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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Suatu  perusahaan dalam membiayai segala kegiatan oprasionalnya 

membutuhkah dana yang berasal dari modal sendri atau berupa hutang. 

Modal sendiri adalah dana yang bersumber dari dalam perusahaan 

sementara hutang adalah dana yang bersumber dari luar perusahaan 

misalkan bank. Selain itu perusahaan juga mempunyai peluang  dalam 

menambah dananya   melalui penerbitan sekuritas di pasar modal, dalam 

hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah go public terlebih dahulu. 

Pasar modal  merupakan media yang mempertemukan investor yang 

merupakan  pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan 

dana. Investor nantinya akan menginvestasikan sejumlah dananya pada 

perusahaan yang membutuhkan dana.   

   Sementara itu investasi sendiri adalah “komitmen atas sejumlah 

dana atau sumberdaya lain-nya yang dilakukan pada saat ini, dengan 

tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang” (Thandelilin, 

2001:3). Terdapat dua tipe dalam investasi keuangan yang pertama  

investasi langsung (direct investmen) “investasi langsung dapat dilakukan 

secara langsung untuk membeli aktiva keuangan yang diperjual-belikan di 

pasar uang (money market), pasar modal (capital market), dan di pasar 

turunan (derivative market)” (Hartono, 2010: 8). Dan yang ke-2 investasi 
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tidak langsung (inderect investmen) “investasi tidak langsung dapat 

dilakukan dengan membeli sekuritas dari perusahaan investasi” (Hartono, 

dalam Fajrihan 2010: 10).  

Terdapat beberapa bentuk investasi dalam pasar modal salah 

satunya adalah saham. Dalam pasar modal para investor sering menamkan 

modal mereka dalam bentuk pembelian saham . Dengan membeli saham 

tentunya penanam modal mengharapkan keuntungan yang dapat di 

perolehnya berupa dividend atau capital gain nantinya. Namun demikian, 

sebelum investor membeli saham pastilah seorang investor akan mencari 

tahu mengenai potensi yang dimiliki  suatu saham yang akan dibeli baik 

potensi keuntungan yang akan di raih maupun potensi kerugian yang akan 

dialami.  

Salah satu caranya adalah dengan melihat statistik volatilitas harga 

saham yang ada. Semakin tinggi tingkat volatilitas harga saham maka 

semakin tinggi pula kemungkinan akan ketidakpastian pengembalian atas 

investasi. Adanya volatilitas menyebabkan resiko dan ketidakpastian yang 

dihadapi investor semakin tinggi dan dampaknya pada ketidakstabilan 

minat investor dalam meninvestasikan dananya. Meski begitu untuk 

sebagian investor cenderung menyukai saham yang memiliki tingkat 

volatilitas yang tinggi karna peluang dalam mendapatkan capital gain 

akan semakin besar walaupun di sisi lain akan semakin besar pula resiko 

yang akan diperoleh. 
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Naik turunnya volatilitas harga saham sangat tidak mudah 

diprediksi, harga saham dapat naik seketika begitupun sebaliknya. Hal ini  

dapat dipengaruhi oleh faktor makro dan mikro  (Schwert dalam Hugida 

2011). ‘’Faktor makro adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

perekonomian secara keseluruhan, antara lain tingkat suku bunga yang 

tinggi, inflasi, tingkat produktifitas nasional, politik dan lain-lain yang 

memiliki dampak penting pada potensi keuntungan perusahaan. Faktor 

mikro adalah faktor-faktor yang berdampak langsung pada perusahaan itu 

sendiri, seperti perubahan menejemen, harga, dan ketersediaan bahan 

baku, serta produktifitas tenaga kerja dan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja keuntungan perusahaan individual.’’ 

Dari penelitian-penelitian terdahulu peneliti melihat beberapa 

faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham. Diantaranya 

adalah penelitian (Fajrihan, 2010:87) mengenai dampak kebijakan 

dividend terhadap volatilitas harga saham menyimpulkan bahwa variabel 

yang berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham adalah 

dividend yield dan dividend payout ratio. Sedangkan earning volatility,  

firm size, DAR dan growt in asset tidak berpengaruh signifikan terhadap 

volatilitas harga saham. Penelitian lain yaitu (Siaputra dan atmadja, 

2006:76) tentang pengaruh pengumuman dividend terhadap perubahan 

harga saham menyimpulkan bahwa pada pengujian terhadap perubahan 

harga saham sebelum dan sesudah ex-dividend date ditemukan adanya 
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perbedaan perubahan harga saham yang signifikan secara statistik yang 

desebabkan oleh pengumuman dividend.  

Penelitian lain (Widyoko, 2013:77-78) tentang Pengaruh  Earning 

Volatility, Long Term Debt, Dividend Yield, Growth in Assets, dan Size 

terhadap Price Volatility yang menemukan beberapa penenemuan 

diantaranya adalah dividend yield, growth in asset dan size memiliki 

pengaruh terhadap price volatility.  Dengan mengadaptasi beberapa 

penelitian di atas dengan study pada perusahaan manufkatur maka 

penelitian ini diberi judul “PENGARUH EARNING VOLATILITY, 

DIVIDEND YIELD, GROWTH IN ASSET DAN SIZE TERHADAP 

VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR TAHUN 2011-2013”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah earning volatility   memiliki pengaruh terhadap volatilitas 

harga saham atau price volatility? 

2. Apakah dividend yield memiliki pengaruh terhadap volatilitas 

harga saham price volatility? 

3. Apakah growth in asset memiliki pengaruh terhadap volatilitas 

harga saham price volatiliy? 



5 

 

4. Apakah size memiliki pengaruh terhadap volatilitas harga saham 

atau price volatility?   

C. Tujuan Penelitan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh earning volatility terhadap volatilitas 

harga saham atau price volatility pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dividend yield terhadap volatilitas 

harga saham atau price volatility pada perusahaan manufaktur yang 

yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk mengetahui pengaruh growth in asset terhadap volatilitas 

harga saham atau price volatility pada perusahaan manufaktur yang 

yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk mengetahui pengaruh size terhadap volatilitas harga saham 

atau price volatility pada perusahaan manufaktur yang yang 

terdaftar pada BEI.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

merumuskan kebijakan yang tepat mengenai faktor- faktor yang 
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mempengaruhi volatilitas harga saham sehingga dapat 

memaksimalkan nilai  pada perusahaan terkait.  

2. Bagi Penulis  

Dengan melakukan penelitian ini peneliti diharap 

mendapatkan pengalaman, ilmu pengetahuan yang baru mengenai 

volatilitas harga saham yang mengalami gejolak setiap waktunya.  

3. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan koleksi, referensi, 

acuan, dan pedoman bagi peneliti di masa yang mendatang yang 

juga memiliki ketertarikan dalam membahas permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini.  

4. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk investor 

yang akan menanamkan modalnya kepada perusahaan terkait. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi  

Bab I   : Pendahuluan   

 Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi  

Bab II : Tinjauan Pustaka  

 Bab ini berisi landasan teori yang terdiri dari pengertian 

investasi, pasar modal, saham, volatilitas harga saham, 

earning volatility, dividend, macam-macam dividend, 
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growth in asset, size, peneliti terdahulu, hipotesis dan 

kerangka pemikiran .  

Bab III : Metode Penelitian  

 Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, tekhnik 

pengambilan sampel, variabel penelitian, devinisi 

operasional dan metode analisis data.  

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

  Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian   

yang telah ditemukan.  

Bab V : Penutup  

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang 

didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 


