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PENGARUH DIVIDEND PER SHARE DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP
HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI
BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI

PERIODE 2011-2013

Hantono

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Harga saham merupakan indikator adanya keberhasilan manajemen dalam mengelola
perusahaan. Variasi harga saham akan dipengaruhi oleh berbagai kinerja keuangan perusahaan,
dapat memicu permintaan dan penawaran terhadap saham itu sendiri.

Kenaikan Return on Equity biasanya diikuti oleh kenaikan harga saham perusahaan
tersebut. Semakin tinggi ROE berarti semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola
modalnya untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Dividend per Share (DPS)
adalah total dividen yang akan dibagikan pada investor untuk setiap lembar saham. DPS yang
tinggi mencerminkan perusahaan memiliki prospek yang baik karena dapat membayarkan DPS
dalam jumlah yang tinggi.

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan
deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah perusahaan industri barang konsumsi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 37 perusahaan. Teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling sehingga didapat sampel penelitian sebanyak 17
perusahaan.

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan F hitung > F tabel atau 37,412 > 3,19 artinya
Dividend Per Share dan Return On Equity berpengaruh terhadap harga saham. Secara parsial t

hitung > t tabel atau 5,392 > 1,67655 artinya Dividend Per Share berpengaruh terhadap harga
saham. Secara parsial t hitung > t tabel atau 2,113 > 1,67655 artinya Return On Equity berpengaruh
terhadap harga saham.

Hasil uji kofisien determinasi menunjukkan 60,9% dari variasi variabel dependen harga
saham yang dapat dijelaskan oleh Dividend Per Share dan Return On Equity sedangkan sisanya
sebesar 39,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel penelitian.

PENDAHULUAN

Investasi pada sekuritas bersifat likuid dan
penting bagi perusahaan untuk selalu
memperhatikan kepentingan para pemilik
modal dengan jalan memaksimalkan nilai
perusahaan, karena nilai perusahaan

merupakan ukuran keberhasilan atas
pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Harga
saham merupakan nilai sekarang (present
value) dari penghasilan-penghasilan yang
akan diterima oleh pemodal pada masa yang
akan datang.
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Secara sederhana harga saham
mencerminkan perubahan minat investor
terhadap saham tersebut. Jika permintaan
terhadap suatu saham tinggi, maka harga
saham tersebut akan cenderung tinggi.
Demikian sebaliknya, jika permintaan
terhadap suatu saham rendah, maka harga
saham tersebut akan cenderung turun.

Harga saham merupakan indikator
adanya keberhasilan manajemen dalam
mengelola perusahaan. Harga sebuah saham
dapat berubah naik atau turun dalam
hitungan waktu yang begitu cepat. Hal
tersebut mungkin terjadi karena banyaknya
order yang dimasukkan ke dalam sistem
Jakarta Automated Trading System (JATS)
di BEI terdapat lebih dari 400 terminal
komputer. Para pialang dapat memasukkan
order yang diterima dari nasabah, masuknya
order-order tersebut baik jual maupun beli
akan berpotensi terjadinya transaksi pada
harga tertentu.

Dividend per Share (DPS) adalah total
dividen yang akan dibagikan pada investor
untuk setiap lembar saham. DPS yang tinggi
mencerminkan perusahaan memiliki
prospek yang baik karena dapat
membayarkan DPS dalam jumlah yang
tinggi. Hal ini akan menarik investor untuk
membeli saham perusahaan tersebut.
Dengan banyaknya saham yang dibeli
mengakibatkan harga saham perusahaan
tersebut naik.

Gambaran beberapa perusahaan

industri barang konsumsi tentang
fenomena-fenomena yang terjadi yang
menggambarkan Dividend Per Share dan
Return On Equity terhadap harga saham
periode 2011-2013.

Tabel I.1

Dividend Per Share dan Return on Equity
Terhadap Harga Saham pada Tiga

Perusahaan Industri Barang Konsumsi
yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Periode 2011-2013

TINJAUAN PUSTAKA

Dividend Per Share

Menurut Syamsudin (2007:67), “dividend
per share menggambarkan berapa jumlah
pendapatan per lembar saham (EPS) yang
akan didistribusikan”. Menurut Hadi
(2013:79), “dividend per Share merupakan
dividen keseluruhan yang dibagikan pada
tahun buku sebelumnya baik berupa dividen

interim, dividen final maupun dividen
saham”. Sedangkan menurut Soemarso
(2005:402), “dividen per saham adalah rasio
yang mengukur tingkat pengembalian
kepada pemegang saham dalam bentuk
dividen tunai yang dibagikan”.

