
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan pasar yang berkaitan dengan berbagai instrumen 

keuangan seperti saham (Van Horne,2014). Prinsip dasar pada pasar modal tidak 

jauh berbeda dengan pasar tradisional yang melibatkan pembeli dan penjual yang 

saling melakukan aktivitas tawar menawar agar sebuah transaksi dapat 

berlangsung. Saham biasa/common stock adalah jenis saham yang paling umum 

untuk diperdagangkan di sebagian pasar saham dunia (Al-Buraimi, 2009). 

Berdasarkan situs www.idx.co.id pada tanggal 10 Agustus 1977 bursa efek 

diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto dan dijalankan dibawah BAPEPAM. 

Pada periode 1977-1987 perdagangan pada bursa efek di Indonesia sempat lesu 

dengan jumlah emiten yang terdaftar di bursa hanya sejumlah 24.  

Lesunya investasi pada saham di periode tersebut disebabkan karena 

masyarakat lebih cenderung memilih instrumen perbankan dibandingkan dengan 

instrumen pasar modal. Dengan dukungan dari pemerintah seperti 

kemudahanpersyaratanInitial Public Offering (IPO) dan masuknya investor asing, 

bursa efek telah berkembang menjadi lebih baik hingga saat ini.Pengaplikasian 

remote trading/sitem perdagangan jarak jauh pada tahun 2002 juga menjadi daya 

tarik tersendiri bagi investor yang menjadi lebih mudah dalam melakukan proses 

transaksi.Kini bursa efek lebih dikenal dengan sebutan  Indonesia Stock Exchange 

(IDX). 

http://www.idx.co.id/


Dalam mencukupi kebutuhan finansial selain dari kegiatan operasi, 

perusahaan dapat mengumpulkan dana secara terbuka maupun tertutup. Dengan 

cara terbuka yaitu IPO, sekuritas perusahaan dijual kepada ratusan bahkan ribuan 

investor berdasarkan kontrak formal yang diawasi oleh lembaga pemerintah 

federal dan negara bagian (Van Horne,2014). Menurut Darmadi dan Gunawan 

(2002) dalam aksi korporasi IPO perusahaan akan menawarkan sejumlah porsi 

saham perusahaannya kepada publik atau kepada investor potensial untuk 

mendapatkan kebutuhan finansial yang diharapkan. Diungkapkan oleh Certo et al 

(2001) bahwa IPO merepresentasikan titik transisi penting dalam perkembangan 

perusahaan, dikarenakan perubahan struktur kepemilikan yang awalnya hanya 

dimiliki oleh sektor privat menjadi milik umum. Dalam sebuah hirarki keuangan 

menyebutkan bahwa IPO dapat menjadi sumber pendanaan selain finansial dari 

internal dan hutang (Myers,1984). Keuntungan dari aksi korporasi IPO adalah 

perusahaan akan mendapatkan dana tambahan, tanpa adanya risiko kenaikan nilai 

hutang, mendorong tranparansi, akuntabilitas, dan peningkatan reputasi 

perusahaan di mata publik (Casseli, 2010). 

Seiring meningkatnya minat investor atas investasi pada pasar saham, 

pemahaman terkait volatilitas harga saham sangatlah penting.Volatilitas saham 

adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan risiko dan mewakili tingkat 

perubahan harga selama kurun waktu tertentu. Jika suatu saham diberi label 

volatile , maka harga dari saham tersebut akan bervariasi dari waktu ke waktu, dan 

sangat sulit untuk dikatakan dengan yakin terkait prospek harga saham tersebut di 

masa yang akan datang (Hussainey & Mgbame, 2011).Volatilitas pada harga 



saham didefinisikan sebagai sebuah variasi tingkat pengembalian dari sebuah aset 

dari tingkat pengembalian rata-rata yang ada (Kotze,2005). Harga saham yang 

bergerak dengan margin yang besar dapat lebih menguntungkan, namun juga 

membawa risiko kerugian yang lebih besar.  

Volatilitas pada harga saham dapat menjadi risiko yang harus dihadapi 

oleh investor yang memutuskan untuk berinvestasi pada pasar saham (Guo, 2002). 

