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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Jumlah investor di pasar modal Indonesia saat ini berjumlah 1 juta (per Juni 

2017, PT KSEI). Investor yang membeli saham suatu perusahaan di pasar saham, 

memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan investor tersebut 

dapat berupa capital gain, yaitu kenaikan harga saham nya di masa akan datang 

atau berupa dividen, yaitu bagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada 

pemegang saham. Hasil penelitian Clark-Murphy dan Soutar (2004) pada investor 

di Australia, menyebutkan bahwa dalam membeli suatu saham tertentu, informasi 

finansial seperti dividen yang akan diperoleh investor dan juga price-earning ratio 

suatu saham mempengaruhi keputusan investor. Hal ini menunjukkan bahwa 

dividen yang dibagikan oleh perusahaan adalah suatu hal yang penting untuk 

investor dan akan mempengaruhinya dalam mengambil keputusan membeli suatu 

saham tertentu. 

Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan, yang kemudian akan 

diberikan kepada pemegang saham. Besarnya jumlah kas yang akan didistribusikan 

tergantung kepada keputusan manajer keuangannya, yang kemudian disetujui oleh 

pemegang saham dalam RUPS.  Pemberian jumlah dividen yang optimal harus 

dipertimbangkan oleh perusahaan, karena kebijakan pembayaran dividen akan 

memiliki dua dampak yang berlawanan (Brigham dan Houston 2011). Jika 

perusahaan meningkatkan rasio pembayaran dividen maka hal ini akan 

menyebabkan uang yang tersedia untuk melakukan investasi kembali menjadi lebih 

sedikit. Sehingga dapat menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan perusahaan 

di masa yang akan datang. 

Sektor perbankan di Indonesia memiliki peran yang cukup besar bagi 

pertumbuhan ekonomi. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut ke masyarakat (Kasmir 2004). Pemberian kredit yang bersifat 

produktif kepada masyarakat dan institusi tentunya akan menggerakkan sektor rill, 

maju nya sektor rill akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian suatu 

negara. Perbankan juga memiliki peran dalam menyediakan lapangan pekerjaan, 

bertumbuhnya jumlah bank di Indonesia menciptakan lapangan kerja bagi 

masyarakatnya. Dalam kegiatan ekspor import, peranan perbankan juga besar 

sebagai lalu lintas devisa, hubungan perdagangan dan juga hubungan moneter antar 

negara. 

Suatu studi empiris dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK 2015) untuk 

melihat potensi pertumbuhan ekonomi ditinjau dari penyaluran kredit perbankan 

kepada sektor prioritas ekonomi pemerintah pada tahun 2015. Hasilnya adalah 

alokasi kredit yang dilakukan oleh perbankan pada sektor prioritas pembangunan 

nasional (pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi dan industri pengolahan) 

terbukti memiliki dampak positif yang relatif signifikan terhadap ekonomi regional 

pada tingkat provinsi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniasari (2010) tentang analisis pengaruh kredit perbankan dan tenaga kerja 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia : analisis sektoral tahun 2002-2008. 

Penelitian ini menemukan bahwa semua variabel kredit di tiap sektor memberikan 
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pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kecuali sektor pertambangan dan 

penggalian. 

 Jumlah bank yang beroperasi di Indonesia, per Desember 2016 adalah 116 

bank. Terjadinya penurunan jumlah bank yang ada di Indonesia disebabkan oleh 

beberapa hal, yaitu : karena ada nya merger atau akuisisi, karena menghentikan 

operasi nya di Indonesia.  Sebagai contoh pada tahun 2014 terjadi merger antara 

Bank KEB Indonesia dengan Bank Hana. Merger dilakukan untuk memperkuat 

posisi bank dan memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia mengenai single 

parent. Contoh lainnya pada tahun 2010 Barclays Plc menghentikan operasi 

ritelnya di Indonesia karena reorganisasi bisnis nya. Barclays Plc yang pada tahun 

