
BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan dalam menentukan penggunaan 

laba yang diperoleh perusahaan, yaitu apakah laba tersebut akan dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan 

untuk tujuan reinvestasi di masa yang akan datang. Apabila perusahaan memilih 

untuk membagikan laba sebagai dividen maka laba yang ditahan perusahaan akan 

berkurang yang berarti juga akan mengurangi sumber dana internal perusahaan, 

namun di lain pihak hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan pemegang 

saham. 

Kebijakan dividen bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan 

(earning) antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang 

saham sebagai dividen atau untuk digunakan di dalam perusahaan, yang berarti 

pendapatan tersebut harus ditahan dalam perusahaan (Bambang Riyanto, 

2001:265) atau dengan kata lain kebijakan dividen berkaitan dengan penentuan 

berapa proporsi dari laba yang akan dibagikan sebagai dividen dan berapa 

proporsi yang ditahan untuk diinvestasikan kembali. Hal ini timbul karena adanya 

perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan perusahaan. Di satu 

pihak, para pemegang saham akan menginginkan pembagian dividen yang tinggi 

untuk meningkatkan return. Di lain pihak, perusahaan berusaha menahan laba 

yang diperoleh untuk digunakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan, dimana pertumbuhan perusahaan tentu akan berimplikasi pada 

peningkatan kebutuhan dana. Oleh karena itu, kebijakan dividen ini diharapkan 

dapat memenuhi harapan-harapan para investor di satu sisi dan di sisi lain tidak 

menghambat pertumbuhan perusahaan. 

Investasi pada saham dinilai mempunyai resiko yang relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan obligasi, deposito dan tabungan. Hal ini disebabkan karena 

pendapatan yang diharapkan dari investasi saham bersifat tidak pasti (Sunariyah, 



2003). Bagi investor memperhatikan pembagian dividen merupakan suatu hal 

yang penting sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk 

melakukan investasi, karena dividen juga dapat menjadi penyampai informasi 

tentang keyakinan manajer dan prospek perusahaan di masa depan. Jika 

perusahaan merasa bahwa prospek di masa mendatang baik, pendapatan, aliran 

kas diharapkan meningkat atau diperoleh pada tingkat dimana dividen yang 

meningkat tersebut dibayarkan. Pasar akan merespon positif pengumuman 

kenaikan dividen tersebut. Sedangkan hal yang sebaliknya akan terjadi, jika 

perusahaan merasa prospek di masa mendatang menurun maka perusahaan akan 

menurunkan pembayaran dividennya dan pasar akan merespon negatif 

pengumuman tersebut (Mamduh M. Hanafi, 2004 : 371). Dengan demikian 

manajemen akan enggan mengurangi pembagian dividen, kalau hal ini ditafsirkan 

memburuknya kondisi perusahaan di masa yang akan datang. 

Menurut bentuk pembayarannya, dividen dapat dibedakan menjadi dua 

bentuk yaitu cash dividend (dividen tunai) dan stock dividend (dividen saham). 

Cash dividend merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas, stock 

dividend merupakan dividen yang dibayarkan sebagai tambahan jumlah lembar 

saham biasa kepada pemegang sahamnya. Cash dividend merupakan bentuk 

pembayaran dividen yang paling banyak digunakan oleh emiten untuk 

membagikan sebagian labanya kepada pemegang saham. Sebagai pihak di luar 

emiten, para pemegang saham akan membutuhkan informasi keuangan untuk 

menentukan besarnya dividen yang akan diterima dalam periode tertentu. 

Informasi tersebut disajikan melalui laporan keuangan perusahaan yang disusun 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan mencerminkan kinerja keuangan 

emiten yang ditunjukkan oleh rasio-rasio keuangan. 

Likuiditas perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya dividen yang 

dibayarkan sehingga semakin kuat posisi likuiditas perusahaan terhadap prospek 

kebutuhan dana di waktu mendatang, makin tinggi dividen tunai yang dibayarkan.  