Menurut pengertian di atas, maka
kesimpulannya dividend per share adalah
besarnya pembagian dividen yang
dibagikan kepada pemegang saham setelah

Emiten
Perusahaan

Periode

Dividen per
saham

(dalam
rupiah)

Laba
Bersih
(dalam
jutaan
rupiah)

Harga
Saham
(dalam
rupiah)

PT. Delta
Djakarta,

Tbk

2011 11.000 151.715 111.500

2012 11.500 213,421 255.000

2013 11.500 270.498 380.000

PT. Darya-
Varia

Laboratoria,
Tbk

2011 30 120.915 1.150

2012 132,95 148.909 1.690

2013 65 125.796 2.200

PT. Gudang
Garam, Tbk

2011 1.000 4.958.102 62.050

2012 800 4.068.711 56.300

2013 800 4.383.932 42.000
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dibandingkan dengan rata-rata tertimbang
saham biasa yang beredar.

Arti Penting Dividend Per Share

Dividen merupakan sebagian dari laba yang
dibagikan kepada pemegang saham. Bagi
investor jumlah rupiah yang diterima dari
pembayaran dividen risikonya lebih kecil
dari capital gain, selain itu dividen lebih
dapat diperkirakan sebelumnya. Sedangkan
capital gain lebih sulit diperkirakan,
sehingga pembayaran dividen yang tinggi
dapat diartikan bahwa perusahaan
mempunyai prospek tingkat keuntungan
yang baik. Sebaliknya, penurunan
pembayaran dividen dapat diartikan bahwa
prospek tingkat keuntungan perusahaan
kurang baik. Akhirnya harga saham
cenderung mengikuti naik turunnya
besarnya dividen yang dibayarkan.
Pengaruh penurunan besarnya dividen yang
dibayar dapat menjadi informasi yang
kurang baik bagi perusahaan karena dividen
merupakan tanda tersedianya laba
perusahaan dan besarnya dividen yang
dibayar sebagai informasi tingkat
pertumbuhan laba saat ini dan masa
mendatang. Dengan anggapan tersebut,
harga saham akan menjadi turun, karena
banyak pemegang saham akan menjual
sahamnya (Halim,2005:21).

Nilai suatu saham diturunkan dari dividen
yang diharapkan, ini bukan berarti
perusahaan dapat meningkatkan harga
saham hanya dengan meningkatkan dividen.
Pemegang saham berkepentingan dengan
seluruh dividen, baik dividen saat ini
maupun yang diharapkan akan diterima di
masa depan (Brigham, 2010:393).

Dengan mengetahui apa yang terjadi atas
dividen pada perusahaan yang mengalami
kerugian, kita cenderung lebih mudah
meramal laba masa depan, yang oleh karena
itu mengindikasikan bahwa dividen
memiliki kandungan informasi jika

perusahaan tiba-tiba memiliki laba yang
negatif (Sharpe, 2006:103).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Dividend Per Share

Menurut Atmaja (2008:291-292), faktor-
faktor yang mempengaruhi Dividend Per
Share adalah:
1. Perjanjian Hutang

Pada umumnya perjanjian hutang
antara perusahaan dengan kreditor

membatasi pembayaran dividen.
misalnya, dividen hanya dapat
diberikan jika kewajiban hutang telah
dipenuhi perusahaan dan atau rasio-
rasio keuangan menunjukkan bank
dalam kondisi sehat.

2. Pembatasan dari saham preferen
Tidak ada pembayaran dividen untuk
saham biasa jika dividen saham
preferen belum dibayar

3. Tersedianya Kas
Dividen berupa uang tunai (cash
dividend) hanya dapat dibayar jika
tersedia uang tunai yang cukup. Jika
likuiditas baik, perusahaan dapat
membayar dividen.

4. Pengendalian
Jika manajemen ingin
mempertahankan kontrol terhadap
perusahaan, ia cenderung untuk segan
menjual saham baru sehingga lebih
suka menahan laba guna memenuhi
kebutuhan dana baru. Akibatnya
dividen yang dibayar menjadi kecil.
Faktor ini menjadi penting pada
perusahaan yang relatif kecil.

