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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pasar modal merupakan salah satu pilihan dalam mendapatkan modal 

perusahaan. Modal perusahaan yang berasal dari pasar modal akan mengurangi 

debt to equity yang tinggi. Penggunaan modal dari pasar modal juga bisa 

menghindari kewajiban pembayaran bunga dan pelunasan pada waktu jatuh 

tempo seperti modal yang berasal dari kredit bank. Pasar modal di Indonesia 

didirikan dengan tujuan (Suad Husnan, 1994): 

1. Untuk memobilisir dana diluar sistem perbankan. 

2. Untuk memperluas distribusi kepemilikan saham – saham terutama ke 

pemodal – pemodal kecil. 

3. Untuk memperluas dan memperdalam sektor keuangan.  

Pasar modal berfungsi mempertemukan investor dengan emiten. Sehingga 

pasar modal dapat membantu mengembangkan usaha, memperluas kegiatan 
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ekonomi dan pendorong laju pembangunan. Pasar modal juga diharapkan dapat 

menciptakan lapangan kerja. Disamping itu pasar modal akan meningkatkan 

efisiensi pemakaian dana karena menyalurkan dana dari sektor yang berlebihan 

ke sektor yang kekurangan dana serta memeratakan kesejahteraan melalui 

pembagian deviden. 

Salah satu informasi bagi investor dalam berinvestasi adalah informasi 

deviden. Informasi ini menjadi sinyal berkaitan dengan prospek masa depan 

perusahaan. Informasi yang penting sebagai sinyal tersebut adalah laba per 

lembar saham dan deviden per lembar saham. Kebijakan deviden mempengaruhi 

nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Kebijakan deviden yang 

dibuat oleh perusahaan cenderung menghilangkan atau mengurangi 

ketidakpastian. Adanya kebijakan deviden yang dikeluarkan perusahaan akan 

berpengaruh pada karakteristik finansialnya yang menunjukkan bagaimana 

kinerja perusahaan. 

Atas saham yang dimilikinya, pemegang saham mengharapkan dapat 

memperoleh deviden dan capital gain. Deviden merupakan laba bersih setelah 

pajak yang dibagikan kepada pemegang saham. Sedangkan capital gain 

merupakan jumlah kelebihan harga jual diatas harga beli saham. 

Ada dua alasan mengapa sumber dana ekstern mempunyai biaya modal 

yang lebih tinggi dibanding sumber - sumber dana intern. Pertama, ada biaya 

penerbitan yang terkait dengan penjualan obligasi baru atau  pengeluaran saham. 

Kedua, pengeluaran saham baru biasanya dipandang sebagai berita buruk oleh 
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investor karena mereka menganggap bahwa saat itu manajemen mengetahui 

bahwa harga saham dinilai terlalu tinggi (over priced). Jika manajemen tidak 

dapat menyangkal anggapan ini maka harga saham akan terkoreksi, akibatnya 

saham baru akan dinilai  terlalu rendah (under priced) (Shapiro,1990). 

Beberapa penelitian seperti yang telah dilakukan Long (1978) memberi 

bukti bahwa pemegang saham lebih menyukai deviden. Litzenberger dan 

Ramawasmy (1979. 1980. 1982) melaporkan bahwa para penanam modal tidak 

menyukai deviden. Akan tetapi, Miller dan Scholes (1983) menemukan bahwa 

tidak ada pengaruh deviden dengan harga saham. Sedangkan Prasetiono (2000) 

menyatakan bahwa para investor kurang memperhatikan faktor fundamental 

emiten, termasuk diantaranya isi informasi deviden tetapi lebih memperhatikan 

arah pergerakan saham untuk memperoleh capital gain. 

Sehubungan dengan hal tersebut penulis bermaksud mengangkat 

permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul : “PENGARUH  DEVIDEN 

dan CAPITAL GAIN TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN SAHAM 

DI BURSA EFEK JAKARTA”. 

    

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berkaitan dengan keadaan tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat 

dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh deviden dan capital gain terhadap volume perdagangan 

saham pada Bursa Efek Jakarta?  
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2. Pengaruh mana yang lebih kuat antara deviden dan capital gain terhadap 

volume perdagangan saham pada Bursa Efek Jakarta?  

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah : 

1. Mengidentifikasi hubungan pengaruh antara deviden dan capital gain dengan 

volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. 

2. Mengidentifikasi pengaruh yang paling kuat diantara deviden dan capital gain 

terhadap volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta.  

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi Investor. 

Bagi Investor dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam menentukan 

kegiatan perdagangan di bursa saham. 

2. Bagi Perusahaan Emiten. 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan perusahaan emiten sebagai bahan 

pertimbangan dalam membagikan deviden dan mempertahankan 

kelangsungan perusahaannya. 

3. Memberikan sumbangan pada pengembangan penelitian bidang keuangan 

yang berkaitan dengan pasar modal. Sehingga dapat dijadikan sebagai 

landasan untuk melakukan penelitian – penelitian serupa di waktu yang akan 

datang. 
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D. GAMBARAN PENYUSUNAN SKRIPSI 

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  LANDASAN TEORI 

 Berisi landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar bagi 

peneliti dan dasar dalam melakukan analisis penelitian. 

Bab III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Dalam bab ini akan dibahas gambaran umum perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian. 

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Analisis dan pembahasan merupakan pembahasan yang berisi hasil 

perhitungan dan analisis dari data-data yang sudah diperoleh. 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang terdiri atas kesimpulan 

dari analisis yang dilakukan dan saran yang diberikan sebagai alternatif 
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pemberdayaan dari penelitian ini serta masukan kalangan tertentu atas 

kesimpulan yang ada. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori adalah kumpulan konsep dasar yang secara umum 

digunakan untuk menghadapi suatu permasalahan. Tanpa menggunakan landasan 

teori maka kita akan kesuliatan mencari alasan atau landasan pemecahan 

masalah. 

 

A. PENGERTIAN DEVIDEN 

Deviden adalah pembagian laba yang diperoleh perusahaan kepada para 

pemegang saham yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Biasanya 

deviden dibagikan dengan interval waktu yang tetap, tetapi kadang – kadang 

diadakan pembagian deviden tambahan pada waktu yang bukan biasanya. 

Besarnya  deviden biasanya berkisar antara nol sampai sebesar laba bersih tahun 

berjalan atau tahun lalu. Baik waktu maupun besarnya deviden yang dibagikan 

ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 
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B. JENIS – JENIS DEVIDEN 

Menurut Chasteen (1989) bentuk deviden yang dibayarkan kepada 

pemegang saham dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: 

 

 

a. Deviden Kas 

Deviden Kas merupakan deviden yang dibagikan dalam bentuk kas. 

Yang perlu diperhatikan oleh manajemen sebelum membuat 

pengumuman adanya pembagian deviden kas adalah  apakah jumlah 

uang kas yang ada mencukupi untuk pembagian deviden tersebut. 

Keputusan dalam pembagian deviden kas ditentukan dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

b. Deviden Aktiva selain Kas 

Kadang – kadang kas dibagikan dalam bentuk aktiva selain kas, 

deviden dalam bentuk ini disebut property dividends. Aktiva yang 

dibagikan bisa berbentuk surat – surat berharga perusahan lain yang 

dimiliki oleh perusahaan, baik barang dagangan atau aktiva lain. 

c. Deviden Likuidasi 

Deviden likuidasi yaitu deviden yang sebagian merupakan 

pengembalian modal. Apabila perusahaan membagi deviden likuidasi, 

maka para pemegang saham harus diberitahu mengenai berapa jumlah 

pembagian laba dan berapa yang merupakan pengembalian modal, 
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sehingga para pemegang saham bisa mengurangi investasinya. Dengan 

demikian transaksi ini identik dengan penarikan modal sendiri oleh 

para pemegang saham. 