Berarti semakin kuat posisi likuiditas perusahaan, maka kemampuannya untuk 

membayar dividen akan semakin besar pula (Bambang Riyanto, 2001:267). Ada 

pula suatu perusahaan yang keadaan likuiditasnya sangat baik tetapi membayar 



dividen yang rendah karena laba yang diperoleh perusahaan diinvestasikan dalam 

bentuk mesin dan peralatan, persediaan dan barang-barang lainnya, bukan 

disimpan dalam bentuk uang tunai. Ada beberapa rasio yang termasuk dalam rasio 

likuiditas antara lain current ratio, quick ratio, net working capital to sales dan 

cash ratio. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

seluruh kewajiban lancarnya dengan menggunakan seluruh aktiva lancarnya. 

Quick ratio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang jatuh 

tempo dari quick assets (melihat kualitas dari aktiva lancar). Net working capital 

to sales mengukur peranan sumber jangka panjang yang terikat pada aktiva lancar 

sehubungan dengan pelaksanaan penjualan. Sedangkan cash ratio yaitu rasio yang 

menggunakan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang harus 

dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan. Dalam penelitian ini 

menggunakan cash ratio karena kas adalah bentuk yang paling likuid yang bisa 

digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial, sedangkan hutang lancar 

menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi dalam waktu dekat biasanya kurang 

dari satu tahun. 

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya 

(Leverage Ratio) akan mempengaruhi besarnya laba yang akan dibagikan sebagai 

dividen kepada para pemegang saham. Semakin tinggi tingkat hutang yang 

dimiliki, maka beban bunga yang harus ditanggung juga akan semakin besar. Hal 

ini akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh semakin kecil, sehingga 

berpengaruh pada rendahnya dividen yang mampu dibayarkan kepada pemegang 

saham. Ada beberapa rasio yang termasuk dalam leverage ratio antara lain debt to 

equity ratio (menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

jaminan untuk keseluruhan hutang yang dimiliki), times interest earned 

(mengukur pengaruh adanya modal luar bagi perusahaan) dan fixed charged 

coverage (mengukur kemampuan perusahaan dalam menanggung beban tetap). 

Dalam penelitian ini akan menggunakan debt to equity ratio untuk mengetahui 

berapa besar peranan modal yang dimiliki oleh pemegang saham. 

Pendapatan per lembar saham atau yang lebih dikenal dengan earning per 

share (EPS) juga akan mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan 



dibagikan. EPS yang merupakan salah satu rasio pasar adalah perbandingan antara 

laba bersih setelah pajak dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Rasio pasar 

lainnya yaitu price earning ratio (mencerminkan pengakuan pasar terhadap laba 

yang dihasilkan perusahaan per lembar saham) dan dividend payout ratio (bagian 

laba perusahaan yang dibayarkan dalam bentuk dividen). EPS dari suatu 

perusahaan dapat dijadikan sebagai suatu indikator untuk menilai apakah suatu 

perusahaan mampu meningkatkan keuntungannya, yang berarti juga 

meningkatkan kekayaan para pemegang sahamnya. Dari keuntungan itu akan 

ditentukan seberapa besar laba yang dibagikan dan seberapa besar laba yang akan 

ditahan. 

Pembagian dividen dilakukan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia dalam tiga tahun terakhir (2004-2006). Populasi penelitian adalah 

seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2004-2006 Berdasarkan kriteria yang digunakan 17 perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang 

membagikan cash dividend secara konstan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI sebagai sampel dalam penelitian ini merupakan salah satu sektor industri 

yang ikut berperan serta dalam pasar modal.  

Adanya perbedaan pembagian cash dividend oleh masing-masing 

perusahaan menunjukkan bahwa setiap perusahaan memiliki pertimbangan yang 

berbeda-beda dalam menentukan kebijakan dividen. Secara konseptual apabila 

cash ratio dan earning per share perusahaan semakin meningkat pada setiap 

tahunnya, maka kemungkinan perusahaan akan membagikan dividen yang 

semakin besar pula.Yang terjadi di dalam perusahaan selalu berfluktuasi setiap 

tahunnya, serta ada pula perusahaan yang membagikan dividen secara konstan 

setiap tahunnya meskipun likuiditas dan nilai pasar perusahaan tiap tahun selalu 

berubah. 

Pembagian dividen dalam perusahaan juga dipengaruhi oleh hutang. 

