2011 

return saham sebesar 199 dan menurun pada tahun 2012 sebesar 170,  PT. 
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Zebra Nusantara pada tahun 2011 return saham sebesar 115 dan menurun 

pada tahun 2012 sebesar 50, PT. Indonesia Air pada tahun 2011 return saham 

sebesar 195 dan menurun pada tahun 2012 sebesar 50,  PT. Rukun Raharja 

pada tahun 2011 return saham sebesar 605 dan menurun pada tahun 2012 

sebesar 560, Berlian Laju pada tahun 2011 return saham sebesar 196 dan 

menurun pada tahun 2012 sebesar 186,  PT. Humpuss pada tahun 2011 return 

saham sebesar 295 dan menurun pada tahun 2012 sebesar 285, PT. Panorama 

pada tahun 2011 return saham sebesar 197 dan menurun pada tahun 2012 

sebesar 156.  

Return saham akan selalu mengalami fluktuasi dan akan dipublikasikan 

kepada publik agar investor dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan 

dengan harga pasar saham dapat mengetahuinya untuk dijadikan bahan 

evaluasi dalam pengambilan keputusan masing-masing. Dan hal ini akan 

mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya. 

Pembagian dividen kepada pemegang saham juga menyebabkan 

posisi kas suatu perusahaan semakin berkurang. Hal ini juga mengakibatkan  

leverage  (rasio antara hutang terhadap ekuitas)  akan semakin besar. Dampak 

yang timbul adalah para pelaku pasar  akan berpikiran negatif terhadap 

perusahaan transportasi. menyatakan bahwa pembagian dividen tunai kepada 

pemegang saham  akan menyebabkan return saham jatuh.  
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Dengan demikian, maka penelitian yang dilakukan ini mengambil 

judul “Pengaruh Profitabilitas dan Dividen Terhadap Return saham 

Pada Perusahaan Transportasi Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang,  maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

Apakah profitabilitas dan dividen berpengaruh terhadap  return saham pada 

perusahaan transportasi yang go public di Bursa Efek Indonesia ? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui, menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh 

profitabilitas dan dividen terhadap  return saham pada perusahaan transportasi 

yang go public di Bursa Efek Indonesia 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini akan diperoleh manfaat antara lain :  

1. Bagi peneliti 

    Penelitian ini sangat berguna karena memberikan gambaran, 

memperluas wawasan serta untuk dapat membandingkan antara teori 

akuntansi tentang return saham, profitabilitas dan dividen dalam laporan 

keuangan yang telah diterima dengan yang terjadi dalam praktek. 
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2. Bagi universitas 

    Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan 

tambahan referensi penelitian lain tentang materi yang berhubungan 

dengan return saham. 

3. Bagi perusahaan 

   Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi manajemen 

perusahaan dalam pengambilan keputusan. 
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