
ABS1RAKSI 

Pasar modal merupakan salah satu alternatif yang sangat menarik sebagai 

salah satu sumber pembiay8811 badan usaha agar harlan usaha dapat lebih 

berkembang. Di sisi lain pasar modal merupakao altematif media investasi bagi 

para investor dan juga berperan sebagai sarana penyahD"an dana masyarakat ke 

sektor produktif 

Bagi badan usaha, mrtuk membiayai investasinya dapat diperoleh salah 

satunya dengan melakukango public. 

Badan usaha yang bekerja Jebih efisien akan dapat menghasilkan Isba yang 

besar, sebagian laba tersebut ditahan wituk kepelJtinBan badan-usaha dan sebagian 

lagi dibagikan kepada para pemegaog aahtBIL Pemba.gian deviden yang semakin 

besar cendenmg menyebabkan sahan dari badm11 usaba tersebut banyak diminati 

oleh para investor. M eningkatnya pennintaan terlJBdap saham tersebut sedangkan 

penawarannya relatiftet.ap akan eoyebabkan naiknya barga pasar saham tersebut 

Disisi lain, investor j angka panjq lebih men,gbarapkan laba yang besar serta 

pembagian deviden yang tingi dari padameJl8harapkan cap ital gain. 

Dari uraian di atas. maka ingin dilakukan penelitian untuk mengetahui 

apakah benar harga pasar saham badan usaha ada pen,garuhnya dengan besarnya 

deviden yang dibagikan oleh badan usaha tersebut Sehingga hal ini dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan bagi investor di dalam menentukan 

pemilihan saham-saham mana yang terbaik. 

Dalam penelitian ini, akan dilakukan pembatasan tentang besamya deviden 

yang dibagikan setiap tahun dari industri berat yang go public di BES antara tab\Dl 

1991-1993. Demikian juga harga pasar saham badan us aha yang terjadi setiap hari 

di BES dalamperiode tahlUll992-1994. 

Yang menj adi dasar ~ian teori penelitian ini adalah teori Bird in the Hand 

yaitu nilai dari sebuah badan usaha akan dapat dimaksimisasi dengan rasio 

pembayaran deviden (dividend payout ratio) yang tinggi. 
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Da'i hasil pengolahan korputer menrmjulftan t hihrry < t tabel maka IIa
ditolak, artinya bahwa tidak terd4at penganrh mtra deviden pay-out ratio dengm
harga pasar rahan adalah tidak bena-.

Berdasu'kan hasil uji t diatas ditdk kesirryulm bahwa terd4at peagaruh
mtara deviden pay-ors ratio dengan harp pasa. sahan pada badan usFha indrsti
berat di BES. Hal ini berarti hipotesis k".j. y-g dikemukakm dryat diterima
kebenarannya

Lnplikasi dari penelitian ini, hasit gnrtisis reg.erl sederhma melnrnju&km
adarya hubunge negatif antara deviden pry-out ratio de4gm hrga pasa. saha4

karena dengan menirgkahya deviden pay-ort ratio akan diikrfi oleh penurunan

ha'g. pasar sahan Hal ini disebabkm karalderistik da'i indusbi barat memerl'kan
investasi pada aktiva jmgka purjang *"iingga brd* *aha membutuhkm dma yoqg

besar rmtrk membiayai invegtasinya Apabila badur usaha ceodenmg membagikan

deviden semakin besr maka semskin kecil laba ymg ditahm rmhlk keperluaa
investasi, akibatnya tidak terjadi peningkstar pertmbuhm laba Darnpak da.i
pertrnbuhan laba tersebr.t adatah harga pasar sahur badu usaha yang semakin
hrnm.

Dari hasil pengulolran koefisieo determhari menrmjulftm bahwa badan
usaha tidaklah perlu untuk membagikm deviden yang besr kepada pemegdg

sahur Oleh sebab penganrh deviden payout ratio tertadap haga pasr saham

sangal kecil yaifu sebesr 18,589r/o.
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