2008 masuk ke Indonesia melalui  akuisisi Bank Akita. Walaupun terjadi penurunan 

jumlah bank di Indonesia, perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan dalam 

peningkatan jumlah aset yang dimiliki bank dan juga jumlah dana yang disalurkan 

oleh bank (Gambar 1). Jumlah bank di Indonesia berkurang 6 buah (4,91 %) selama 

6 tahun, namun hal ini diiringi bertambahnya jumlah aset sebesar 123,04 % 

(bertambah sebesar 3.701 Trilyun Rupiah) dan jumlah dana yang disalurkan 

bertambah sebesar 137,61 % (bertambah sebesar 3.805 Trilyun Rupiah) 

Peningkatan ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya sektor perbankan selalu 

mengalami perkembangan yang positif. 

 
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (Data diolah) 

Gambar 1 Data Bank di Indonesia 

 

 Semua perusahaan publik yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) diklasifikasikan ke dalam 9 sektor BEI (per 31 Desember 2017), 

salah satu nya adalah sektor keuangan. Sektor keuangan memiliki kapitalisasi pasar 

yang  terbesar  dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 2.091 Trilyun Rupiah, 

30 % dari IHSG (Gambar 2). Pada tahun 2017, return saham sektor keuangan 

memiliki nilai tertinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar 40,52 % (Periode 

2016-2017). Gambar 3 menunjukkan bahwa sektor keuangan unggul dibandingkan 

kedelapan sektor lainnya.  Perbankan adalah salah satu subsektor pada sektor 

keuangan. Terdapat 43 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dan hanya 6 

perusahaan yang masuk ke LQ45 yaitu saham-saham yang secara aktif 

diperdagangkan. Bank Indonesia membagi-bagi bank menjadi 4 buku. Pembagian 

ini akan menentukan kegiatan usaha apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan. 

Bank Indonesia membagi keempat buku tersebut berdasarkan modal inti yang 

dimiliki oleh Bank.  
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Sumber : (Statistik Pasar Modal OJK 2017a) 

Gambar 2 Kapitalisasi Pasar Saham IHSG 

 

 
Sumber : (Statistik Pasar Modal OJK 2017b) 

Gambar 3 Perkembangan Indeks Sektoral 

 

 

Perumusan Masalah 

 Merton Miller dan Franco Modigliani (MM) mengemukakan bahwa 

kebijakan dividen yang diberikan oleh suatu perusahaan tidak akan memiliki 

dampak pada harga saham maupun biaya modal perusahaan tersebut. Nilai suatu 

perusahaan menurut MM hanya dipengaruhi oleh laba yang dihasilkan oleh asetnya. 

Ahli lainnya yaitu Myron Gordon dan John Lintner mengatakan bahwa harga saham 

akan menurun seiring dengan meningkatnya pembayaran dividen karena investor 

merasa kepastian menerima keuntungan modal akan turun dari keuntungan modal 

yang seharusnya diperoleh dari laba ditahan dibandingkan dengan penerimaan dari 

pembayaran dividen.   
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Beberapa penelitian menemukan bahwa ada hubungan antara dividen 

dengan harga saham, seperti penelitian yang dilakukan oleh Badruzaman dan 

Kusmayadia (2017) menyebutkan bahwa rasio pembayaran dividen mempengaruhi 

secara signifikan harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Hashemijoo et al. 

(2012) menemukan dalam penelitiannya yang berjudul Correlation analysis and 

multiple least square regression bahwa ada hubungan negatif yang kuat antara 

volatility harga saham dengan kebijakan dividen yang dibuat oleh perusahaan. 

Penelitian  yang dilakukan oleh Kurniasih (2011) terhadap perusahaan tercatat di 

Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa perusahaan yang membayar dividen 

memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki nilai retained earning lebih besar 

serta kemampuan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. 

Hasil penelitian Fisa (2016) menyebutkan bahwa terjadi penurunan harga 

saham saat ex-dividend date pada saham-saham LQ45 periode tahun 2012-2014. 