Menurut Al-Buraimi (2009) banyak pemegang saham yang kehilangan uang 

dalam invetasi pada pasar saham karena fluktuasi/volatillitas harga saham. Hal ini 

dapat dipengaruhi karena investor tidak memiliki kemampuan untuk menentukan 

saham bagus yang harus dibeli/dijual, dan jumlah/kuantitas lembar saham yang 

ditransaksikan.Menurut teori portofolio modern (Markowitz, 1952), investor 

berpikir secara rasional dan cenderung enggan menerima risiko kecuali terdapat 

kompensasi jika risiko tersebut akan diterima. Investor pada umumnya memilih 

investasi dengan risiko yang rendah dikarenakan mereka menawarkan kepastian  

pengembalian yang lebih pasti, jika dibandingkan dengan tingkat risiko yang 

tinggi (Kinder, 2002). 

Volatilitas pada harga saham dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan 

salah satunya adalah kebijakan dividen perusahaan.Dividen menjadi faktor 

penting bagi investor, dalam melakukan pembelian suatu saham (Baker & 

Wurgler, 2004). Penelitian yang dilakukan olehTse(2005) menunjukkan bahwa 

dividen digunakan oleh investor sebagai sinyal baik untuk melihat prospek kinerja 

perusahan di masa yang akan datang. Dengan adanya dividen akan meningkatkan 

minat membeli saham oleh investor yang akan mempengaruhi volatilitas harga 



sebuah saham. Hal ini membuat volatilitas harga saham menjadi perhatian bagi 

perusahaan mengingat kebijakan dividen perusahaan dan peran investor dapat 

mempengaruhi penilaian harga saham perusahaan untuk jangka panjang 

(Hussainey & Mgbame, 2011). 

Keuntungan tahunan yang diperoleh atas kegiatan operasi dapat 

diinvestasikan kembali kepada perusahaan sebagai tambahan laba ditahan atau 

dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, hal ini disebut sebagai 

kebijakan dividen perusahaan (Hussainey & Mgbame, 2011). Pada umumnya 

investor akan menyukai perusahaan yang membagikan dividendengan jumlah 

minimal sama dengan periode sebelumnya atau meningkat.Kebijakandividen 

dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan seperti size(market 

capitalization), Leverage(DER), dan Profitability(ROE).  Karakteristik 

perusahaan dapat menjadi alasan perusahaan dalam membagikan dividen secara 

berkala, jarang, atau tidak membagikan dividen, meskipun studi yang membahas 

hubungan karakteristik perusahaan terdahap kebijakan dividen terbilang minim 

(Bae & Elhusseiny, 2017). Selain mempengaruhi kebijakan dividen, size, Debt to 

Equity (DER), dan Return on Equity (ROE) diketahui juga memiliki hubungan 

langsung pada volatilitas harga saham. 

Kebijakan dividen dapat mempengaruhi volatilitas harga saham. Hasil 

penelitian terdahulu menemukan arah pengaruh kebijakan dividen terhadap 

volatilitas harga saham tidak konsisten. Profilet dan Bacon (2013) menggunakan 

Dividend Payout Ratio (DPR) dan Dividend Yield (DY) sebagai proxy kebijakan 

dividen, menemukan adanya pengaruh positif  DPR dan DY terhadap volatilitas 



harga saham. Hasil yang sama ditemukan oleh Gautam (2017). Hasil lain 

ditemukan olehHussaine dan Mgbame (2011) dan Zainudin, Mahdzan, dan Yet 

(2017) bahwa kebijakan dividen (DPR dan DY) berpengaruh negatif terhadap 

volatilitas harga saham. 

Kebijakan dividen yang dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan diteliti 

oleh Bae dan Elhusseiny (2017).  Karakteristik perusahaan dilihat melalui ukuran 

finansial dapat memiliki dampak pada keputusan pembagian dividen oleh 

perusahaan baik secara berkala, jarang, dan tidak membagikan. Ukuran finansial 

juga menjadi pertimbangan investor dalam berinvetasi yang mana akan 

mempengaruhi volatilitas harga dari sebuah saham. 

