
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
 
2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Teori ini menerangkan alasan mengapa perusahaan memiliki dorongan 

untuk menyerahkan laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal. 

Perusahaan wajib mampu menghasilkan kas secukupnya dalam membayarkan 

dividen secara tunai, karena hal ini merupakan hal yang sangat mahal. Biaya 

pembayaran dividen dapat diganti melalui pengeluaran saham. Hal ini hanya 

dapat dilakukan bagi perusahaan yang prospeknya bagus. Apabila hal ini 

dilakukan secara bertahap maka harga akan semakin bertingkat. Namun, hal ini 

bagi perusahaan yang prospeknya tidak bagus tidak dapat melakukan hal 

demikian (Bhattacharya, 1979). 

 

2.1.2 Hipotesis Pasar Efisien (Efficient Market Hypothesis) 

Keseluruhan informasi dalam pasar akan tercermin dalam hipotesis pasar 

efisien (Megginson, 1997). Teori ini hanya berlaku apabila investor tidak 

menghiraukan semua informasi yang tidak relevan, tidak menghitung biaya 

transaksi apabila saham diperdagangkan, seluruh data yang ada bersifat sama rata 

atau imbang bagi semua investor, serta semua investor mempunyai ekspektasi 

yang homogen. Diklasifikasikan menjadi tiga jenis dalam teori ini menurut 

Hendriksen & Breda (2000) yaitu: 

Bentuk lemah, teori ini mengatakan bahwa harga sekuritas 

mencerminkan secara keseluruhan informasi pada masa lalu. Dalam dunia 
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akuntansi teori ini dikatakan penting karena secara tidak langsung teori ini 

memberi tahu bahwa dalam harga saham secara tepat dan cepat akan mengandung 

informasi  baru. Refleksi total dari harga saham merupakan informasi baru yang 

terkandung dan jika hal ini terjadi dalam jangka waktu panjang, harga sekuritas 

akan menjadi sebuah indikasi yang sempurna terhadap tinggi rendahnya arah 

pergerakan harga saham berikutnya. 

Bentuk semi-kuat, bentuk ini pada intinya mengambil posisi tengah 

antara bentuk kuat dan bentuk lemah. Artinya, informasi internal tidak akan 

tercermin didalam harga saham. Dengan membandingkan kedua jenis teori EMH 

lainnya, teori ini merupakan teori yang terbaik. 

Bentuk kuat, teori ini menyatakan bahwa secara mutlak seluruh data yang 

relevan dapat tercermin dalam pasar saham.  Informasi tersebut dapat berupa yang 

hanya tersedia pada internal perusahaan maupun yang tersebar di pasar telah 

tercermin dalam harga saham. Terdapat beberapa alasan mengapa teori ini sulit 

dibuktikan, yaitu  adanya hukum yang melarang menggunakan informasi internal 

dalam memperdagangkan saham, investor luar sulit untuk mendapatkan informasi 

internal, serta dengan jelas teori ini menerangkan bahwa secara mutlak harga 

saham dapat mencerminkan informasi internal. 

 

2.1.3 Volatilitas Harga Saham 

Sebuah alat pengukuran yang mendefinisikan risiko serta merupakan 

tingkat perubahan harga sekuritas pada waktu tertentu disebut sebagai volatilitas 

harga saham. Apabila perubahan semakin meningkat, maka keuntungan atau 

kerugian dalam jangka pendek juga akan semakin meningkat. Jika saham 
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dikatakan volatil, harga saham dari waktu ke waktu akan sangat bervariasi serta 

pada masa depannya harga saham akan sulit diprediksi. Semakin rendah suatu 

perubahan saham yang diberikan, semakin besar keinginan pemegang saham 

untuk memilikinya (Hussainey, 2011). 