 
 
 

d. Deviden Saham 

Deviden saham adalah pembayaran tambahan saham  (deviden dalam 

bentuk saham) kepada pemegang saham. Stock Devidends tidak lebih 

dari penyusunan kembali modal perusahaan (rekapitalisasi 

perusahaan), sedangkan proporsi kepemilikan tidak mengalami 

perubahan. 

e. Deviden Utang atau Skrip 

Deviden utang timbul apabila laba tidak dibagi saldonya mencukupi 

untuk pembagian deviden, tetapi saldo kas yang ada tidak cukup 

sehingga pimpinan akan mengeluarkan scrip dividends, yaitu janji 

tertulis untuk membayar jumlah tertentu di waktu yang akan datang. 

Scrip devidends ini mungkin berbunga mungkin juga tidak. 

 

C. TEORI KEBIJAKAN DEVIDEN 

Secara garis besar  teori kebijakan deviden dapat dibagi dua, yaitu: 

1. Teori Irrelevansi Kebijakan Deviden. 
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 Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Merton Miller dan 

Franco Modigliani. Menurut mereka, kebijakan deviden tidak 

mempunyai pengaruh, baik pada harga maupun biaya modal. 

Lebih lanjut menurut mereka nilai dari suatu perusahaan 

ditentukan oleh basic earning power dan resiko perusahaan itu 

sendiri. Nilai perusahaan ditentukan oleh besarnya laba yang 

dihasilkan oleh asset perusahaan, bukan oleh bagaimana laba 

didistribusikan antara deviden dan laba yang ditahan (retained 

earning). Penelitian yang dilakaukn oleh Miller dan Modigliani 

menggunakan asumsi-asumsi sebagi berikut: 

a. Tidak ada pajak pribadi dan pajak atas perusahaan. 

b. Tidak ada flotasi saham atau biaya transaksi. 

c. Financial Leverage tidak berdampak pada biaya modal. 

d. Tidak ada assimetric information antara manajer dan investor. 

e. Distribusi deviden tidak berdampak pada biaya ekuitas          

perusahaan. 

f. Kebijakan anggaran modal perusahaan tidak dipengaruhi oleh 

kebijakan devidennya. 

2. Teori Relevansi Kebijakan Deviden 

Teori ini berpendapat bahwa deviden yang dibagikan oleh 

perusahaan mengurangi ketidakpastian yang terdapat di dalam 

pikiran investor. Para investor lebih menyenangi deviden 
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daripada laba yang ditahan. Hal ini disebabkan informasi yang 

terkandung di dalam deviden. Pada dasarnya perusahaan telah 

berhasil di dalam bisnisnya dan ingin membagikan labanya pada 

para pemegang saham. 

 Pembagian laba yang dilakukan oleh perusahaan akan 

mengurangi agency cost yang timbul dari adanya agency conflict 

antara manajemen dan para pemegang saham. Agency conflict 

muncul sebagai akibat hubungan antar pihak manajemen yang 

cenderung bertindak untuk kepentingannya sendiri dengan para 

pemegang saham yang cenderung menghendaki adanya 

maksimalisasi nilai perusahaan tempat pemegang saham 

menanamkan dananya. Akibatnya perusahaan akan memasukkan 

atau menginginkan memasukan agency cost sebagai kegiatan 

untuk memonitor kegiatan akuntansi perusahaan. 

 Masalah pemantauan ini akan berkurang saat adanya 

investor dari luar yang menanamkan modal sebagai akibat 

penambahan modal dari luar oleh pihak perusahaan. Aliran dana 

masuk dari para investor itu digunakan untuk kegiatan 

operasional perusahaan. Masuknya investor baru akan 

mempengaruhi jalannya kegiatan operasional perusahaan melalui 

voting. Pemegang saham baru biasanya akan bertindak lebih 

rasional daripada pemegang saham lama dalam memantau 
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perilaku pihak manajemen, akibatnya agency problem antara 

manajemen dan pemegang saham akan berkurang dengan 

masuknya modal dari luar. 

 Ada beberapa hal yang mempengaruhi pandangan investor 

dalam kebijakan deviden: 

 

a.  Kandungan informasi, signalling dan hipotesis 

Kenaikan deviden dalam jumlah besar akan menyebabkan 

kenaikan harga saham. Kenaikan harga saham biasanya 

merupakan tujuan capital gain para investor. Fakta yang ada 

bahwa perusahaan memiliki keengganan dalam memotong 

besarnya deviden perusahaan. Manajemen tidak akan 

menaikkan deviden kecuali perusahaan mempunyai kebijakan 

deviden yang stabil. 

Menurut Modigliani dan Miller, ini merupakan tanda bahwa 

harapan deviden yang lebih besar diharapkan sebagai tanda 

bahwa manajemen berhasil meningkatkan laba perusahaan. 

Implikasi perubahan reaksi ini tidak tercermin melalui 

deviden, tetapi melalui harga saham. Harga saham juga akan 

berpengaruh terhadap permintaan saham. 

b. Efek Clientele  
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Mengapa perubahan harga saham terjadi sesudah 

pengumuman kebijakan deviden. Dalam hal ini ada dua jenis 

investor dilihat dari kebutuhan dananya. Ada yang 

membutuhkan dana segar dan ada yang tidak membutuhkan. 

Para investor yang membutuhkan dana segar akan merasa 

kecewa bila perusahaan tidak membagikan deviden. Para 

pemegang saham ini cenderung untuk melepas sahamnya 

guna mendapatkan capital gain. Pelepasan saham oleh para 

pemegang saham ini membutuhkan dana untuk biaya transaksi 

yang tidak sedikit dan tidak efisien. Para pemegang saham 

yang tidak membutuhkan dana segar juga akan menghadapi 

kendala kelebihan dana dan kelebihan uang tunai, sehingga 

akan terkena pajak dana masalah dalam menginvestasikan 

kelebihan dananya. 

 

D. KONSEP LABA DITAHAN DAN DEVIDEN 

 Konsep laba ditahan menurut Chasteen et.al (1989) adalah “Portion of 

company’s net asset that has arisen from stockholder investments and other 

capital transactions and the portion that has arisen from profitable operating 

activities”. Konsep laba ditahan adalah konsep historis yang mencerminkan 

akumulasi laba termasuk periode sebelumnya dikurangi deviden yang dibagikan 

kepada pemegang saham saat ini. 
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 Sedang pengertian deviden menurut Chasteen et.al (1989) adalah 

“Non reciprocal transfer between a company and it’s stockholder and represent 

a distribution of asset to stockholder”. Pada dasarnya pembagian deviden yang 

dilakukan oleh perusahaan akan mengurangi nilai laba yang ditahan di neraca. 

Jenis deviden yang dibagikan oleh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Jakarta ada dua jenis, yaitu: 

 

1. Deviden Tunai 

2. Deviden Saham 

Pembagian deviden tunai oleh perusahaan akan berakibat pada 

penurunan nilai laba ditahan dan kas di neraca. Pencatatan deviden saham 

biasanya dilakukan pada tanggal pendeklarasian atau pengumuman akan 

dibagikannya deviden. 