Size menggambarkan ukuran besarnya sebuah perusahaan, disebutkan oleh 

hasil penelitian Al-Malkawi size (2008) memiliki pengaruh positif pada kebijakan 

dividen, sedangkan hasil penelitian Bae dan Elhusseiny (2017) menjelaskan hasil 

yang berlawanan. Variabel size  juga dinyatakan memiliki pengaruh positif (Nisa 

& Nishat, 2011) dan negatif Hussaine & Mgbame (2011) terhadap volatilitas 

harga saham.Leverage (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan modal yang dimiliki. Penelitian 

Gill, Biger, & Tibrewala pada tahun 2010 menyatakan DER memiliki hubungan 

positif dengan kebijakan dividen perusahaan. Sementara itu, hasil penelitian Bae 

& Elhusseiny pada tahun 2017 menunjukan hubungan negatif antara DER dengan 

kebijakan dividen perusahan. Pada volatilitas harga saham, penelitian terdahulu 

menunjukkan variabel DER menghasilkan pengaruh positif(Hussaine & Mgbame, 

2012) dan negatif (Profilet & Bacon, 2013). ROE merupakan bagian dari rasio 



profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

investasi pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Al-taleb (2012) dan 

Endang (2015)menunjukkan adanya pengaruh positif antara ROE dengan 

kebijakan dividen perusahaan. Penelitian yang dilakukan olehJóźwiaka (2015) 

danBae&Elhusseiny (2017) menunjukkan hasil negatif signifikan antara 

profitability mengunakan proxy ROA dan ROE dengan DPR mewakili kebijakan 

dividen. Hubungan profitability (ROE) dengan harga saham juga diteliti oleh 

Masum (2014) dengan hasil positif dan hasil negatif oleh Ali, Sharif, & Jan 

(2015). 

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang dijadikan dasar sebagai 

research gap yang dirangkum dalam tabel. 

Tabel 1.1 

Hasil Penelitian Terdahulu Terkait Ukuran Finansial, Kebijakan Dividen, 

dan Volatilitas Harga Saham 
No  Gap Hasil Peneliti Judul Penelitian 

1 

Terdapat 

perbedaan 

pengaruh 
size dengan 

kebijakan 

dividen 
perusahaan 

Ukuran finansial size 

menghasilkan 

pengaruh positif 

signifikankepada 

kebijakan dividen 

Lestari 

Profitability, Growth 

Opportunities, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, dan 

Kebijakan 

Dividen(2017) 

Desu, 

Kajola, & 

Agbanike 

Factor Influencing 

Dividend Payout Policy 

Decisions of Nigerian 

Listed Firms (2015) 



No  Gap Hasil Peneliti Judul Penelitian 

1 

Terdapat 

perbedaan 
pengaruh 

size dengan 

kebijakan 
dividen 

perusahaan 

Ukuran finansial size 

menghasilkan 

pengaruh positif 

signifikankepada 

kebijakan dividen 

Al Taleb 

Measurement of Impact 

Agency Costs Level of 

Firms on 

Dividend and Leverage 

Policy: An Empirical 

Study (2012) 

Al-

Malkawi 

Factors Influencing 

Corporate Dividend 

Decision: 
Evidence from Jordanian 

Panel Data (2008) 

Mozes & 

Rapaccioli 

The Relation Among 

Dividend Policy, Firm 
Size, and the Information 

Content of Rarnings 

Announcements (1995) 

Ukuran finansial size 

menghasilkan 
pengaruh negatif 

tidak signifikan 
kepada kebijakan 

dividen 

Bae & 

Elhusseiny 
 

The Relationship Betweem 
Dividend Payment 

Patterns and Firm 

Characteristic (2017) 

Ukuran finansial size 

menghasilkan 
pengaruh negatif 

signifikan kepada 

kebijakan dividen 

Azisah 

Pengaruh 
Leverage,Likuiditas, 

Profitabilitas dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap 
Kebijakan Dividen (Studi 

pada Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2014) 

(2016) 

Pribadi & 
Sampurno 

Analisis Pengaruh Cash 

Position, Firm Size, 

Growth Opportunity, 
Ownership, danReturn on 

Asset terhadap Dividend 

Payout Ratio. (2012).  

 



No  Gap Hasil Peneliti Judul Penelitian 

2 

Terdapat 
perbedaan 

pengaruh 

size dengan 

volatilitas 
harga 

saham. 

Ukuran finansial size 

menghasilkan 

pengaruh positif 

signifikan  kepada 
volatilitas harga saham 

Nisa & 

Nishat 

The Determinants of 

Stocks Prices in Pakistan 

(2011) 

Ukuran finansial size 

menghasilkan 

pengaruh negatif 

signifikan  kepada 
volatilitas harga saham 

Hussaine & 

Mgbame 

Dividend Policy and 
Share Price Volatility : 

UK evidence (2011) 

Profilet 

&Bacon 

Dividend Policy andStock 

Price Volatilityin the U.S. 