5. Kebutuhan dana untuk investasi
Perusahaan yang berkembang selalu
membutuhkan dana baru untuk
diinvestasikan pada proyek-proyek
yang menguntungkan. Sumber dana
baru yang merupakan modal sendiri
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(equity) dapat berupa penjualan saham
baru dan laba ditahan. Manajemen
cenderung memanfaatkan laba ditahan
karena penjualan saham baru
menimbulkan biaya peluncuran saham
(flotation cost). Oleh karena itu,
semakin besar kebutuhan dana
investasi, semakin kecil dividend
payout ratio.

6. Fluktuasi laba
Jika laba perusahaan cenderung stabil,
perusahaan dapat membagikan
dividen yang relatif besar tanpa takut
harus menurunkan dividen jika laba
tiba-tiba merosot. Sebaliknya jika laba
perusahaan berfluktuasi, dividen
sebaiknya kecil agar kestabilannya
terjaga. Selain itu, perusahaan dengan
laba berfluktuasi sebaiknya tidak
banyak menggunakan hutang guna
mengurangi risiko kebangkrutan.
Konsekuensinya: laba ditahan menjadi
besar dan dividen mengecil.

Manfaat dan Tujuan Dividend Per Share

Menurut Sharpe (2006:103), manfaat dan
tujuan rasio Dividend Per Share:

1. Perusahaan yang mengalami kerugian
dan tidak mengurangi dividen, mereka
cenderung akan memiliki kelompok
laba yang tidak lazim, yang
mengindikasikan masalah laba yang
dihadapinya bersifat sementara.

2. Perusahaan merugi yang mengurangi
dividen, mereka akan mengalami
kerugian yang lebih besar dibandingkan
dengan perusahaan merugi yang tidak
mengurangi dividen mereka.

3. Perusahaan merugi yang mengurangi
dividen, mereka akan lebih cenderung
memperoleh laba yang negatif dua
tahun mendatang, apabila dibandingkan
dengan perusahaan yang mengalami
kerugian, namun tidak mengurangi
pembayaran dividen.

Indikator Dividend Per Share

Menurut Soemarso (2005:403), dividen
yang dibayarkan merupakan hasil riil yang
diterima pemegang saham. Jadi angka ini
merupakan ukuran tingkat pengembalian
yang penting bagi pemegang saham.
Apabila angka ini dibandingkan dengan
hasil yang diperoleh dari penanaman di
tempat lain (misalnya deposito) maka secara
kasar dapat diketahui menguntungkan
tidaknya investasi dalam saham  yang
bersangkutan.

Menurut Hadi (2013:80) , besarnya
Dividend per Share dapat dicari dengan
rumus :

Dividend Per Share =

beredaryangsahamsemuaTotal
dibayarkanyangDividen

Pengertian Return On Equity

Return on equity dapat dikatakan juga
sebagai rentabilitas modal sendiri yang
merupakan rasio yang mengukur seberapa
banyak keuntungan yang menjadi hak
pemilik modal sendiri (Husnan, 2006 : 73).
Menurut Murhadi (2013:64), “return on
equity merupakan cerminan seberapa besar
return yang dihasilkan bagi pemegang
saham atas setiap rupiah uang yang
ditanamkannya”. Sedangkan menurut
Kasmir (2012 : 204), “return on equity
merupakan rasio untuk mengukur laba
bersih sesudah pajak dengan modal
sendiri”.

Menurut pengertian di atas, maka
kesimpulannya return on equity adalah
suatu pengukuran dari penghasilan atau
income yang tersedia bagi pemilik
perusahaan atas modal yang mereka
investasikan di dalam perusahaan.

Arti Penting Return On Equity

Return On Equity merupakan rasio untuk
mengukur laba bersih sesudah pajak dengan
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modal sendiri. Rasio ini menunjukkan
efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin
tinggi rasio ini, makin baik artinya posisi
pemilik perusahaan makin kuat, demikian
pula sebaliknya. (Kasmir, 2013:115).

Return On Equity umumnya dihitung
menggunakan laba bersih (Net Income)
perusahaan dibagi dengan total ekuitas
pemegang saham biasa (Murhadi, 2013:64).

Return On Equity yaitu rasio yang
menunjukkan seberapa besar modal yang
dilakukan perusahaan dalam menghasilkan
laba sebelum dikurangi bunga setelah pajak.
Hal ini dikarenakan pemegang ekuitas
khususnya tertarik pada kinerja manajemen
yang didasarkan pada pendanaan ekuitas
(Sumbramanyam, 2010 : 46).