Hal ini sejalan dengan Siaputra dan Atmadja (2006) yang menemukan bahwa ada 

pengaruh pengumuman dividen yang diberikan oleh suatu perusahaan terhadap 

perubahan harga saham sebelum dan sesudah ex-dividend date di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas harga saham akan 

mengalami penurunan sesudah ex-dividend date.  

Gambar 4, Gambar 5, Gambar 6 dan Gambar 7 menunjukkan pergerakan 

harga saham dan jumlah dividen per lembar saham pada perusahaan perbankan 

buku 4 yaitu BBCA (Bank Central Asia, Tbk), BBRI (Bank Rakyat Indonesia, 

Tbk), BBNI (Bank Negara Indonesia,Persero) dan BMRI (Bank Mandiri, Persero 

Tbk). Terlihat dari grafik tersebut bahwa walaupun jumlah dividen berubah-ubah 

setiap tahun nya namun ada suatu tren peningkatan jumlah dividen per lembar 

saham pada 4 bank dari tahun 2012 sampai 2016. Harga saham pada keempat bank 

ini juga mengalami kenaikan selama 4 tahun, walaupun di setiap tahun nya 

mengalami fluktuasi. 

Hubungan antara harga saham dan dividen yang diberikan oleh perusahaan 

terlihat memiliki hubungan yang positif pada emiten BBCA. Pada Gambar 4 

dividen yang diberikan oleh perusahaan dari tahun 2012-2016 mengalami kenaikan 

setiap tahun nya, kenaikan dividen ini sejalan dengan harga saham BBCA yang naik 

juga setiap tahun nya. Kondisi yang berbeda  terjadi pada emiten BBRI, BBNI dan 

BMRI dimana ketika dividennya mengalami kenaikan namun tidak diikuti dengan 

kenaikan harga saham nya. Pada Gambar 5 terlihat bahwa dividen BBRI pada tahun 

2015 naik sebesar 36,86 rupiah (12,5 %) tetapi harga saham pada tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar 225 rupiah (1,93 %) . Selama 5 tahun, dividen dan 

harga saham BBRI    mengalami kenaikan, yaitu sebesar 250 % kenaikan dividen 

dan 67,98 % kenaikan harga saham nya. Pada tahun 2015, dividen yang diberikan 

oleh BBNI naik tetapi harga saham nya mengalami penurunan, sedangkan pada 

tahun 2016 harga saham BBNI naik walaupun dividen nya mengalami penurunan 

(Gambar 6). Total kenaikan dividen BBNI selama 5 tahun adalah  96,11 % dan 

kenaikan harga saham nya sebesar 46,67 %. Harga saham BMRI pada tahun 2013 

mengalami sedikit penurunan (3,08 %) sedangkan dividen nya mengalami kenaikan 

89,9 % di tahun yang sama. 
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Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah) 

Gambar 4 Harga Saham dan Jumlah Dividen per Lembar Saham BBCA 

 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah) 

Gambar 5 Harga Saham dan Jumlah Dividen per Lembar Saham BBRI 
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Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah) 

Gambar 6 Harga Saham dan Jumlah Dividen per Lembar Saham BBNI 

 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah) 

Gambar 7 Harga Saham dan Jumlah Dividen per Lembar Saham BMRI 
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nilai. Hal ini terjadi karena ketika nilai dollar menurun maka inflasi akan naik juga. 
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Sedangkan ketika harga dollar sedang meningkat, kinerja saham di sektor financial 

berada pada kinerja terbaik nya. Berdasarkan hasil penelitian ini, nilai tukar 

memiliki pengaruh terhadap harga saham, khususnya untuk saham sektor keuangan.   

Shivaani (2015) melakukan penelitian pada 30 perusahaan perbankan di 

India untuk melihat sensitifitas saham nya terhadap 3 faktor yaitu tingkat suku 

bunga, tingkat inflasi dan nilai tukar. Ketiga faktor ini ditemukan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan di India. 