Equity Capital Market 
(2013) 

Zainudin, 

Mahdzan, 
& Yet 

Dividend Policy and Stock 
Price Volatility of 

Industrial Firms in 

Malaysia (2017) 

Ukuran finansial size 
menghasilkan 

pengaruh positif tidak 

signifikan kepada 

volatilitas harga saham 

Sadiq, 

Ahmad, 

Anjum, 

Suliman, 
Abrar, & 

Khan 

Stock Price Volatility in 
Relation to Dividend 

Policy; A Case Study of 

Karachi Stock Market 

(2013) 

Ukuran finansial size 
menghasilkan 

pengaruh negatif 

tidak signifikan  
kepada volatilitas 

harga saham 

Gautam 

Impact of Firm Specific 

Variables on Stock Price 
Volatility and Stock 

Returns of Nepalese 

Commercial Bank (2017) 

 

 

 

 



No  Gap Hasil Peneliti Judul Penelitian 

3 

Terdapat 

perbedaan 
pengaruhLe

verage 

dengan 
kebijakan 

dividen 

perusahaan 

Ukuran finansial 
leveragemenghasilkan 

pengaruh positif 

signifikan kepada 

kebijakan dividen 
perusahaan 

Jariah 

Likuiditas, Leverage, 

Profitabilitas Pengaruhnya 
Terhadap Nilai 

Perusahaan Manufaktur di 

Indonesia Melalui 
Kebijakan Dividen (2016) 

Gill, Biger, 

& 
Tibrewala 

Determinants of Dividend 

Payout Ratios: Evidence 
from United States (2010) 

Ukuran finansial 

leveragemenghasilkan 

pengaruh negatif 

signifikan  kepada 
kebijakan dividen 

perusahaan 

Azisah 

Pengaruh 

Leverage,Likuiditas, 
Profitabilitas dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Kebijakan Dividen (Studi 
pada Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2012-2014) 

(2016) 

Bae & 

Elhusseiny 

The Relationship Betweem 
Dividend Payment 

Patterns and Firm 

Characteristic (2017) 

4 

Terdapat 
perbedaan 

pengaruh 

leverage 
dengan 

volatilitas 

harga 

saham. 

Ukuran finansial 
leverage menghasilkan 

pengaruh positif 

signifikan  kepada 
volatilitas harga saham 

Hussaine & 
Mgbame 

Dividend Policy and 

Share Price Volatility : 

UK evidence (2011) 

Zainudin, 

Mahdzan, 

& Yet 

Dividend Policy and Stock 

Price Volatility of 
Industrial Firms in 

Malaysia (2017) 

Ukuran finansial 
leveragemenghasilkan 

pengaruh negatif 

signifikankepada 

volatilitas harga saham 

Profilet & 

Bacon 

Dividend Policy andStock 

Price Volatilityin the U.S. 

Equity Capital Market 
(2013) 



Priana & 

Muliartha 

Pengaruh Volume 

Perdagangan Saham, 
Leverage, dan Dividend 

Payout Ratio pada 

Volatilitas Harga Saham 

(2017) 



No  Gap Hasil Peneliti Judul Penelitian 

4 

Terdapat 

perbedaan 
pengaruh 

leverage 

dengan 
volatilitas 

harga 

saham. 

Ukuran finansial 

leveragemenghasilkan 
pengaruh positif tidak 

signifikankepada 

volatilitas harga saham 

Handayani, 

Muharam, 
Mawardi, 

& 

Robiyanto 

Determinants of the Stock 

Price Volatility in the 

Indonesian Manufacturing 
Sector (2019) 

5 

Terdapat 

perbedaan 

pengaruh 
profitability 

dengan 

kebijakan 
dividen 

perusahaan. 

Ukuran 
finansialprofitabilitym

enghasilkan pengaruh 

positif signifikan 
kepada kebijakan 

dividen perusahaan 

Endang 

Pengaruh Return on 
Assets, Return on Equity, 

dan Asset Growth 

terhadap Dividend Payout 
Ratio. 
(2015) 

Al Taleb 

Measurement of Impact 
Agency Costs Level of 

Firms on 

Dividend and Leverage 

Policy: An Empirical 
Study (2012) 

Ukuran finansial 

profitabilitymenghasil

kan pengaruh negatif 

signifikan  kepada 

kebijakan dividen 

Jóźwiaka 

Determinants of Dividend 

Policy: Evidence from 

Polish 
ListedCompanies(2015) 