 Deviden saham merupakan distribusi saham tambahan milik 

perusahaan pada para pemegang saham atas dasar yang sama. Deviden dalam 

bentuk saham sedikit membingungkan pengertiannya. Pada pengertian diatas 

diterangkan bahwa deviden adalah distribusi asset perusahaan pada para 

pemegang saham, sedang saham yang dimiliki oleh perusahaan tidak termasuk 

kategori asset perusahaan. 
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E. DEVIDEN SAHAM DAN PEMECAHAN SAHAM 

 Ada kesamaan antara deviden saham dengan pemecahan saham, yaitu 

adanya adanya distribusi saham perusahaan pada para pemegang sahamnya. 

Deviden saham dan pemecahan saham sama-sama akan berpengaruh kepada 

jumlah saham perusahaan yang kepemilikannya dimiliki oleh publik. Perbedaan 

antara deviden saham dan pemecahan saham akan dapat dilihat pada pos laba 

ditahan. Deviden saham akan diperlakukan sebagi pengurang laba yang ditahan, 

sedangkan pemecahan saham tidak akan berpengaruh apapun terhadap pos 

aktiva, kewajiban maupun modal dalam neraca. Karena pada hakekatnya 

pemecahan saham tidak akan berpengaruh kepada struktur neraca perusahaan. 

F. DEVIDEN TUNAI DAN DEVIDEN SAHAM 

 Menurut Meigs dan Meigs (1981) deviden saham adalah “A term used 

to describe a distribution of additional shares of stock to company’s stockholders 

in proportion to their present holding”. Dengan kata lain deviden adalah hutang 

dalam bentuk tambahan bagian saham. Menurut penulis yang sama dan dalam 

buku yang sama, deviden tunai akan mengurangi aset perusahaan dan 

mengurangi ekuitas para pemegang saham dalam jumlah yang sama. Sedang 

untuk deviden saham tidak akan mengubah nilai aset dan nilai ekuitas perusahaan 

di neraca. Hanya menyebabkan adanya perpindahan laba yang ditahan kepada 

modal saham biasa. Seorang pemegang saham yang menerima deviden dalam 

bentuk saham akan mengalami penambahan jumlah saham yang dimilikinya, 

tetapi bagian kepemilikannya di perusahaan besarnya adalah tidak berubah. 
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 Ada beberapa alasan manajemen untuk melakukan pembagian deviden 

dalam bentuk saham: 

1. Deviden saham akan menambah jumlah saham yang beredar dan dengan 

demikian harganya akan mengalami penurunan sehingga dapat 

menjangkau jumlah investor yang lebih besar. 

2. Perusahaan ingin tetap memegang kendali atas aset hasil operasional 

perusahaan sehingga perusahaan membagikan deviden dalam bentuk 

non kas kepada para pemegang saham. Dalam bentuk properti atau 

saham yang nantinya dapat dijual kembali oleh para pemegang saham 

tersebut. 

3. Pihak manajemen berkeinginan untuk tetap mengurangi rekening laba 

ditahan di masa depan dengan melakukan pembagian deviden dalam 

bentuk saham. 

4. Mempertahankan jumlah kas yang dibutuhkan untuk kepentingan lain 

perusahaan yang sifatnya lebih mendesak seperti kebutuhan dana untuk 

perluasan usaha. 

5. Menghindari pengenaan pajak penghasilan atas deviden yang 

dibayarkan dengan pertimbangan bahwa deviden saham bukan 

penghasilan. 

 Ada beberapa kritikan yang dilontarkan terhadap deviden saham. 

Deviden saham dianggap bukanlah deviden. Perusahaan yang tidak dapat 

menyediakan uang tunai untuk membayar deviden tidak boleh mengumumkan 
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akan melakukan pembayaran deviden dengan melakukan pembayaran deviden 

dalam bentuk saham. 

 Akan tetapi sebagian besar para pemegang saham dapat menerima 

pembagian deviden saham. Dalam banyak kasus deviden saham dalam jumlah 

kecil tidak akan merubah harga saham. Pengakuan pembayaran deviden saham 

oleh perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang, karena tidak ada 

kewajiban untuk membagikan kas atau aset lainnya kepada para pemegang 

saham.  

G. PROSEDUR PEMBAGIAN DEVIDEN 

Prosedur pembagian deviden yang dilakukan memiliki beberapa saat atau 

tanggal yang penting, yaitu: 

1. Tanggal Pengumuman. 

Pada saat tanggal pengumuman pembagian deviden oleh dewan 

direktur, maka pada saat itu mulai muncul kewajiban manajemen untuk 

membayar deviden kepada para pemegang saham. 

2. Tanggal Pencatatan. 

Tanggal pengumuman biasanya selalu diiringi dengan tanggal 

pencatatannya. Periode pencatatannya biasanya adalah sekitar dua atau 

tiga minggu dan selalu dicantumkan dalam pengumuman deviden. 

Dalam hal ini agar dapat menerima deviden pemegang saham harus 

terdaftar sebagi pemilik atau pemegang saham. 

3. Tanggal Ex-Deviden. 
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Tanggal ex-deviden berpengaruh penting bagi investor perusahaan 

yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Tanggal ex-deviden ini 

biasanya ditetapkan tiga hari kerja. Tanggalan ini berpengaruh kepada 

hak investor untuk menerima atau tidak menerima deviden. Investor 

yang menjual sahamnya sebelum tanggal ex-deviden tidak akan berhak 

mendapatkan pembagian deviden dari perusahaan. Sedangkan investor 

yang membeli sesudah tanggal deviden juga tidak akan mendapatkan 

pembagian laba yang dilakukan oleh perusahaan. 

4. Tanggal Pembayaran. 

Tanggal pengumuman pembagian deviden biasanya selalu diikuti oleh 

pengumuman tanggal pembayarannya. Tanggal pembayaran biasanya 

dilakukan dua atau tiga minggu sesudah tanggal pencatatan. 

 

H. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA DEVIDEN 

Menurut Prasanna Chandra (1980), ada beberapa aspek yang 

mempengaruhi besarnya jumlah deviden yang dibayarkan oleh perusahaan 

kepada para pemegang sahamnya. Faktor-faktor itu antara lain: 

1. Kebutuhan Dana 

Faktor kunci yang mempengaruhi rasio pembayaran adalah kebutuhan 

dana yang diperlukan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Hal 

ini dapat dipersiapkan dengan peramalan keuangan jangka panjang 

yang telah dipersiapkan sejak awal. Umumnya perusahaan yang 
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mempunyai kebutuhan dana yang digunakan untuk perluasan usaha 

atau investasi atau kebutuhan dana lainnya akan mempertimbangkan 

pembayaran deviden yang cukup rendah untuk sumber pertumbuhan 

perusahaan di masa mendatang. 

2. Tingkat Likuiditas 

Pembagian deviden akan menyebabkan pembayran uang tunai. Tingkat 

likuiditas perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan deviden. 

Perusahaan akan kesulitan membagikan labanya kepada para pemegang 

saham apabila mengalami kesulitan likuiditas. 

3. Akses Sumber Pembiayaan Dari Luar 

Perusahaan yang memiliki sumber pembiayaan eksternal lebih mudah 

cenderung tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam kebijakan 

devidennya. Kebijakan deviden seolah-olah terlepas dan tidak 

terpengaruh akan keputusan investasi perusahaan dan likuiditasnya. 