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Return On Equity

Salah satu rasio profitabilitas adalah return
on equity. Berbagai faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi rasio profitabilitas adalah:

1. Laba bersih setelah pajak
Laba bersih setelah pajak merupakan
laba yang diperoleh setelah dikurangi
pajak. Jika margin laba rendah
disebabkan oleh penggunaan hutang
yang tinggi.

2. Penjualan
Tingkat pengembalian atas penjualan
yang tinggi itu dianggap sebagai hal
yang baik dimana perusahaan harus
juga mempertimbangkan tingkat
perputarannya. Jika suatu perusahaan
memasang harga yang tinggi bagi
produknya maka perusahaan tersebut
akan mendapatkan pengembalian yang
tinggi atas setiap penjualan, tetapi tidak
menghasilkan banyak penjualan.

3. Beban bunga
Beban bunga merupakan hal yang harus
diperhatikan dalam rasio profitabilitas.

Hal ini dikarenakan jika nilai beban
bunga yang dimiliki lebih besar maka
dapat mengurangi keuntungan yang
diperoleh (Brigham dan Houston,
2010:146).

Manfaat dan Tujuan Return On Equity

Menurut Kasmir (2012:210), rasio
profitabilitas merupakan rasio untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan. Rasio ini juga memberikan
ukuran tingkat efektivitas menajemen
perusahaan. Adapun tujuan penggunaan
Return on Equity adalah :

1. Mengukur atau menghitung laba
dihasilkan,

2. Menilai perkembangan laba dari
waktu ke waktu,

3. Menilai besar laba bersih sesudah
pajak dengan modal sendiri,

4. Mengukur produktivitas perusahaan
dari seluruh dana perusahaan yang
digunakan baik modal pinjaman
maupun modal sendiri.

Sementara itu manfaat yang diperoleh
Return on Equity adalah :

1. Mengetahui besar tingkat laba.

2. Mengetahui perkembangan laba dari
waktu ke waktu.

3. Mengetahui besarnya laba bersih
sesudah pajak dengan modal sendiri.

4. Mengetahui produktivitas dari seluruh
dana perusahaan yang digunakan,baik
modal pinjaman maupun modal
sendiri.

Indikator Return On Equity

Return On Equity dapat dikatakan juga
sebagai rentabilitas modal sendiri yang
merupakan rasio yang mengukur seberapa
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banyak keuntungan yang menjadi hak
pemilik modal sendiri (Husnan, 2006 : 73).

Menurut Irham Fahmi (2012 : 82), rumus
Return On Equity sebagai berikut:

Return On Equity =

EquityTotal

TaxandInterestAfterEarning

Pengertian Harga Saham

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006:
167), “indeks harga saham merupakan suatu
indikator yang menunjukkan pergerakan
harga saham. Indeks berfungsi sebagai
indikator tren pasar, artinya pergerakan
indeks menggambarkan kondisi pasar pada
saat pasar sedang aktif atau lesu”.

Menurut Halim (2005: 16), “harga pasar
saham adalah harga jual dari investor yang
satu dengan investor lain. Harga ini tejadi
setelah saham tersebut tercatat di bursa”.

Menurut Sartono (2010: 9), “harga saham
terbentuk dipasar modal dan ditentukan oleh
beberapa faktor seperti laba per lembar
saham atau earning per share, rasio laba
terhadap harga per lembar saham atau price
earning ratio, tingkat bunga bebas risiko
yang diukur dari tingkat bunga deposito
pemerintah dan tingkat kepastian operasi
perusahaan”.

Menurut pengertian di atas, maka
kesimpulannya harga saham adalah nilai
pasar dari selembar saham perusahaan.

Arti Penting Harga Saham

Menurut Halim (2005:31), “analisis rata-
rata bergerak (moving average analysis)
memfokuskan pada harga dan atau harga
rata-rata bergerak dengan cara mengamati

berbagai perubahan harga yang terjadi pada
beberapa hari terakhir pada saat penutupan
harga”.

Menurut Darmaji dan Fakhruddin (2012
:10) di pasar sekunder atau dalam aktivitas
perdagangan sehari-hari,harga saham
mengalami fluktuasi naik maupun
turun.Pembentukan harga saham terjadi
karena adanya permintaan dan penawaran
atas saham tersebut. Dengan kata lain harga
saham terbentuk oleh penawaran (supply)
dan permintaan (demand) atas saham
tersebut.