Apabila perusahaan memperoleh hutang baru untuk membiayai perluasan 

perusahaan, maka sebelumnya perusahaan harus sudah merencanakan bagaimana 

caranya untuk membayar kembali hutang tersebut. Apabila perusahaan 



mempunyai kebijakan pelunasan hutang dari dana sendiri yang berasal dari 

keuntungan, maka perusahaan harus menahan sebagian besar pendapatannya 

untuk keperluan itu yang berarti akan dapat mengurangi jumlah laba yang dapat 

dibagikan sebagai cash dividend. Dengan kata lain perusahaan harus membagikan 

dividen yang rendah. Dalam kaitannya dengan tersebut kiranya diketahui bahwa 

cash ratio, debt to equity ratio dan earning per share mempengaruhi besar 

kecilnya suatu perusahaan dalam membagikan dividen. 

Ketika menanamkan modal di perusahaan emiten, pemegang saham 

mempunyai harapan akan mendapatkan keuntungan dari modal yang 

ditanamkannya itu. Dalam hal ini ada dua jenis dividen yang bisa diperoleh 

pemegang saham, yaitu dividen kas dan dividen non kas. Dividen tunai (cash 

dividend) adalah dividen yang dibayar oleh emiten kepada pemegang saham 

dalam bentuk tunai. Dividen non kas adalah dividen yang dibayarkan dalam 

bentuk saham dengan proporsi tertentu. Contoh dividen non kas adalah dividen 

saham (stock dividend) dan dividen aktiva. 

Cash dividend merupakan masalah yang sering kali menjadi topik 

pembicaraan yang hangat di antara pemegang saham dan juga pihak manajemen 

perusahaan emiten, bahkan cenderung terjadi kontroversi antara pemegang saham 

dan perusahaan emiten. Menghadapi kondisi perekonomian seperti ini, banyak 

perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil, akan menaruh perhatian pada 

masalah pendanaan. Disamping itu, masalah-masalah lainya seperti produksi, 

marketing dan personalia, akan menjadi perhatian perusahaan dalam pencapaian 

tujuan perusahaan. 

Pada prinsipnya, setiap perusahaan membutuhkan dana. Pemenuhan dana 

tersebut berasal dari sumber intern ataupun sumber ekstern. Kebanyakan 

perusahaan menggunakan modal hutang/pinjaman hanya sebagai pelengkap 

apabila dana yang diperlukan kurang mencukupi. Saham merupakan salah satu 

surat berharga yang terdapat dipasar modal. Saham dapat didefinisikan sebagai 

tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan 

atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan 



bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 

berharga tersebut. 

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan 

membeli atau memiliki saham, yaitu: dividend dan capital gain. Dividen 

merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham 

atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen adalah balas jasa bagi 

mereka yang telah menginvestasikan dananya dalam bentuk saham.  Dividen 

diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan capital gain merupakan selisih 

antara harga beli dan harga jual saham.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul ”Pengaruh Cash Ratio, Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Cash Dividend”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah Cash Ratio, Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share 

(EPS) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

cash dividend. 

2. Seberapa besar pengaruh Cash Ratio, Debt to Equity Ratio (DER), 

Earning Per Share (EPS) terhadap cash dividend. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukan penelitian ini, adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Data dan informasi tersebut akan digunakan 

sebagai bahan dalam menyusun penelitian ini.  

 

 

 



Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah Cash Ratio, Debt to Equity Ratio (DER), 

Earning Per Share (EPS) secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap cash dividend. 

2.   Untuk mengetahui besarnya pengaruh Cash Ratio, Debt to Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS) terhadap cash dividend.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi : 

1. Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan terutama mengenai pembayaran 

dividen serta pengaruhnya terhadap harga saham perusahaan dan 

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama 

2. Perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam penetapan pembagian dividen, khususnya dividen tunai dimasa 

mendatang. 

3. Investor, dapat dijadikan bahan pertimbangan investor dalam memilih 

saham-saham yang akan dibelinya. 

4. Universitas, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya 

kajian ilmiah dalam praktek pasar modal. 

5. Pihak lain, sebagai sumbangan pemikiran dalam melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan dividen, khususnya dividen tunai. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan 

pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) adalah 

rasio yang menunjukkan presentase laba perusahaan yang dibayarkan kepada 

pemegang saham dalam bentuk kas. Rasio ini juga menentukan jumlah saldo laba 



sebagai sumber pendanaan. Semakin besar saldo laba, semakin sedikit jumlah laba 

yang dialokasikan untuk pembayaran dividen. 

Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat diminati 

dewasa ini dibandingkan instrumen-instrumen investasi lain seperti deposito, SBI, 

valas, ataupun obligasi. Para investor memiliki harapan bahwa dengan melakukan 

investasi pada saham akan memeperoleh return baik dalam bentuk dividen yang 

besarnya minimal sama dengan tingkat suku bunga deposito, ataupun dalam 

bentuk capital gain yaitu dari hasil selisih harga jual saham dan harga beli. 

Jika mempelajari fluktuasi yang terjadi di Bursa efek Indonesia, dapat 

ditemukan adanya suatu pola kenaikan ataupun penurunan dengan tingkatan 

tertentu pada waktu-waktu tertentu, baik harian, mingguan, ataupun bulanan 

dalam setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti issue, 

kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, kebijakan politik, dan lain sebagainya 

(Vonny Dwiyanti, 1999; 14). 

Beberapa macam bentuk pembayaran dividen adalah sebagai berikut : 

1. Cash Dividend (dividen tunai), yaitu dividen yang dibayarkan dalam 

bentuk uang tunai. Pada umumnya cash dividend ini lebih disukai oleh 

para pemegang saham jika dibandingkan dengan bentuk dividen 

lainnya. Untuk dapat membayar cash dividend ini, seorang manajer 

keuangan akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan keuangan 

perusahaan. Keadaan keuangan perusahaan seperti, jumlah laba yang 

dianggap cukup untuk menyatakan bahwa dividen memang dapat 

dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Seorang manajer harus 

memperhatikan posisi likuiditas yang memungkinkan pembayaran 

cash dividend ini. 

2. Stock Dividend, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham. 

Seperti juga cash dividend maka pembayaran stock dividend ini juga 

harus didasarkan adanya laba atau surplus yang tersedia. Dengan 

dibayarkannya stock dividend ini maka terjadi tambahan modal saham. 

3. Property Dividend, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk 

barang. Syaratnya barang tersebut dapat dibagikan atas bagian-bagian 



yang homogen serta penyerahannya kepada para pemegang saham 

tidak akan mengganggu kontinuitas perusahaan. Jadi dalam hal ini 

mungkin terjadi pembayaran dividen dalam bentuk barang-baraang 

yang yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh perusahaan tersebut. 

4. Script Dividend, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk script 

(janji hutang). Perusahaan akan membayar tunai sejumlah tertentu 

sesuai dengan yang tercantum dalam script tersebut. 

Van Horne (2002 : 316-317) memberi penjelasan perihal isi informasi 

yang terdapat dalam dividen, yaitu : 

“Cash dividend, then may be viewed as a signal to investors. Presumably, 
companies with good news about their future profitability will want to tell 
investors. Rather than make a simple announcement, dividends may be 
increased to add conviction to the statement. When a firm has a target 
payout ratio that is stable over time and it changes this ratio, investors 
may believe that management is announcing a change in the expected 
future profitability of the firm. Accordingly, the price of stock may react to 
any unanticipated changes in dividends.” 
 
Pandangan yang menyatakan tentang adanya informasi yang penting yang 

terkandung dalam dividen dikenal dengan pengaruh pengisyaratan (Signalling 

Theory/effect). Pengaruh pengisyaratan, menitikberatkan pada penyampaian 

informasi atau sinyal mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Teori ini 

menganggap bahwa informasi dividen dapat berarti sinyal positif bagi investor 

karena perusahaan mempunyai arus kas dari hasil operasi perusahaan untuk 

dibagikan sebagai dividen. Selain itu, pada umumnya manajemen perusahaan 

tidak akan mengambil resiko dengan membayar dividen yang tinggi pada suatu 

waktu tertentu bila menurut estimasi mereka perusahaan tidak mampu untuk 

mempertahankannya di masa yang akan datang. Jadi perusahaan hanya akan 

menaikkan dividen jika manajemen mempercayai bahwa laba perusahaan telah 

mempunyai kinerja yang semakin baik. Ini berarti bahwa suatu peningkatan 

dividen mengindikasikan prospek dan arah membaik perusahaan di masa yang 

akan datang. 