Bae & 

Elhusseiny 

Relationship Betweem 
Dividend Payment 

Patterns and Firm 

Characteristic (2017) 

6 

Terdapat 
perbedaan 

pengaruh 

profitability 

dengan 
harga 

saham 

Ukuran finansial 

profitabilitymenghasil

kan pengaruh positif 

signifikankepada 
harga saham 

Aprilia 

Pengaruh ROE, DPR, 

EPS, PER, dan Tingkat 

Suku Bunga Terhadap 

Harga Saham (2011) 

Masum 

Dividend Policy and its 

Impact on Stock Price–A 
Study on Commercial 

Banks Listed in Dhaka 

Stock Exchange (2014) 

Setraini & 

Rahyuda 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan Terhadap 

Return Saham Perusahaan 
Perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (2017) 



 

 

 

 

 

 

 

 

No Gap Hasil Peneliti Judul Penelitian 

6 

Terdapat 

perbedaan 
pengaruh 

profitability 

dengan 
harga 

saham 

Ukuran finansial 
profitabilitymenghasil

kan pengaruh negatif 

signifikankepada 
harga saham 

Ali, Sharif, 
& Jan 

Effect of Dividend Policy 
on Stock Prices (2015) 

7 

Terdapat 

perbedaan 

pengaruh 
kebijakan 

dividen 

dengan 
volatilitas 

harga 

saham 

Kebijakan 
dividenmenghasilkan 

pengaruh positif 

signifikan  kepada 
volatilitas harga saham 

Profilet & 

Bacon 

Dividend Policy andStock 

Price Volatilityin the U.S. 

Equity Capital 
Market(2013) 

Gautam 

Impact of Firm Specific 

Variables on Stock Price 

Volatility and Stock 
Returns of Nepalese 

Commercial Bank(2017) 

Kebijakan dividen 

menghasilkan 
pengaruh negatif 

signifikankepada 

volatilitas harga saham 

Zainudin, 
Mahdzan, 

& Yet 

Dividend Policy and Stock 

Price Volatility of 

Industrial Firms in 
Malaysia(2017) 

Hussaine & 
Mgbame 

Dividend Policy and 

Share Price Volatility : 

UK evidence (2011) 

Kebijakan dividen 

menghasilkan 

pengaruh negatif 

tidak signifikan 
kepada volatilitas 

harga saham 

Handayani, 

Muharam, 
Mawardi, 

& 

Robiyanto 

Determinants of the Stock 

Price Volatility in the 

Indonesian Manufacturing 
Sector (2019) 



Berikut adalah data rata-rata dari nilai market capitalization, profitability, 

leverage, dan kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 

sejak tahun 2014-2017: 

 

Tabel 1.2. Rata-rata Size(market capitalization),Profitability (ROE),Leverage 

(DER), dan Kebijakan Dividen (DPR) pada Perusahaan yang Tergabung  

dalam Indeks LQ45 di BEI Tahun 2014-2017 

 

 

No 

 

Keterangan 

 

Satuan 

Tahun 

2014 2015 2016 2017 

1 
Market 

Capitalization 

Jutaan 

Rp 
69.393.379 66.063.084 73.402.485 93.027.475 

2 Profitability % 24,29 27,16 22,28 21,67 

3 Leverage % 63,81 48,83 48,52 53,45 

4 
Kebijakan 

Dividen 
% 36,41 34,89 42,62 43,10 

 

 Nilai rata-rata dari market capitalization mengalami peningkatan pada 

periode 2016-2017 menjadi Rp 93.027.475.000.000,-. Periode 2014-2015 nilai 

rata-rata dari profitability meningkat menjadi 27,16 sedangkan penurunan terjadi 

pada nilai leverage 48,83 dan kebijakan dividen 34,89.  Tahun 2016 profitability 

mengalami penurunan menjadi 22,28 diikuti dengan nilai leverage yang sedikit 

bergerak menjadi48,52. Hal ini berlawanan pada nilai kebijakan dividen yang 

mengalami peningkatan menjadi 42,62 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 

nilai leverage meningkat menjadi 53,45 dan kebijakan dividen menjadi 43,10 

namun tidak dengan profitability yang menurun menjadi 21,67. 