Sebaliknya dengan perusahaan yang mengalami kesulitan dalam 

pembiayaan eksternalnya. 

4. Pilihan Para Pemegang Saham 

Pilihan pemegang saham juga akan berpengaruh pada kebijakan 

deviden. Hal ini berlawanan antara ekuitas pemegang saham dengan 

ketertarikannya dengan deviden saat ini. Bila pemegang saham lebih 

tertarik pada deviden, maka deviden yang dibayarkan akan lebih besar. 

5. Perbedaan Biaya Modal Eksternal dan Laba yang Ditahan 
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Biaya modal eksternal, yaitu pembiayaan kebutuhan modal yang 

berasal dari luar perusahaan akan lebih mahal daripada biaya laba yang 

ditahan oleh perusahaan. Faktor penyebabnya adalah biaya 

pengumuman (Issue Cost) dan adanya under pricing. Harga yang 

ditawarkan pada pasar di saat perusahaan membutuhkan tambahan 

modal dari luar atau publik akan lebih rendah dari nilai nominalnya. 

Besarnya perbedaan yang terjadi antara biaya modal dari luar dan laba 

yang ditahan mempunyai beban proporsi relatif dari modal ekstern dan 

laba yang ditahan yang digunakan oleh perusahaan. Hal ini tergantung 

pada kebijakan deviden perusahaan. 

6. Pengendalian 

Pembiayaan eksternal dengan melakukan right issue akan 

menyebabkan dilusi saham pada pemegang saham lama. Bila 

perusahaan melakukan pembiayaan dari luar dengan jalan melakukan 

pengurangan porsi kepemilikan saham, maka pemilik saham lama harus 

berbagi kepemilikan dengan pemilik saham baru. Berbeda dengan laba 

yang ditahan yang tidak membutuhkan pembiayaan dari luar maupun 

pembagian kepemilikan dengan pemegang saham baru. 

7. Pajak 

Pajak yang dimaksud disini adalah tarif pajak yang berlaku terhadap 

laba bersih perusahaan. Biasanya yang dikenakan adalah badan usaha 

tetap. Laba bersih yang sudah dikurangkan terhadap pajak akan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 20 

mempengaruhi terhadap besarnya deviden yang akan dibagikan kepada 

para pemegang saham. 

 

 

 

I. PENGERTIAN CAPITAL GAIN 

Capital Gain adalah jumlah kelebihan harga jual diatas harga beli saham. 

Kita membeli suatu saham pada harga tertentu, setelah beberapa waktu akan 

terjadi perubahan harga saham. Kemudian dilakukan penjualan atas saham 

tersebut.  

 

J. VOLUME PERDAGANGAN SAHAM 

Volume perdagangan saham merupakan jumlah dari saham yang 

diperdagangkan di lantai bursa dalam periode tertentu. Volume perdagangan 

saham dapat dijadikan sebagai indikator dari kegiatan perdagangan saham di 

bursa. 

Telah banyak peneliti  pasar modal yang telah menggunakan volume 

perdagangan saham sebagai indikator di dalam penelitian mereka. Para peneliti 

antara lain Hiemstra & Jones (1994) yang telah meneliti hubungan antara harga, 

volume dan tingkat kembalian dari saham yang menunjukkan adanya hubungan 

linier dan non linier yang signifikan. Penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Rogalski (1978), Karpoff (1987), Smirlock and Brock (1988), 
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Jain & Joh (1988), Gallant, Rossi dan Tauchen (1992), Antoniewiez (1992) serta 

Beak & Brock (1992) yang dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang sama. 

Ini membuktikan bahwa volume perdagangan saham dapat dipercaya sebagai 

indikator kegiatan perdagangan saham selain harga saham. Apalagi bagi pasar 

modal dalam bentuk efisiensi lemah (seperti di Indonesia) yang harga saham 

tidak mencerminkan informasi yang relevan, maka volume perdagangan saham 

merupakan indikator yang dapat diandalkan bagi kegiatan perdagangan saham. 

 

K. INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN 

Suatu indeks diperlukan sebagai sebuah indikator untuk mengamati 

pergerakan harga dari sekuritas – sekuritas. Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) di BEJ meliputi pergerakan – pergerakan harga untuk saham biasa dan 

saham preferen. Rumus yang digunakan untuk menghitung IHSG adalah sebagai 

berikut : 

  Nilai Pasar 

   Nilai Dasar     

Keterangan: 

IHSG : indeks harga saham gabungan hari ke-t. 

Nilai Pasar : rata-rata tertimbang nilai pasar (jumlah lembar tercatat di 

bursa dikalikan dengan harga pasar perlembarnya) dari 

saham umum dan saham preferen pada hari ke-t. 

x 100 IHSG  = 
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Nilai Dasar : sama dengan nilai pasar tetapi dimulai dari tanggal 10 

Agustus 1982 

 

 

L. TEORI EFISIENSI PASAR MODAL 

 Pengertian pasar modal yang efisien telah digunakan dalam beberapa 

konteks pengertian guna menjabarkan karakteristik pasar modal. Efisien itu 

sendiri dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu efisien secara operasional atau 

efisiensi internal dan efisien secara harga atau efisiensi eksternal. 

 Efisien secara operasional adalah dimana investor memperoleh jasa 

transaksi yang mencerminkan biaya nyata yang berhubungan dengan 

meningkatkan jasa tersebut. Efisien secara harga adalah harga-harga pada segala 

waktu sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia sesuai penilaian 

sekuritas. 

 Suatu pasar yang efisien harganya akan diikuti untuk menunjukkan 

indeks pasar saham yang luas cakupannya tidak akan menghasilkan 

pengembalian yang tinggi secara konsisten setelah penyesuaian untuk resiko dan 

biaya transaksi. Semakin efisien pasar modal, maka informasi itu semakin cepat 

tercermin di dalam harga, sehingga hampir tidak mungkin para pemodal 

memperolah keuntungan di atas normal (Abnormal Return). Perubahan harga 

yang terjadi dalam pasar modal yang efisien mengikuti pola acak (Random 

Walk), sehingga perubahan harga di masa lalu tidak digunakan untuk 
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memprediksi perubahan di masa depan. Taksiran harga yang terbaik untuk besok 

pagi adalah harga yang terjadi hari ini. 

 Pasar modal dapat menjadi efisien karena adanya persaingan antara 

para analis sekuritas dalam menilai harga wajar sekuritas-sekuritas tersebut. 

Pendekatan yang umum digunakan untuk menilai suatu sekuritas ada dua macam, 

yaitu: 

1. Pendekatan Fundamental 

Analis yang menggunakan pendekatan ini mencoba mempelajari bisnis 

perusahaan dan mencoba membuka informasi profitabilitas perusahaan 

yang akan menyebabkan harga baru pada saham. Seperti pengaruh tingkat 

perekonomian, faktor-faktor industri dan informasi yang berkaitan dengan 

perusahaan seperti pasar produk tersebut, laba, deviden dan manajemen 

dengan tujuan menghitung nilai intrinsik saham suatu perusahaan. 

Keputusan investasi muncul dari pembandingan nilai intrinsik dengan 

nilai pasar sekuritas perusahaan. 

2. Pendekatan Teknikal 

Pendekatan teknikal dilakukan dengan mempelajari catatan harga di masa 

lampau dan mencari siklus tertentu dari perubahan harga di masa lampau. 