Menurut Widoatmodjo (2012 : 270), saham
adalah surat berharga yang diterbitkan oleh
perusahaan yang go public harga saham ini
ditentukan oleh perkembangan perusahaan
penerbitnya. Jika perusahaan penerbitnya
mampu menghasilkan keuntungan yang
tinggi, ini akan memungkinkan perusahaan
tersebut menyisihkan bagian keuntungan itu
sebagai dividen dengan jumlah yang tinggi
pula. Pemberian dividen yang tinggi ini
akan menarik minat masyarakat untuk
membeli saham tersebut. Akibatnya,
permintaan atas saham tersebut meningkat.
Pada gilirannya, peningkatan harga saham
ini akan memungkinkan pemegangnya
mendapatkan capital gain. Yang disebut
terakhir ini akan semakin mendorong
permintaan, dan sekaligus mendorong
naiknya harga saham.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Harga Saham

Menurut Halim (2005:29), faktor-faktor
yang mempengaruhi harga saham adalah:

1. Harga pasar saham ditentukan oleh
interaksi penawaran dan permintaan.

2. Penawaran dan permintaan itu sendiri
dipengaruhi oleh banyak faktor, baik
yang rasional maupun irasional.

3. Perubahan harga saham cenderung
bergerak mengikuti tren tertentu.

4. Tren tersebut dapat berubah karena
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bergesernya penawaran dan
permintaan

5. Pergeseran penawaran dan permintaan
dapat dideteksi dengan mempelajari
diagram dari perilaku pasar.

6. Pola-pola tertentu yang terjadi pada
masa lalu akan terulang kembali di
masa mendatang

Manfaat dan Tujuan Harga Saham

Menurut Halim (2005:31-32), keputusan
membeli atau menjual saham ditentukan
oleh perbandingan antara perkiraan nilai
intrinsik dengan harga pasarnya, dengan
kriteria sebagai berikut :

1. Jika harga pasar saham lebih rendah
dari nilai intrinsiknya, maka saham
tersebut sebaiknya dibeli dan ditahan
sementara dengan tujuan untuk
memperoleh capital gain jika
kemudian harganya kembali naik.

2. Jika harga pasar saham sama dengan
nilai intrinsiknya, maka jangan
melakukan transaksi. Karena saham
tersebut dalam keadaan
keseimbangan, sehingga tidak ada
keuntungan yang diperoleh dari
transaksi pembelian atau penjualan
saham tersebut.

3. Jika harga pasar saham lebih tinggi
dari nilai intrinsiknya, maka saham
tersebut sebaiknya dijual untuk
menghindari kerugian. Karena tentu
harganya kemudian akan turun untuk
menyesuaikan dengan nilainya.

Indikator Harga Saham

Harga saham di bursa efek akan ditentukan
oleh kekuatan permintaan dan penawaran.
Pada saat permintaan saham meningkat,
maka harga saham tersebut cenderung akan
meningkat. Sebaliknya, pada saat banyak
orang menjual saham, maka harga saham
tersebut cenderung mengalami penurunan
(Anoraga dan Pakarti, 2008 : 60-61).

Menurut Kodrat dan Indonanjaya
(2010:115) Simple Moving Average (SMA)
banyak digunakan para analis teknikal
karena merupakan tipe paling sederhana
tetapi cukup efektif. Simple Moving
Average dibentuk dari rata-rata harga atas
beberapa jumlah periode dengan metode
rata-rata ukur. Harga penutupan paling
sering digunakan untuk menghitung simple
moving average ini. Adapun formula dasar
Simple Moving Average adalah:

SMA =   
n

1n-tY....3tY2tY1tY 

keterangan :

Yt = harga penutupan saham

n   = periode waktu

Indikator harga saham yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah
rata-rata harga saham penutupan
periode 2011-2013.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan
adalah penelitian kuantitatif. Penelitian
kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan
untuk menganalisis dan menggambarkan
hubungan antara satu variabel dengan
variabel lainnya atau bagaimana suatu
variabel mempengaruhi variabel lainnya
(Efferin, 2008:35)

Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian
deskriptif merupakan penelitian yang
memberi gambaran tentang detil-detil
spesifik dari sebuah situasi, lingkungan
sosial dan hubungan. Data yang digunakan
adalah data kuantitatif, yaitu hasil observasi
(pengamatan) yang dinyatakan dalam angka
(numerik) bukan dalam bentuk pertanyaan.
Sehingga disimpulkan bahwa deskriptif
kuantitatif adalah penelitian yang
menggambarkan hubungan dengan
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menggunakan data statistik atau numerik
(Efferin, 2008:12).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek/subjek yang memiliki
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:80).
Populasi yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah perusahaan industri
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dari periode 2011-2013
yang berjumlah 37 perusahaan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut (Sugiyono, 2012:81). Penelitian ini
menggunakan teknik purposive sampling.
Purposive sampling adalah teknik
mengambil sampel dari populasi yang
diperkirakan paling cocok untuk
dikumpulkan datanya dan pengambilan data

disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang
telah ditentukan. Beberapa kriteria yang
ditentukan adalah :

1. Perusahaan industri barang konsumsi
yang Initial Public Offering (IPO) di
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama
periode 2011-2013.