 (Ullah, 2015) mendefinisikan bahwa tolak ukur untuk menentukan 

resiko dari saham disebut sebagai volatilitas saham. Jika volatilitas harga 

mengalami kenaikan dengan tinggi dan rendah, maka dapat disimpulkan bahwa 

harga pada pasar saham juga akan mengalami kenaikan dan penurunan dengan 

laju. Volatilitas saham menjadi perhatian bagi para pemegang saham di pasar 

modal karena dijadikan sebagai acuan penentuan strategi yang tepat dalam 

investasi. Volatilitas yang signifikan mengindikasikan bahwa keuntungan atau 

kerugian suatu saham akan lebih besar dalam jangka pendek (Hashemijoo, 2012). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Kebijakan dividen dengan volatilitas saham diteliti pada negara Kenya 

pada tahun 2013. Payout dan yield merupakan variabel independen yang 

digunakan. Perdagangan aktif yang tercatat di Nairobi Securities Exchange 

selama 10 tahun dari 1999 – 2008 menjadi data yang diseleksi. Penelitian 

menggunakan pengujian sampel berpasangan. Hasil uji menerangkan bahwa 

payout berhubungan secara negatif dengan volatilitas saham, sedangkan yield 

berdampak signifikan positif terhadap volatilitas saham (Kenyoru, 2013). 

Korelasi antara kebijakan dividen terhadap volatilitas diteliti pada negara 

Bangladesh di tahun 2008. Variabel yang diuji dalam penelitian adalah yield, 

volatilitas laba, payout, debt, ukuran perusahaan dan pertumbuhan aset. Yield, 
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debt, dan growth berdampak signifikan positif dengan volatilitas saham, 

sedangkan payout, volatilitas laba dan ukuran perusahaan berdampak signifikan 

negatif terhadap volatilitas harga saham (Rashid & Rahman, 2008). 

Variabel mengenai volatilitas saham dan return saham diteliti di Kinerja 

Bank Nepal pada periode 2008-2016. Variabel yang diuji dalam penelitian adalah 

market capitalization, payout, yield, leverage, serta pertumbuhan aset. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa market capitalization, payout, yield, serta leverage 

berdampak positif dengan volatilitas harga saham, sedangkan Growth berdampak 

negatif dengan volatilitas harga saham (Gautam, 2017). 

Hashemijoo (2012), Zakaria (2012), dan Zainudin (2018) juga meneliti 

mengenai share price volatility. Tiga peneliti tersebut meneliti pada negara yang 

sama, yaitu di negara Malaysia. Hashemijoo (2012) menyelidiki hubungan 

volatilitas saham dengan kebijakan dividen yang berfokus pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. 85 perusahaan dijadikan 

sebagai sampel serta dilakukan percobaan dengan metode regresi berganda dalam 

periode 2005-2010.  

Penelitian selanjutnya mengenai kebijakan dividen yang berdampak pada 

volatilitas saham terhadap perusahaan konstruksi diteliti pada negara Malaysia 

sebanyak 77 perusahaan dalam periode 2005-2009. Dalam penelitian, terdapat 

hubungan positif antara payout dengan volatilitas saham, dan yield berhubungan 

negatif terhadap volatilitas saham (Zakaria, 2012). 

Penelitian selanjutnya menyelidiki mengenai hubungan antara volatilitas 

dengan kebijakan pada dividen pada perseroan industri yang tercatat di Bursa 

Efek Malaysia. Sebanyak 166 perusahaan pada periode 2003-2012 dijadikan 
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sebagai sampel perusahaan untuk diteliti. Dalam karya ilmiah ini, variabel yang 

dipakai adalah yield, payout, size, volatilitas laba, leverage, serta pertumbuhan 

aset (Zainudin, 2018). 

Penelitian mengenai volatilitas harga saham dengan memakai 53 

perseroan di Amman Stock Exchange dari periode 2001-2013. Variabel 

independen yang dipakai adalah yield dan payout dengan menambahkan ukuran 

perusahaan, pembelian kembali saham (stock repurchase), dan dividen saham 

sebagai variabel kontrol (Shawawreh, 2014). 