Persaingan dalam teknis ini akan cenderung membuat harga 

mencerminkan semua informasi dalam urutan harga di waktu lampau. 

Mereka berkeyakinan bahwa pergerakan harga di masa lampau dapat 

digunakan untuk memprediksi harga di masa sekarang. Menurut Eugene 
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Fama (Frank J. Fabozzi,1999) untuk menguji apakah suatu pasar saham 

efisien atau tidak harganya, diperlukan dua definisi yaitu: 

a. Pengertian harga-harga yang sepenuhnya mencerminkan informasi. 

Maksudnya adalah kembalian yang diharapkan oleh para investor. 

b. Sekumpulan informasi yang relevan yang diasumsikan tercermin 

seluruhnya lewat harga-harga yang harus didefinisikan. 

Fama mengklasifikasikan efisiensi ini dalam tiga bentuk, yaitu: 

a. Efisiensi Bentuk Lemah (Weak Form) 

Pada efisiensi lemah harga-harga sekuritas mencerminkan harga di 

masa lalu dan perdagangan historis sekuritas. 

b. Efisiensi Bentuk Semi Kuat (Semi-Strong Form) 

Pada efisiensi semi kuat harga sekuritas seluruhnya mencerminkan 

semua informasi masyarakat. 

c. Efisiensi Bentuk Kuat 

Pada efisiensi kuat, harga-harga sekuritas yang terjadi di pasar 

sekuritas sudah mencerminkan semua informasi yang tersedia atau 

tidak kepada masyarakat. 

 

M. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

Banyak studi yang dilaksanakan untuk menguji pengaruh return terhadap 

volume perdagangan saham, seperti penelitian dari Purwanto (2000) dengan hasil 

bahwa pembagian deviden mempunyai pengaruh yang signifikan dan bersifat 
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VOLUME 
 

positif (searah) terhadap perubahan volume perdagangan saham. Dalam hal ini 

investor mempunyai perhatian terhadap deviden. 

Beberapa penelitian lain yang masih relevan dengan penelitian ini adalah 

dari penelitian Legowo dan Machfoedz (1998) mengenai efisiensi pasar modal 

dengan perbandingan pada dua periode yang berbeda, dengan hasilbahwa baik 

pada periode bullish maupun pada periode normal harga saham di pasar modal 

berpola acak/ random. Dengan demikian berdasarkan tes acak (random), pasar 

modal baik pada saat bullish maupun pada saat normal berpola acak (random). 

Sedangkan Rodoni (2002) meneliti tentang penawaran saham perdana 

dengan pengalaman di Bursa Efek Jakarta periode 1990-1998. hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan penawaran umum mengalami 

terkurang harga untuk tempo jangka pendek. Rata-rata keuntungan awal terjadi 

lebih tinggi karena  lebih besar tingkat campur tangan pemerintah, disamping itu 

awal dalam proses penawaran umum yang digunakan adalah harga penawaran 

yang telah ter IPO. 

 

N. KERANGKA TEORITIS 

 

 

 

  

CAPITAL GAIN 

DEVIDEN 
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O. HIPOTESIS 

Mengacu pada ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ha 1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara deviden dan capital gain 

terhadap volume perdagangan saham di BEJ . 

Ha 2  : pengaruh mana yang lebih kuat antara deviden dan capital gain 

terhadap volume perdagangan saham di BEJ.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja untuk dapat memahami 

obyek-obyek yang menjadi sasaran atau tujuan dari penelitian. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei sampling dengan 

menggunakan data sekunder. Tujuan survei sampling adalah untuk mengadakan 

estimasi dan menguji hipotesa tentang parameter populasi dengan menggunakan 

keterangan-keterangan yang diperoleh dari sampel. Setelah diperoleh hasil 

pengukuran sampel, selanjutnya hasil tersebut digeneralisasikan ke populasi yang 

diteliti. 

A. RUANG LINGKUP  PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan studi empirik, yaitu mencari bukti empiris 

adanya pengaruh deviden dan capital gain terhadap volume perdagangan saham 

yang bersifat kasus karena penelitian ini hanya dilakukan di Bursa Efek Jakarta.  

 

B. JENIS DATA 

Populasi dalam penelitian ini berdasarkan penggolongan perusahaan atau 

emiten yang membagikan deviden pada tahun 2002 sebanyak 40 sampel 

penelitian yang berasal dari 43 emiten. Sampel paling banyak berasal dari emiten 
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yang mempunyai bidang usaha Basic Industry & Chemical yaitu sebesar 9 

perusahaan atau 20% dari sampel yang diambil. Sedangkan  8 perusahaan atau 

13% dari sampel mengambil usaha di bidang Consumer Goods. Untuk bidang 

usaha Miscellaneous Industry dan Trade, Service & Investment Industry terdapat 

masing-masing 5 perusahaan atau 11% dari sampel. Bidang Finance dan 

Infrastructures, Utilities & Transportation terdapat sampel berjumlah masing-

masing 6 atau 13%. Dalam bidang industri Agriculture hanya terdapat 2 emiten 

atau 4% dari keseluruhan sampel. Sedangkan untuk bidang industri Mining dan 

Property, Real Estate & Building Construction hanya ada 1 perusahaan atau 2% 

dari sampel yang diambil.  

Sampel penelitian ini dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap 

data sekunder dengan metode random sampling (sampling acak), yaitu diambil 

sedemikian rupa sehingga tiap-tiap elemen populasi mempunyai kesempatan 

yang sama untuk diambil sebagai sampel.   

Data penelitian diperoleh dari institusi yang terkait dengan penelitian 

yaitu Pusat Informasi Pasar Modal Jawa Tengah (PIPM) dan dari Pusat Informasi 

Bursa Efek Jakarta berupa data statistik periodik. 

 

C. TEKNIK  PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan melakukan 

pencatatan terhadap data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang 

diperoleh dari pihak lain (Sekaran, 2000: 255). Pencatatan dapat dilakukan 
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melalui Jakarta Stock Monthly (JSX), JSX Fact Book, Indonesian Capital Market 

Directory dan www.jsx.co.id. 

D. METODE ANALISIS DATA 

Pengamatan terhadap variabel kegiatan perdagangan dilakukan untuk 

melihat pengaruh antara deviden dan capital gain dengan volume perdagangan 

saham. Untuk kegiatan perdagangan saham dapat dilihat melalui indikator 

aktivitas volume perdagangan (Trading Volume Activity) yang dinyatakan 

sebagai berikut: 

TVAi,t = jumlah saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t                      

jumlah saham perusahaan i yang beredar pada waktu t  

 

Aktivitas volume perdagangan digunakan untuk melihat pengaruh deviden 

dan capital gain. 

a. Analisa Regresi. 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel – variabel independen dan 

variabel dependen digunakan alat analisa regresi. Dalam menganalisa 

pengaruh deviden dan capital gain (variabel independen) terhadap volume 

perdagangan (variabel dependen) maka digunakan alat analisis regresi 

dengan rumus: 

Y = a + b1 x1 + b2x2 

Dimana : 

Y     = volume perdagangan saham. 
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a      = konstanta. 

b1,b2 = koefisien regresi. 

x1     = deviden. 

x2        = capital gain. 

b. Analisa Korelasi 

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen digunakan alat analisis korelasi dengan 

rumus: 

            nSxy - Sxy 

     nSx – (Sx)nSy – (Sy)  

 

r  =  -1,0,+1 

r  =  -1, artinya hubungan antara x dan y yang sangat kuat dan                            

bersifat negatif. 

r  =  0, artinya tidak ada hubungan antara x dan y. 

r  =  +1, artinya ada hubungan antara x dan y yang sangat kuat dan 

bersifat positif. 

c. Uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji secara serempak apakah semua 

variabel independen yang digunakan secara bersama – sama dapat 

mempengaruhi variabel dependen. Cara yang digunakan adalah 

 r = 
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dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel dengan tingkat 

kepercayaan 5 % dengan derajat kebebasan pembilang = k-1 dan 

derajat kebebasan penyebut = n-k-1.  

