
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Pasar modal yang berkembang dengan begitu laju memberikan dampak 

kepada para investor. Pemegang saham akan lebih berjaga-jaga dalam membuat 

keputusan terhadap saham yang dimiliki. Lembaga perantara juga dapat 

bermanfaat dalam pasar modal. Lembaga perantara bisa menghubungkan pihak 

yang memerlukan dana dan yang mempunyai kelebihan dana.  

Indonesia disebut sebagai salah satu tempat tujuan investor untuk 

menempatkan dananya. Hal ini dapat diketahui dari transaksi penjualan dan 

pembelian saham yang terjadi pada emiten di Bursa Efek Indonesia. Dalam 

menilai suatu saham, acuan investor adalah dengan melihat statistik naik turunnya 

harga (volatilitas harga) yang terbentuk dalam pasar saham. 

Presentase yang dapat menggambarkan seberapa besar kemungkinan 

harga saham dalam periode tertentu bisa bergerak turun ataupun naik disebut 

sebagai volatilitas harga. Dalam melakukan kegiatan investasi, investor harus 

menerima segala risiko yang terjadi. Harga saham akan naik ataupun turun dengan 

laju jika volatilitas harga sangat tinggi. 

Faktor mikro dan makro dapat mengakibatkan terjadinya volatiltias harga 

saham. Faktor yang berdampak secara langsung pada perseroan disebut sebagai 

faktor mikro. Contoh faktor mikro adalah perubahan harga manajemen dan 

ketersediaan lainnya yang dapat merugikan kegiatan perusahaan. Berdasarkan 

fenomena tersebut, penelitian ini membahas mengenai faktor yang mengakibatkan 

terjadinya volatilitas harga saham, dimana variabel independen tersebut meliputi 

1  Universitas Internasional Batam 
 
Evie Mustika Sari. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volatilitas Harga Saham pada Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
UIB Repository©2019.



2 
 

dividend yield, payout, ukuran perusahaan, volatilitas laba, debt dan pertumbuhan 

aset.  

Karya ilmiah ini akan menggunakan perseroan yang tercatat pada Bursa 

Efek dari tahun 2013-2017. Karya ilmiah ini akan diberi judul “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Volatilitas Harga Saham Pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” . 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Volatilitas saham pada setiap tahunnya memberikan pergerakan yang 

berbeda beda. Pada tahun 2015 PT TRAM pernah mengalami penurunan lebih 

tinggi dari 22 persen ke level Rp75 per saham. Namun, pada periode sebelumnya 

saham TRAM pernah menguat 7,8 persen. Berdasarkan historis saham, PT TRAM  

dari harga tertingginya Rp 1900 pernah mengalami penurunan 96 persen. Pelaku 

pasar dapat digiurkan oleh pergerakan harga saham suatu emiten serta dapat 

mengkhawatirkan kepada investor karena harga saham dapat jatuh secara 

signifikan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Latar belakang pada penelitian menghasilkan uraian permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Apakah dividend yield berdampak secara signifikan terhadap volatilitas 

harga saham? 

2. Apakah dividend payout ratio berdampak secara signifikan terhadap 

volatilitas harga saham? 
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3. Apakah ukuran perusahaan berdampak secara signifikan terhadap 

volatilitas harga saham? 

4. Apakah volatilitas laba berdampak secara signifikan terhadap volatilitas 

harga saham? 

5. Apakah long-term debt berdampak secara signifikan terhadap volatilitas 

harga saham? 

6. Apakah pertumbuhan aset berdampak secara signifikan terhadap 

volatilitas harga saham? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh bukti empiris bahwa: 

1.  Untuk mengetahui apakah dividend yield berdampak secara signifikan 

terhadap volatilitas harga saham. 

2. Untuk mengetahui apakah dividend payout ratio berdampak secara 

signifikan terhadap volatilitas harga saham. 

3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berdampak secara 

signifikan terhadap volatilitas harga saham. 

4. Untuk mengetahui apakah volatilitas laba berdampak secara signifikan 

terhadap volatilitas harga saham. 

5. Untuk mengetahui apakah long-term debt berdampak secara signifikan 

terhadap volatilitas harga saham. 

6. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan aset berdampak secara signifikan 

terhadap volatilitas harga saham. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

terutama pemegang saham sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi di pasar modal. Secara terperinci, manfaat ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Investor  

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan 

memberikan informasi kepada investor untuk menentukan perusahaan yang 

memiliki potensi untuk melakukan investasi.  

2. Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penerapan ilmu-ilmu dan 

teori yang telah diperoleh pada program studi akuntansi di Universitas 

Internasional Batam, dan juga merupakan tambahan pengalaman yang sangat 

berharga kepada peneliti untuk melatih diri dalam menulis karya ilmiah.  

3. Penelitian Selanjutnya 

Mengharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan serta 

referensi bagi penelitian selanjutnya yang berminat untuk melakukan kajian di 

bidang yang sama. 

4. Akademisi 

Mengharapkan penelitian ini dapat menambah bukti yang mampu 

menjelaskan secara baik pengaruh dividend yield, dividend payout ratio, ukuran 

perusahaan, volatilitas laba, long-term debt, dan pertumbuhan aset terhadap 

volatilitas harga saham. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Terbagi menjadi lima bab dalam penelitian ini, di mana akan dijelaskan 

sub bab secara garis besar, diantaranya : 

BAB I     :  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang 

penelitian, permasalahan penelitian, tujuan hingga manfaat penelitian 

serta sistematika penelitian. 

BAB II    :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan kerangka teoritis yang membahas mengenai 

model penelitian terdahulu, menjelaskan mengenai variabel penelitian, 

model serta perumusan hipotesis. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, definisi 

operasional variabel, objek penelitian, serta teknik pengumpulan data 

dan metode analisis. 

BAB IV  :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menerangkan mengenai hasil penelitian analisis data serta 

kesimpulan dari hasil uji hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI, DAN 

IMPLIKASI  

Bab terakhir penelitian ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, 

keterbatasan dari penelitian, rekomendasi, serta implikasi kepada 

penelitian berikutnya. 
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