 

 



Gambar 1.1. Volatilitas Harga Saham Perusahaan Gabungan dalam Indeks 

LQ45 di BEI Tahun 2014-2017 

 

Sumber : www.investing.com 

 Gambar 1.1 menunjukkan pergerakan dari nilai indeks LQ45 sejak tahun 

2014-2017. Fluktuasi pada nilai indeks LQ45 terlihat jika dibandingkan pada 

periode-periode sebelumnya. Tanggal 1-1-2014 nilai indeks LQ45 ditutup pada 

angka 741,75. Selama periode 2014 nilai indeks mengalami peningkatan secara 

bertahap hingga pada awal tahun 2015 nilai indeks sempat mencapai nilai 959,42.  

Mendekati akhir kuartal ke 3 tahun 2015 nilai indeks LQ45 sempat menurun 

menjadi 704,98. Pada tahun 2016-2017 fluktuasi dari nilai indeks tetap terjadi 

namun secara bertahap nilai tersebut meningkat bahkan mencapai nilai tertinggi 

sepanjang 10 tahun belakang pada angka 1105,76. Jika dihitung nilai rata-rata 

volatilitas harga saham gabungan dalam indeks LQ45 periode 2014-2017, maka 

diperoleh angka 0,42%. Dari uraian yang ada terlihat pergerakan nilai gabungan 

http://www.investing.com/


dari saham-saham perusahaan dalam indeks LQ45 yang tidak konsisten dan 

cenderung berfluktuasi/volatile sepanjang periode  2014-2017. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah, dapat ditemukan 

adanya fenomena gap terkait ketidakkonsistenan pada nilai  market capitalization, 

profitability, leverage, kebijakan dividen dan harga saham yang bervolatil 

sepanjang periode 2013-2017. Research gap juga teridentifikasi mengenai 

perbedaan pengaruh size,profitability, danleverage terhadap kebijakan dividen. 

Pengaruh hubungan antara kebijakan dividen dengan volatilitas harga sahamjuga 

telah diteliti pada penelitian sebelumnya dengan hasil yang tidak seragam. 

Karakteristik perusahaan melalui ukuran finansial size,profitability, dan 

leveragejuga telah diteliti memiliki hubungan dengan volatilitas harga saham 

dengan hasil yang berbeda-beda pula.  

Melalui pemahaman di atas, peneliti berusaha untuk mengkaji kembali 

bagaimana hubungan karakteristik perusahaan(size,profitability, dan 

leverage)mempengaruhi kebijakan dividendan volatilitas harga saham dengan 

kebijakan dividen sebagai variabel mediasi.Peneliti juga bermaksud untuk 

menguji ulang pengaruh hubungan antar variabel sebagai mengingat terdapat 

perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan perusahaan 

Indonesia yang tercatat di IDX dalam indeks LQ45 sebagai penambahan untuk 

pengembangan riset di masa yang akan datang. 

Berdasarkan masalah penelitian yang sudah dirumuskan, maka dapat 

diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 



1. Apakah size berpengaruh terhadap kebijakan dividen danvolatilitas harga 

saham? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen dan volatilitas 

harga saham? 

3. Apakah profitabilityberpengaruh terhadap kebijakan dividen dan 

volatilitas harga saham? 

4. Apakah kebijakan dividen  berpengaruh terhadap volatilitas harga saham? 

5. Apakah kebijakan dividen dapat memediasi pengaruhsize, leverage, dan 

profitability terhadap volatilitas harga saham? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah; 

1. Menganalisiskarakteristik perusahaan (size) mempengaruhi kebijakan 

dividen dan volatilitas harga saham. 

2. Menganalisis karakteristik perusahaan (profitability) mempengaruhi 

kebijakan dividen dan volatilitas harga saham. 

3. Menganalisis karakteristik perusahaan (leverage) mempengaruhi 

kebijakan dividen dan volatilitas harga saham. 

4. Menganalisiskebijakan dividen dapat mempengaruhi volatilitas harga 

saham. 

5. Menganalisis kebijakan dividen dapat memediasi pengaruh antara 

karakteristik perusahaan (size, profitability, dan leverage) terhadap 

volatilitas harga saham. 



1.4 Kegunaan Penelitian 

 Manfaat yang diharapkandapat diberikan atas hasilpenelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan 

Sebagai alat bantu pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

mengelola perusahaan. 

2. Bagi calon investor 

Sebagai pertimbangan untuk berinvestasi pada saham perusahaan melalui 

faktor fundamental. 

3. Bagi akademisi 

Penambahan untuk riset yang sejenis, sehingga memperbanyak referensi 

sebagai dasar pengembangan penelitian. 
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