Nilai koefisien regresi secara bersama – sama dikatakan signifikan 

bila nilai Fhitung yang diperoleh lebih besar dari nilai Ftabel. 

Sebaliknya nilai koefisien regresi secara bersama – sama dikatakan 

tidak signifikan bila Fhitung yang diperoleh lebih kecil dari Ftabel. 

 

Fhitung diperoleh dengan rumus: 

        R2 / (k – 1) 

    (I - R2) / (n – k)  

Dimana : 

R2  = koefisien determinasi. 

k  = jumlah variabel. 

n  = jumlah pengamatan. 

d. Uji t. 

Untuk menguji signifikan tidaknya setiap koefisien regresi secara 

individual digunakan uji t satu arah. Tingkat signifikansi yang 

digunakan adalah 5 % dengan derajat kebebasan = n-k-1. 

Uji t dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan 

derajat kepercayaan sebesar 5 %. Apabila thitung lebih besar dari 

ttabel maka koefisien regresi secara individual dikatakan signifikan. 

F hitung  =  
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Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang siginifikan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya koefisien 

regresi secara individual tidak signifikan apabila nilai thitung lebih 

kecil dari nilai ttabel. 

thitung diperoleh dengan rumus: 

      bi 

  Se (bi) 

Dimana: 

bi  = koefisien regresi. 

Se(bI) = standar error. 

e. Nilai Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai ini digunakan untuk menunjukkan sumbangan variabel 

independen terhadap variasi perubahan variabel dependen. Koefisien 

ini terletak antara 0 dan 1 yang dinyatakan dalam persen (%). 

 

E. PENGUJIAN TERHADAP ASUMSI KLASIK 

Pengujian  terhadap asumsi klasik adalah untuk menguji model analisa 

yang digunakan. Menurut Algifari (1989) menyatakan bahwa metode regresi 

ordinary least square akan menghasilkan persamaan yang baik apabila 

memenuhi pengujian sebagai berikut: 

a. Uji  Normalitas 

t hitung =  
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Untuk menentukan normal atau tidak data pada variabel dependen 

dilakukan dengan melihat grafik Plot Normal. Apabila data 

terdistribusi normal maka penyebaran plot akan berada pada sepanjang 

garis 45°. Dari grafik plot normal dapat dilihat bahwa penyebaran plot 

berada di sepanjang  garis 45° sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

terdistribusi secara normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Gejala multikolinieritas yang tinggi akan mengakibatkan confident 

interval untuk pendugaan parameter semakin melebar, dengan 

demikian terbuka kemungkinan terjadinya kekeliruan dan menerima 

hipotesis yang salah (Gujarati,1999). Pengujian multikolinieritas yang 

menunjukkan adanya hubungan linear yang sempurna antara variabel 

independen, digunakan Variance Inflating Factor (VIF) dengan nilai 

batas toleransi terendah 0.1 dan tertinggi 5. Dari hasil pengujian 

multikolinieritas yang dilakukan diperoleh hasil tidak terdapat variabel 

independen yang memiliki hubungan linier yang sempurna. Karena 

hasil pengujian menunjukkan nilai antar 0.1 dan 5.  

c. Uji Autokorelasi 

Untuk melakukan diagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson. 

Dengan menggunakan statistik d yang didasarkan pada estimasi 
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residual yang secara rutin dihitung dalam analisis regresi. Ketentuan 

pengujian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan Hipotesis 

Ho : tidak ada serial autokorelasi dalam model regresi 

Ha : ada serial autokorelasi dalam model regresi 

2. Penentuan Nilai Kritis 

Penentuan nilai kritis untuk uji Durbin Watson dapat dilakukan 

dengan melihat tabel statistik Durbin Watson.  

Berdasarkan hasil dari perhitungan uji statistik Durbin Watson (nilai 

d) dengan tingkat keyakinan 5% adalah sebesar 1.341. Sedangkan nilai 

d1 (batas bawah) dan dv (batas atas) dengan tingkat keyakinan yang 

sama adalah 1,39 dan 1,60. dengan demikian Ho ditolak dan menerima 

Ha yang menyatakan bahwa tidak ada serial autokorelasi dalam model 

regresi tersebut. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi 

standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila 

terjadi heterokedastisitas, akan mengakibatkan varians koefisien 

menjadi minimum dan confident interval melebar sehingga hasil uji 

signifikansi statistik tidak valid lagi. Pengujian terhadap asumsi klasik 

heterokedastisitas menggunakan grafik antara nilai prediksi yang 

diperoleh dari model regresi dengan kuadrat dari masing-masing 
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residual. Jika titik-titik dari grafik tidak menunjukkan pola tertentu 

atau bersifat acak, maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heterokedastisitas. Dari grafik yang diperoleh terlihat bahwa titik-titik 

tidak menunjukkan pola tertentu atau acak sehingga tidak terjadi 

heterokedastisitas.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Dalam bab ini akan diadakan analisis data yang diperoleh dari  

pengumpulan data penelitian. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

menafsirkan pengaruh dari capital gain dan deviden terhadap volume 

perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. Penafsiran ini berarti melakukan 

pengujian hipotesis yang merupakan pedoman arah dalam suatu penelitian. 

Pembuktian hipotesis merupakan satu langkah akhir untuk mendapatkan suatu 

jawaban yang benar. 

 

A. PENGUJIAN KEKUATAN HUBUNGAN ANTARA VARIABEL 

DEPENDEN DAN VARIABEL INDEPENDEN 

Koefisien  korelasi (R) menjelaskan kuat lemah hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independen. Untuk memberi batas antara kuat dan lemah 

antara variabel maka ditentukan batasan sebagai berikut: 

0.0 – 0.25 = tidak ada korelasi 

0.26 – 0.50 = korelasi cukup lemah 

0.51 – 0.75 = korelasi cukup kuat 

0.76 – 1.00 = korelasi sangat kuat (menuju sempurna) 

Pengujian yang dilakukan adalah dengan 2 cara, yaitu: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 37 

1. Dilakukan secara simultan yaitu R dari deviden dan capital gain 

terhadap volume perdagangan saham. 

2. Dilakukan secara individual yaitu R masing-masing variable 

independen (deviden atau capital gain) terhadap variabel dependen 

(Volume perdagangan saham). 

Koefisien korelasi dari deviden dan capital gain ( R ) adalah 0.673. Ini 

berarti hubungan antara deviden dan capital terhadap volume perdagangan saham 

kuat. Hal ini menggambarkan para investor di Indonesia lebih memprioritaskan 

pada deviden dan capital gain saat berinvestasi di pasar modal. 