Dimana para pemegang saham menafsirkan bahwa kenaikan atau 

penurunan pembayaran dividen mencerminkan membaiknya atau memburuknya 



kondisi dan prospek perusahaaan. Sehingga harga saham akan meningkat atau 

menurun jika terjadi peningkatan atau penurunan pembayaran dividen (cash 

dividend). Karena umumnya pemodal cenderung bereaksi secara berlebihan jika 

ada kabar buruk, akhirnya perusahaan enggan mengambil keputusan penurunan 

pembayaran dividen (cash dividend). 

Di lain pihak bagi perusahaan emiten, pertimbangan yang digunakan untuk 

memutuskan pembagian cash dividend tidak semudah itu. Perusahaan emiten akan 

mempunyai banyak pertimbangan yang kadangkala bertentangan dengan harapan 

dari pemegang saham. Ketika terjadi pertentangan seperti ini, segala teori yang 

berkaitan dengan pembagian cash dividend seakan-akan tidak berguna, karena 

keputusan akhir untuk membagi cash dividend berada sepenuhnya di tangan 

manajemen perush emiten, khususnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Penulis mengutip judul dari 2 (dua) judul yaitu : 

1. “Hubungan Rasio-Rasio Keuangan dengan Perubahan Harga Saham 

(Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEJ)” dengan 

penjelasan bahwa dalam bentuk rasio keuangan inilah investor bisa 

mengukur dan memberikan indikasi mengenai kinerja keuangan 

perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Apabila rasio 

keuangan tersebut baik maka kinerja keuangan perusahaan tersebut 

juga baik sehingga para investor akan berminat untuk membeli saham 

perusahaan tersebut. 

2. “Pengaruh Perubahan Dividen Tunai terhadap Perubahan Harga 

Saham” dengan penjelasan bahwa perubahan dividen tunai 

mempengaruhi perubahan harga saham. Apabila terjadi kenaikan 

pembayaran dividen tunai maka terjadi pula penurunan harga saham. 

Secara garis besar perbedaan dari judul yang penulis buat yaitu, penulis 

menggabungkan 2 (dua) judul diatas, menjadi ”Pengaruh Cash Ratio, Debt to 

Equity Ratio (DER), dan Earning Per Share (EPS) terhadap Cash Dividend”. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut : “Pengaruh Cash Ratio, Debt to Equity Ratio (DER) , Earning 

Per Share (EPS) terhadap cash dividend.” 



Penelitian ini merupakan perbandingan dari beberapa penelitian 

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan selain sebagai acuan dan referensi penulis, juga 

untuk memudahkan penulis dalam menetapkan asumsi-asumsi dan membuat 

kerangka pemikiran teoritis dengan menelaah penelitian terdahulu. 

 

1.6 Metodologi Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

pendekatan survei. Menurut M.Nazir (2003:54):  

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang ”.  
 
Metode deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan data dan fakta atau 

fenomena atas variabel-variabel yang diteliti serta pengaruhnya antara satu 

variabel dengan variabel lainnya. Data dan fakta ini kemudian diolah dan 

selanjutnya ditarik kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

hipotesis, untuk menganalisis pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependen, disertai dengan hasil dan pembahasannya. 

Sementara itu menurut M.Nazir (2003:56):  

“Pendekatan survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 
fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan 
secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari 
suatu kelompok suatu daerah”.  
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) yang telah diaudit 

oleh Akuntan Publik. 

 

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

berkunjung ke Pojok BEI yang berada di Univerrsitas Widyatama. 

Disini penulis mendapatkan Data Laporan Keuangan dan Data 

mengenai Harga Saham Perusahaan. 



2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Selain mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan data 

penelitian, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan dengan cara 

membaca, mengkaji, dan menelaah berbagai literature, buku, majalah, 

jurnal serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti yang bersifat teoritis dan dipergunakan sebagai bahan 

pembanding dalam pembahasan. 

 

1.7 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data di Bursa Efek Indonesia 

atau Pojok BEI, www.idx.co.id dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya 

dengan penelitian dan waktu dari bulan Desember 2008 sampai februari 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