2. Perusahaan industri barang konsumsi
yang memperoleh laba secara
berturut-turut selama periode 2011-
2013.

3. Perusahaan industri barang konsumsi
yang membagikan dividen selama
periode 2011-2013.

Tabel III.I
Kriteria Sampel

Total jumlah data sampel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu 51 sampel yang
diambil dari jumlah sampel 17 perusahaan
dikalikan dengan 3 periode penelitian.

Definisi Operasional
Variabel yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari variabel dependen dan
variabel independen. Variabel dependen
atau variabel terikat adalah variabel yang
keberadaannya dipengaruhi oleh variabel
bebas.

Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah harga saham (Y). Variabel
independen adalah variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel
terikat. Variabel independen dalam
penelitian ini meliputi dividend per share
(X1), return on equity (X2). Identifikasi dan
Definisi operasional merupakan penjelasan-
penjelasan variabel yang telah dipilih dan
digambarkan pada tabel III.2 di bawah ini :

Keterangan Jumlah
Perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 37
Perusahaan industri barang konsumsi yang tidak IPO di BEI selama periode 2011-
2013 (3)

Perusahaan industri barang konsumsi yang tidak memperoleh laba secara berturut-
turut selama periode 2011-2013

(5)
Perusahaan industri barang konsumsi yang tidak membagikan dividen selama
periode 2011-2013 (12)

Jumlah perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian 17
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Tabel III.2
Identifikasi dan Definisi Operasioanal Variabel

Variabel Definisi Indikator Skala

Dividend Per
Share (X1)

dividen keseluruhan yang
dibagikan pada tahun buku
sebelumnya baik berupa dividen
interim, dividen final maupun
dividen saham.

Dividend Per Share =
beredaryangsahamsemuaTotal

dibayarkanyangDividen

Hadi (2013:80)

Rasio

Return On
Equity (X2)

rasio untuk mengukur laba bersih
sesudah pajak dengan modal
sendiri.

Return On Equity =
EquityTotal

TaxandInterestAfterEarning

Fahmi (2012 : 82)

Rasio

Harga Saham
(Y)

harga jual dari investor yang satu
dengan investor lain. Harga ini
tejadi setelah saham tersebut
tercatat di bursa.

SMA  =   
n

1n-tY....3tY2tY1tY 

Kodrat dan Indonanjaya (2010:115)
Rasio

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Sampel pada penelitian ini adalah
perusahaan industri barang konsumsi yang
berjumlah 17 perusahaan dengan periode
penelitian dari tahun 2011-2013, sehingga

data penelitiannya yang diperoleh
berjumlah 51. Hasil pengolahan data dari 51
sampel dapat dilihat dari statistik deskriptif
di bawah ini.

Tabel IV.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

X1 51 2,00 14566,00 2260,9995 4065,46447

X2 51 ,05 1,38 ,3587 ,34803

Y 51 140,00 621258,00 50882,9281 110021,44155

Valid N (listwise) 51

sumber : hasil pengolahan data, 2014

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi, variabel pengganggu atau

residual memiliki distribusi normal. Kalau uji
normalitas ini dilanggar maka uji statistic
menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang
kecil.
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Gambar normalitas PP- Plot pada gambar IV.2
di atas, terlihat titik-titik menyebar mendekati
garis diagonal. Hasil uji normalitas Hitogram
dan normalitas PP-Plot belum dapat dikatakan
normal, hal ini disebabkan jumlah data yang
sedikit. Untuk benar-benar telah terdistribusi
normal.

Grafik histogram pada gambar IV.I diatas
kurva cenderung simestri (U) maka dapat
dikatakan data terdistribusi normal.

Nilai tolerance untuk variabel Dividend

Per Share dan Return On Equity berada
diatas 0,10 sedangkan nilai VIF variabel
Dividend Per Share dan Return On Equity
berada di bawah 10. Dengan demikian Uji
Multikolinearitas tidak terjadi regresi antar
variabel independen.

Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilaku
kan dengan menggunakan uji Durbin Wat

son. Ada 5 keputusan dalam pengambilan
keputusan Durbin Watson :
1.Jika 0 < d < dl, maka terdapat

autokorelasi positif
2. Jika dl ≤ d ≤ du, maka tidak dapat

diambil kesimpulan terdapat autokorelas
positif

Hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov
menunjukkan nilai signifikan 0,216 > 0,05
dengan demikian hasil uji normalitas

Kolmogorov Smirnov dapat diambil
kesimpulan data  berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel IV.2
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov

Test

Unstandardi

zed Residual

N 51

Normal

Parametersa,b

Mean ,0000000

Std.

Deviation

1,27335335

Most Extreme

Differences

Absolute ,148

Positive ,099

Negative -,148

Kolmogorov-Smirnov Z 1,055

Asymp. Sig. (2-tailed) ,216
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Uji multikolinearitas bertujuan untuk
menguji apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel
independen. Pada model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi antar
variabel independen. Pengujian
multikolinearitas dilakukan dengan melihat
VIF antar variabel independen.

Tabel IV.3
Uji Multikolinearitas

Coefficientsa
Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 ln_DPS ,633 1,580

ln_ROE ,633 1,580

3.  Jika 4-dl < d < 4, maka terdapat
autokorelasi negatif

4. Jika 4-du ≤ d ≤ 4-dl, maka tidak dapat
diambil kesimpulan terdapat autokorelasi
negatif.

5. Jika du < d < 4-du, maka tidak ada
autokorelasi positif atau negatif (Ghozali
2009:100).

Tabel IV.4
Uji Autokorelasi

Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan
sebesar 2,257; sedangkan dalam tabel DW
untuk “k” = 2 (variabel bebas, tidak
termasuk variabel terikat) dan N = 51 besar
nilai dl (batas bawah) = 1,4684 dan du
(batas atas) = 1,6309; 4 – du = 2,5316 dan 4
– dl = 2,3691. Dengan melihat kriteria pada
pedoman Durbin-Watson maka nilai du <
dw < 4-du atau 1,6309 < 2,257 < 2,5316
maka hasil test Uji Autokorelasi tidak
terjadi autokorelasi positif dan negatif.

Uji Heteroskedastisitas
Suatu model regresi yang baik adalah tidak
terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa
cara untuk menguji ada tidaknya situasi
heteroskedastisitas dalam varian error terms
untuk model regresi. Dalam penelitian ini
akan digunakan metode chart (diagram
scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa

: 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik
(poin-poin), yang ada membentuk suatu
pola tertentu yang beraturan (bergelombang,
melebar, kemudian menyempit), maka
terjadi heteroskedastisitas. 2) Jika ada pola
yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas
dan di bawah 0 pada sumbu Y maka tidak
terjadi heteroskedastisitas.
Pendeteksian ada tidaknya
heteroskedastisitas bisa juga dilakukan
dengan menggunakan metode Glejser Test,
yaitu dengan cara meregresikan nilai
absolute residual terhadap variable
independen.

Tabel IV.5
Uji Gletjer

Coefficientsa

Model

Unstandardi
zed

Coefficients

Standa
rdized
Coeffi
cients

t Sig.B
Std.

Error Beta

1 (Constan
t)

1,11
0

,555 2,00
1

,051

ln_DPS ,047 ,061 ,128 ,770 ,445

ln_ROE ,369 ,193 ,316 1,90
9

,062

a. Dependent Variable: Abs_Res_2

Hasil Uji Gletjer pada tabel IV.5 di atas
menunjukkan
nilai signifikan dari 2 variabel independen
yaitu 0,445 dan 0,062 > 0,05 dengan
demikian dari hasil uji Gletjer tidak terjadi
masalah Heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Data Penelitian

Model Summaryb

Model Summaryb

Model Durbin-Watson

1 2,257a

a. Predictors: (Constant), ln_ROE, ln_DPS
b. Dependent Variable: ln_Harga_saham
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Pengaruh  Dividend Per Share Terhadap
Harga Saham. Dari hasil perhitungan
diperoleh nilai thitung > ttabel atau 5,392 >
1,67655 dengan demikian H1 yang
menyatakan Dividend Per Share
berpengaruh terhadap harga saham pada
perusahaan industri barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2011- 2013 dapat diterima. Hasil persamaan
regresi menunjukkan setiap kenaikan
Dividend Per Share mengakibatkan
kenaikan harga saham.
Hasil penelitian ini sama dengan hasil
penelitian Hutami (2012) yaitu Dividend
Per Share berpengaruh terhadap harga
saham, namun hasil penelitian ini tidak
mendukung hasil penelitian Madichah
(2005) yang menemukan Dividend Per
Share tidak berpengaruh terhadap harga
saham.