Koefisien korelasi ( R ) dari deviden adalah  sebesar 0.495. ini berarti 

hubungan antara deviden dan volume perdagangan saham cukup lemah. Pada 

saat ini para investor Indonesia kurang memperhatikan keuntungan deviden dari 

penanaman modal yang berbentuk saham. 

Koefisien korelasi ( R ) dari capital gain adalah sebesar 0.523. ini berarti 

hubungan antara capital gain dan volume perdagangan saham cukup kuat. 

Kondisi pasar modal yang bersifat kondisi lemah seperti di Indonesia biasanya 

para investor memperhatikan harga-harga saham di masa lalu dan perdagangan 

historis sekuritas. Sehingga ada kecenderungan para investor lebih 

memprioritaskan capital gain dalam mendapatkan keuntungan dari penanaman 

modal saham 
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B. PENGUJIAN TERHADAP ASUMSI KLASIK 

Pengujiam  terhadap asumsi klasik adalah untuk menguji model analisa 

yang digunakan. Menurut Algifari (1989) menyatakan bahwa metode regresi 

ordinary least square akan menghasilkan persamaan yang baik apabila 

memenuhi pengujian sebagai berikut: 

1. Uji  Normalitas 

Untuk menentukan normal atau tidak data pada variabel dependen dilakukan 

dengan melihat grafik Plot Normal. Apabila data terdistribusi normal maka 

penyebaran plot akan berada pada sepanjang garis 45°. Dari grafik plot 

normal dapat dilihat bahwa penyebaran plot berada di sepanjang  garis 45° 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Gejala multikolinieritas yang tinggi akan mengakibatkan confident interval 

untuk pendugaan parameter semakin melebar, dengan demikian terbuka 

kemungkinan terjadinya kekeliruan dan menerima hipotesis yang salah 

(Gujarati,1999). Pengujian multikolinieritas yang menunjukkan adanya 

hubungan linear yang sempurna antara variabel independen, digunakan 

Variance Inflating Factor (VIF) dengan nilai batas toleransi terendah 0.1 dan 

tertinggi 5. Dari hasil pengujian multikolinieritas yang dilakukan diperoleh 

hasil tidak terdapat variabel independen yang memiliki hubungan linier yang 
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sempurna. Karena hasil pengujian menunjukkan nilai antar 0.1 dan 5. hasil 

pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel. 

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS 

Variabel Independen Tolerance VIF 

Deviden 0,978 1,022 

Capital Gain 0,978 1,022 

Sumber: Data Sekunder 

3. Uji Autokorelasi 

Untuk melakukan diagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson. 

Dengan menggunakan statistik d yang didasarkan pada estimasi residual 

yang secara rutin dihitung dalam analisis regresi. Ketentuan pengujian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Penentuan Hipotesis 

Ho : tidak ada serial autokorelasi dalam model regresi 

Ha : ada serial autokorelasi dalam model regresi 

b. Penentuan Nilai Kritis 

Penentuan nilai kritis untuk uji Durbin Watson dapat dilakukan 

dengan melihat tabel statistik Durbin Watson. Dan sebagai dasar 

pengambilan keputusan dapat dilihat dalam tabel berikut  

(Gujarati,1999): 
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Hasil Perhitungan Keputusan 

 D<d1 

 d1£d£dv 

 4- dv£d£4-d1 

Menolak Ho 

Pengujian tidak meyakinkan 

Pengujian tidak meyakinkan 

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan uji statistik Durbin Watson (nilai d) 

dengan tingkat keyakinan 5% adalah sebesar 1.341. Sedangkan nilai d1 

(batas bawah)dan dv (batas atas) dengan tingkat keyakinan yang sama 

adalah 1,39 dan 1,60. dengan demikian Ho ditolak dan menerima Ha yang 

menyatakan bahwa tidak ada serial autokorelasi dalam model regresi 

tersebut. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar 

nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi 

heterokedastisitas, akan mengakibatkan varians koefisien menjadi 

minimum dan confident interval melebar sehingga hasil uji signifikansi 

statistik tidak valid lagi. Pengujian terhadap asumsi klasik 

heterokedastisitas menggunakan grafik antara nilai prediksi yang 

diperoleh dari model regresi dengan kuadrat dari masing-masing residual. 

Jika titik-titik dari grafik tidak menunjukkan pola tertentu atau bersifat 

acak, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Dari grafik 

yang diperoleh terlihat bahwa titik-titik tidak menunjukkan pola tertentu 
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atau acak sehingga tidak terjadi heterokedastisitas. Grafik dari uji 

heterokedastisitas dapat dilihat pada lampiran. 

 

C. ANALISIS PENGARUH DEVIDEN DAN CAPITAL GAIN TERHADAP 

VOLUME PERDAGANGAN SAHAM 

Hasil dari analisis regresi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh deviden dan capital gain terhadap volume perdagangan saham. Data 

yang diolah meliputi data deviden , capital gain dan volume perdagangan. Data 

deviden merupakan deviden yang dibagikan oleh emiten yang menjadi sample 

penelitian. Capital gain dihitung  dimulai tanggal pembelian 1 Desember 2001 

dan tanggal penjualan pada saat pengumuman deviden. Sedangkan volume 

perdagangan merupakan jumlah perdagangan saham yang dilakukan emiten 

sampel di Bursa Efek Jakarta. Hasil perhitungan analisis regresi dapat dilihat 

dalam lampiran 1-6 

Dibawah ini diperoleh hasil perhitungan dari data-data yang dihasilkan 

dengan menggunakan program SPSS.   

Keterangan  Hasil Analisis 
Konstanta (a) -12000000 

Koefisien Regresi Deviden 0,08194 
Koefisien Regresi Capital Gain 4744,209 

F hitung 15,286 
T hitung Deviden 3,473 

T hitung Capital Gain 3,473 
Koefisien Determinasi (R2) 0,452 

Adjusted R2 0,423 
Koefisien Regresi Simultan ( R ) 0,673 

 Sumber: Data Sekunder 

Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut; 
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Y = -12000000 + 0,08194X1 + 4744,209X2 

 

Jika koefisien regresi tersebut bertanda positif (+), artinya kenaikan 

variabel independen diikuti oleh kenaikan variabel dependen. Akan tetapi jika 

koefisien regresi bertanda negatif (-), maka berarti kenaikan variabel independen 

akan diikuti penurunan variabel dependen (Reitveld, 1997). Dari persamaan 

diatas dapat diartikan sebagai berikut: 

1.  Konstanta (a) = -12000000, artinya jika perusahaan tidak membagikan 

deviden dan tidak ada capital gain maka volume perdagangan saham 

akan menurun sebesar 12000000 lembar saham. 

2.  Koefisien Regresi (b1) = 0,08194, artinya jika perusahaan 

mengumumkan akan membagikan deviden Rp. 1,00 atau 1 lembar 

saham maka volume perdagangan akan mengalami penambahan 

sebesar 0,08194 lembar saham. Sesuai dengan kondisi sifat pasar 

modal Indonesia, maka ada kecenderungan deviden berpengaruh kecil. 

3. Koefisien Regresi (b2) = 4744,209, artinya jika capital gain saham 

perusahaan mengalami peningkatan Rp. 1,00, maka volume 

perdagangan akan mengalami peningkatan sebesar 4744,209 lembar 

saham. Dengan kecenderungan pasar modal Indonesia yang bersifat 

lemah, maka para investor lebih memprioritaskan capital gain yang 

bisa dicapai hasil yang lebih maksimal dengan melihat harga saham di 

masa yang lalu. 
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Dari koefisien regresi diatas dapat diketahui bahwa penambahan capital 

gain pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan deviden. 