Hidayat et al. (2017) menyebutkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap return saham. 

Harahap dan Hairunnisah (2017) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi secara sigifikan harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2010-2014  adalah NPL (Non Performing Loan), NIM (Net 

Interest Margin), dan BOPO (Beban Operasional/Pendapatan Operasional). Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Wijayanti (2010) bahwa NIM merupakan faktor 

yang mempengaruhi harga saham perbankan secara signifikan di Bursa Efek 

Indonesia. Wijayanti juga menyebutkan selain NIM, ROA (Return of Average 

Assets), EPS (Earning Per Share) dan PER (Price Earning Ratio) merupakan faktor 

yang secara signifikan mempengaruhi harga saham perbankan dari tahun 2005. 

Berdasarkan teori dan data-data di atas, maka penelitian ini dianggap 

penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan membandingkan perusahaan 

perbankan yang dibagi menjadi 4 Buku Bank, yaitu kategori berdasarkan modal inti 

bank.  Penelitian ini akan menganalisis pembayaran dividen dan dividend payout 

ratio pada perusahaan perbankan yang terdiri dari 4 Buku Bank. Apakah ada 

perbedaan diantara keempat buku bank tersebut. Bagaimana juga hubungan antara 

dividen yang diberikan oleh perusahaan perbankan dengan harga saham nya, 

apakah terdapat hubungan diantara keduanya. Penelitian ini juga akan menganalisis 

faktor-faktor internal dan eksternal yang selain kebijakan dividen yang 

mempengaruhi harga saham subsektor perbankan. 

 

 

Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan pembayaran pembagian dividen perusahaan subsektor 

perbankan, berdasarkan kategori klasifikasi besaran modal masing-masing bank 

? 

2. Bagaimana hubungan dividen, faktor internal dan faktor eksternal perusahaan 

subsektor perbankan dengan harga saham nya ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis kebijakan pembayaran dividen perusahaan subsektor perbankan, 

berdasarkan kategori klasifikasi besaran modal masing-masing bank.  

2. Menganalisis hubungan antara dividen, faktor internal dan faktor eksternal 

perusahaan subsektor pebankan dengan harga sahamnya. 
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Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

rekomendasi dan pertimbangan dalam menentukan jumlah dividen yang akan 

dibagikan dan mengetahui faktor internal dan eksteral yang mempengaruhi 

harga saham. 

2. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi 

dan pertimbangan dalam menentukan saham subsektor perbankan yang akan 

dipilih. 

3. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

pustaka mengenai hubungan pembagian dividen dan faktor-faktor internal dan 

eksternal lainnya dengan harga saham. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada data laporan keuangan kuatral 

dan laporan tahunan (annual report) berupa Dividen Per lembar saham (DIV),  Non 

Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM). Data dari Bank Indonesia 

berupa nilai tukar rupiah (REER), tingkat suku bunga dan tingkat inflasi. Data lain 

adalah data harga saham subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2016 yang menerbitkan laporan keuangan yang 

dipublikasikan. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Dividen 

 Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya 

ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan 

kepada para pemegang saham (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2015). Dividen 

terdiri dari dua jenis, yaitu dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai artinya 

perusahaan membagikan dividen kepada setiap pemegang saham berupa uang tunai 

dalam jumlah tertentu per lembar saham yang dimiliki pemegang saham. Dividen 

saham merupakan suatu bentuk pemberian dividen oleh perusahaan dalam bentuk 

jumlah saham tertentu. 

 Ada beberapa kebijaksanaan dividen yang dapat dilakukan oleh suatu 

perusahaan, yaitu : 

1. Kebijaksanaan Dividen yang Stabil (Stable Dividend per-share Policy) 

Perusahaan akan memberikan dividen yang jumlahnya sama dari tahun ke 

tahun. Walaupun dalam satu tahun perusahaan menunjukkan kerugian dan tidak 

memperoleh profit, dividen yang sudah merupakan kebijaksanaan perusahaan 
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