Hasil data penelitian ini menemukan bahwa
besarnya Dividend Per Share dapat
mempengaruhi harga saham, hal ini dapat
dilihat dari rata-rata kenaikan Dividend Per
Share perusahaan industri barang konsumsi
tahun 2011, 2012 dan 2013 juga diikuti oleh
kenaikan rata-rata harga saham perusahaan
industri barang konsumsi tahun 2011, 2012
dan 2013.

Menurut Halim (2005:21), “Dividen
merupakan sebagian dari laba yang
dibagikan kepada pemegang saham. Bagi
investor jumlah rupiah yang diterima dari
pembayaran dividen risikonya lebih kecil
dari capital gain, selain itu dividen lebih
dapat diperkirakan sebelumnya. Sedangkan
capital gain lebih sulit diperkirakan,
sehingga pembayaran dividen yang tinggi
dapat diartikan bahwa perusahaan
mempunyai prospek tingkat keuntungan
yang baik. Sebaliknya, penurunan
pembayaran dividen dapat diartikan bahwa
prospek tingkat keuntungan perusahaan
kurang baik. Akhirnya harga saham

cenderung mengikuti naik turunnya
besarnya dividen yang dibayarkan.

Pengaruh Return On Equity Terhadap
Harga Saham

Dari hasil pengolahan data diperoleh thitung >
ttabel atau 2,113 > 1,67655 dengan demikian
H2 yang menyatakan Return On Equity
berpengaruh terhadap harga Saham pada
perusahaan industri barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2011-2013 dapat diterima. Hasil persamaan
regresi menunjukkan setiap kenaikan
Return On Equity mengakibatkan kenaikan
harga saham.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil
penelitian Hutami (2012) yaitu Return On
Equity berpengaruh terhadap harga saham,
namun hasil penelitian ini tidak mendukung
hasil penelitian dari Rinati (2009) yang
menemukan bahwa Return On Equity tidak
berpengaruh terhadap harga saham.

Hasil penelitian ini menunjukkan investor
lebih tertarik dengan perusahaan yang
memiliki tingkat Return On Equity yang
tinggi, karena sesuai hasil penelitian
semakin tinggi Return On Equity, harga
saham juga akan semakin tinggi.

Harga saham pada akhirnya ditentukan oleh
pertumbuhan laba (earnings) perusahaan
yang diharapkan (Sharpe, etc, 2006: 103)
dengan demikian semakin tinggi rasio
Return On Equity akan menyebabkan
kenaikan harga saham suatu perusahaan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara simultan Fhitung = 37,412 > Ftabel

= 3,19 artinya Dividend Per Share dan
Return On Equity berpengaruh terhadap
harga.
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2. Secara parsial thitung > ttabel atau 5,392 >
1,67655 artinya Dividend Per Share
berpengaruh terhadap harga saham.

3. Secara parsial thitung > ttabel atau 2,113 >
1,67655 artinya Return On Equity
berpengaruh terhadap harga saham.

4. Hasil dari uji koefisien determinasi
menunjukkan 60,9% dari variasi
variabel dependen harga saham yang
dapat dijelaskan oleh variabel
independen Dividend Per Share dan
Return On Equity sedangkan sisanya
sebesar 39,1% dijelaskan oleh variabel-
variabel lain diluar variabel penelitian.

Saran

Saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan
untuk menambah variabel lain di luar
dari variabel yang diteliti oleh peneliti.
Karena hasil uji koefisien menunjukkan
39,1% dari variasi variabel harga saham
dipengaruhi oleh variabel lain misalnya
Debt to Equity Ratio.

2. Disarankan untuk mengganti objek
penelitian, tidak terbatas pada
perusahaan industri barang konsumsi,
misalnya pada perusahaan manufaktur
yang memiliki jumlah emiten yang lebih
besar.

3. Bagi perusahaan, agar manajemen tetap
memperhatikan Dividend Per Share dan
Return On Equity dalam melaksanakan
kegiatan operasional karena variabel ini
dapat mempengaruhi besarnya harga
saham pada perusahaan industri barang
konsumsi.
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