 

D.  PENGUJIAN SIGNIFIKANSI KOEFISIEN REGRESI SECARA 

KESELURUHAN 

Untuk menguji pengaruh yang ditimbulkan oleh keseluruhan variabel 

independen terhadap variabel dependen dilakukan uji F, yaitu dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel pada tingkat kepercayaan 5%. Jika 

nilai Fhitung lebih kecil dari nilai Ftabel maka secara serempak variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya jika 

Fhitung lebih besar dari Ftabel, maka secara keseluruhan variabel independen 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Dalam penelitian ini, diperoleh hasil nilai Fhitung sebesar 15,286. 

Dengan tingkat signifikansi 0,00 dan derajat kebebasan 2 dan 37 diperoleh Ftabel 

sebesar 3,25. Karena Fhitung lebih besar dari Ftabel, berarti variabel independen 

secara serempak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

E. PENGUJIAN SIGNIFIKANSI KOEFISIEN REGRESI SECARA 

INDIVIDU 

Uji t yang digunakan adalah secara individu (parsial) yaitu suatu 

pengujian terhadap pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pengujian ini bermanfaat dalam menentukan apakah 
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penambahan atau pengurangan jumlah variabel independen dalam suatu model 

regresi tersebut benar-benar membuat model regresi tersebut menjadi efektif. 

Hasil pengujian koefisien regresi deviden terhadap volume perdagangan saham 

adalah sebagai berikut: 

1.  Nilai t hitung untuk koefisien regresi dapat diketahui dari hasil 

perhitungan komputer. Besarnya masing-masing nilai t hitung dari 

masing-masing koefisien regresi dapat dilihat pada tabel 4.1 

2.  Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t 

hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel pada suatu 

tingkat keyakinan yang sama (0,05). Apabila t tabel lebih besar dari t 

hitung, artinya koefisien regresi variabel independen tersebut (X) tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Jika t hitung lebih besar dari t tabel, artinya koefisien regresi variabel 

independen (X) mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). Nilai  kritis atau nilai t tabel untuk pengujian 

ini adalah t (38 0,05) adalah 1,6860. Sedangkan t hitung koefisien regresi 

deviden (b1) adalah 3,473 dan t hitung koefisien regresi capital gain 

3,473. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

-  Koefisien regresi deviden mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap volume perdagangan saham. 

-  Koefisien regresi capital gain mempunyai hubungan yang 

signifikan terhadap volume perdagangan saham. 
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F. ANALISA KEKUATAN PENGARUH VARIABEL IINDEPENDEN 

TERHADAP PERUBAHAN VARIABEL DEPENDEN 

Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan sumbangan variabel 

independen (deviden dan capital gain ) terhadap perubahan yang terjadi pada 

variabel dependen (volume perdagangan). Pada umumnya nilai koefisien 

determinasi dapat dikatakan tinggi jika nialinya berkisar antara 70% sampai 

dengan 100% (Reiveld,1997). Dalam perhitungan statistik ini nilai R2 yang 

digunakan adalah Adjusted R2 atau yang lebih dikenal dengan R2 yang telah 

disesuaikan (Reiveld,1997). Adjusted R2 adalah salah satu dari indikator untuk 

mengetahui pengaruh penambahan suatu variabel independen kedalam suatu 

persamaan regresi. Nilai dari suatu adjusted R2 benar-benar telah dibebaskan dari 

pengaruh derajat kebebasan (degree of freedom) yang berarti nilai tersebut benar-

benar menunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen.Dari hasil perhitungan diketahui nilai adjusted R2 adalah 0,423, Hal ini 

berarti 42,3% perubahan yang terjadi pada volume perdagangansaham dapat 

dijelaskan oleh variabel deviden dan capital gain. Sedangkan 57,7% lainnya 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam persamaan 

regresi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian serta hasil analisis diatas, ada beberapa kesimpulan yang 

dapat diambil sebagai berikut: 

1. Deviden mempunyai pengaruh yang signifikan dan bersifat searah 

terhadap volume perdagangan saham. Hal ini dibuktikan dengan 

koefisien regresi sebesar 0,08194 yang berarti setiap peningkatan 

deviden sebesar Rp. 1,00 atau 1 lembar akan meningkatkan volume 

perdagangan saham sebesar 0,08194. Dalam hal ini deviden 

mempunyai hubungan yang cukup lemah yang ditandai dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,495. 

2. Capital gain juga mempunyai pengaruh yang signifikan dan bersifat 

searah terhadap perubahan volume perdagangan saham. Hal tersebut 

terbukti dengan koefisien regresi sebesar 4744,209. Artinya 

peningkatan capital gain  sebesar Rp. 1,00 akan memberikan pengaruh 

peningkatan volume perdagangan saham sebesar 4744,209. 

3. Capital gain mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap perubahan 

volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta daripada deviden. 

Hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasi capital gain (0,523) yang 

lebih kuat daripada deviden (0,495). 
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4. Volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta selain dipengaruhi 

oleh deviden dan capital gain masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

seperti kondisi perekonomian, kondisi politik, tingkat suku bunga dan 

lain-lain. Hal ini  terlihat dari koefisien determinasi yang dimiliki 

deviden dan capital gain 42,3%. Angka tersebut menunjukkan bahwa 

variabel deviden dan capital gain hanya mampu menjelaskan 42,3% 

dari perubahan yang terjadi pada volume perdagangan saham di Bursa 

Efek Jakarta. Sedangkan 57,7% perubahan yang terjadi pada volume 

perdagangan saham di Bursa disebabkan oleh faktor-faktor yang lain.  

 

B. SARAN-SARAN 

Dari beberapa kesimpulan yang diambil dari penelitian, maka diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Para investor sebaiknya memperhatikan besar capital gain yang 

ditunjukkan oleh saham yang dipegangnya dalam setiap kesempatan. 

Hal ini disebabkan perubahan capital gain sangat berfluktuasi. Investor 

harus seksama dalam mengamati perubahan tersebut untuk 

menghasilkan keuntungan yang maksimal. 

2. Para investor juga sebaiknya memperhatikan pembagian deviden oleh 

perusahaan. Karena deviden juga akan menambah keuntungan yang 

diterima oleh pemegang saham. 
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3. Para investor dalam analisis sahamnya sebaiknya memperhatikan 

perubahan capital gain dan pembagian deviden oleh perusahaan. Hal 

ini akan lebih memaksimalkan penghasilan dari saham yang 

dimilikinya. 

4. Untuk emiten sebaiknya memperhatikan harga saham dan juga 

deviden yang dibagikan kepada para investor. Karena harga saham dan 

deviden yang tinggi   akan menarik minat para investor. Sehingga 

emiten bisa memaksimalkan perolehan modal usaha. 

5. Faktor-faktor lain selain deviden dan capital gain yang bisa 

berpengaruh terhadap volume perdagangan saham seperti kondisi 

perekonomian, kondisi politik, tingkat suku bunga dan lain-lain juga 

harus diperhatikan investor. Faktor lain tersebut bisa mengakibatkan 

perubahan volume perdagangan saham. 

6. Untuk saham preferen maka investor tidak harus memperhatikan arah 

pergerakan volume perdagangan saham, karena umumnya deviden 

untuk saham preferen sudah dapat dipastikan sebelumnya. 
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