
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Investor untuk berinvestasi di pasar modal memerlukan pertimbangan-

pertimbangan yang matang yaitu dengan mengetahui informasi tentang eratnya 

hubungan variabel-variabel yang menjadi penyebab fluktuasi harga saham 

perusahaan yang akan dibeli. Pasar Modal sangat berperan bagi pembangunan 

ekonomi yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan eksternal bagi dunia usaha 

dan wahana investasi masyarakat. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat 

diharapkan untuk ikut aktif dalam menggerakan perekonomian. 

 Penyediaan dana sektor swasta untuk pembangunan cukup besar, sehingga 

perlu digalakkannya pengerahan dana masyarakat baik melalui peranan perbankan 

maupun pengembangan pasar modal. Pemodal yang ingin menginvestasikan 

uangnya di pasar modal dapat lewat pembelian saham atau sertifikat dana. 

Kebijakan dividen merupakan suatu kebijakan yang penting dan harus 

dipertimbangkan matang-matang oleh manajemen, karena kebijakan dividen akan 

melibatkan kepentingan pemegang saham dengan dividennya dan kepentingan 

perusahaan dengan laba ditahannya.  

 Dividen dapat membantu memberikan informasi yang baik mengenai 

menejemen perusahaan ke pasar modal, sehingga dapat dikatakan bahwa dividen 

dapat dipandang sebagai prospek perusahaan (Miller dan Rock 1985) dalam Tita 
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Deitiana (2011). Permasalahannya yaitu ketika pembayaran dividen tidak akan 

menimbulkan masalah sepanjang tidak mempengaruhi kebijakan pendanaan dan 

investasi dalam perusahaan tersebut dikarenakan dividen akan mempengaruhi 

kebijakan perusahaan dalam hal pengurangan kas dan mendorong perusahaan 

untuk mengeluarkan sekuritas baru. Keputusan untuk meningkatkan deviden 

hanya akan dilakukan apabila menejemen yakin terhadap mempertahankan 

peningkatan tersebut pada masa yang akan datang. 

 Menurut Abdul Halim (2005;21) Investor lebih tertarik untuk 

menginvestasikan dananya dalam perusahaan yang mampu memberikan dividen 

kepada pemegang saham. Semakin meningkat laba perusahaan maka semakin 

tinggi pula dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham. 

Investor dalam menanamkan modalnya berharap untuk memperoleh Return 

Saham yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu investor membutuhkan berbagai 

jenis informasi sehingga investor dapat menilai kinerja perusahaan yang 

diperlukan untuk pengambilan keputusan investasi. Secara garis besar informasi 

yang diperlukan investor terdiri dari informasi fundamental dan teknikal. 

 Kebijakan dividen yang menetapkan tingkat dividen yang semakin 

bertambah dari tahun ke tahun akan meningkatkan kepercayaan para investor, dan 

secara tidak langsung akan memberikan informasi kepada calon investor bahwa 

kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba semakin meningkat. Informasi 

yang demikian akan mempengaruhi permintaan terhadap harga saham perusahaan 

 Pertumbuhan penjualan mencerminkan manisfestasi keberhasilan investasi 

periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa yang 
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akan datang serta juga merupakan indikator permintaan dan daya saing dalam 

perusahaan manufaktur. Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas, peneliti 

akan melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Arus Kas Operasi, 

Pertumbuhan Penjualan, Dan Dividen Terhadap Harga Saham Perusahaan 

Manufaktur Tahun 2012 - 2013 Yang Terdaftar Di BEI” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah Arus Kas Operasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham ? 

2. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap harga saham ? 

3. Apakah Dividen berpengaruh signifikan terhadap harga saham ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah memberi jawaban atas pertanyaan penelitian 

yang ada, yang menjadi tujuan penelitian, antara lain : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Arus Kas Operasi terhadap harga saham. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap harga saham. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Dividen terhadap harga saham. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditulis 

sebelumnya, terdapat manfaat penelitian yang dapat diambil, diantaranya : 
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1. Bagi Investor 

Hasil penelitian dapat memberikan bukti empiris dan bahan referensi 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham yang ada 

pada perusahaan manufaktur. 

2. Bagi  Peniliti 

Hasil penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah 

dan menambah pengetahuan serta wawasan khususnya yang berkaitan dengan 

akuntansi keuangan. 

3. Bagi Pembaca  

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya bisa dijadikan salah satu referensi 

untuk penelitian selanjutnya agar informasi di dalamnya bisa terus 

berkembang dan terbaru. 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Agar lebih memudahkan dalam melakukan penelitian, maka penulisan ini 

disusun secara sistematis. Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini secara garis besar menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan uraian tentang penelitian terdahulu yang akan 

dijadikan rujukan pada penelitiian ini dan teori – teori yang melandasi 



5 
 

 
 

penelitian, kerangka pemikiran serta hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan. 

BAB IV    : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai gambaran subyek 

penelitian dimana menjelaskan garis besar tentang populasi dari 

penilitian serta aspek-aspek dari sampel yang nantinya akan dianalisis. 

Disamping itu pada bab inI menjelaskan mengenai analisis data 

seperti analisis deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan.  

BAB V   : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang berisikan jawaban 

atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian, dan saran yang 

merupakan implikasi penelitian baik bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan hasil penelitian maupun bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan utamanya untuk peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