Hubungan antara dividen dan volatilitas diteliti di negara Inggris selama 

10 tahun pada periode  1998-2007. Variabel independen yang dipakai tersebut 

adalah yield dan payout. Dalam karya tersebut juga ditambahkan variabel yang 

mengontrol seperti size, volatilitas laba, leverage, serta pertumbuhan aset. Metode 

yang dipakai adalah metode analisis regresi berganda. Hasil percobaan 

menerangkan bahwa payout dan ukuran perusahaan berhubungan signifikan 

negatif terhadap volatilitas harga saham, sedangkan utang jangka panjang 

berhubungan positif terhadap volatilitas (Hussainey, 2010). 

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Model Penelitian Tipe Kesimpulan 

1 Schwert (1989) 

Volatilitas Harga 
Saham Dependen   

Volume Perdagangan Independen Signifikan Positif 
Leverage Independen Signifikan Positif 
Inflasi Independen Signifikan Positif 
Pertumbuhan Uang Independen Signifikan Positif 
Tingkat Suku Bunga Independen Signifikan Positif 
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No Penelitian Model Penelitian Tipe Kesimpulan 

2 Kenyoru (2013) 

Volatilitas Harga 
Saham Dependen   

Dividend Yield Independen Signifikan Positif 

Dividend Payout Ratio Independen Signifikan Negatif 

3 Rashid dan 
Rahman (2008) 

Volatilitas Harga 
Saham Dependen   

Dividend Yield Independen Signifikan Positif 
Volatilitas Laba Independen Signifikan Negatif 
Dividend Payout Ratio Independen Signifikan Negatif 
Long Term Debt Independen Signifikan Positif 
Ukuran perusahaan Independen Signifikan Negatif 

Pertumbuhan Aset Independen Signifikan Positif 

4 Gautam (2017) 

Volatilitas Harga 
Saham Dependen   

Market Capitalization Independen Signifikan Positif 
Dividend Payout Ratio Independen Signifikan Positif 
Dividend Yield Independen Signifikan Positif 
Leverage Independen Signifikan Positif 

Pertumbuhan Aset Independen Signifikan Negatif 

5 Hashemijoo (2012) 

Volatilitas Harga 
Saham Dependen   

Dividend yield Independen Signifikan Negatif 
Payout ratio Independen Signifikan Negatif 
Ukuran perusahaan Control Signifikan Negatif 
Volatilitas Laba Control Signifikan Positif 
Long-term debt Control Signifikan Negatif 
Pertumbuhan Aset Control Signifikan Negatif 

6 Zakaria (2012) 

Volatilitas Harga 
Saham Dependen   

Dividend Payout Ratio Independen Signifikan Positif 
Dividend Yield Independen Signifikan Negatif 
Pertumbuhan Aset Control Tidak Signifikan 
Ukuran Perusahaan Control Signifikan Positif 
Leverage Control Signifikan Negatif 
Volatilitas Laba Control Tidak Signifikan 

7 Zainudin (2018) 

Volatilitas Harga 
Saham Dependen   

Dividend Yield  Independen Signifikan Negatif 
Dividend payout ratio Independen Signifikan Negatif 
Volatilitas Laba Control Signifikan Positif 
Leverage Control Signifikan Positif 
Pertumbuhan Aset Control Signifikan Positif 
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No Penelitian Model Penelitian Tipe Kesimpulan 

8 Al-Shawawreh 
(2014) 

Volatilitas Harga 
Saham Dependen   

Dividend Payout Ratio Independen Signifikan Negatif 

Ukuran Perusahaan Control Signifikan Positif 

9 Hussainey (2010) 

Volatilitas Harga 
Saham Dependen   

Dividend Yield  Independen Signifikan Negatif 
Payout Ratio Independen Signifikan Negatif 
Ukuran perusahaan Control Signifikan Negatif 
Long Term Debt Control Signifikan Positif 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Dividend Yield 

Dividen yield didefinisikan sebagai keuntungan yang dibagikan kepada 

pemegang saham secara kas atau tunai. Yield merupakan rasio dari dividen 

terhadap harga saham. Dengan mengasumsi bahwa tidak ada kenaikan harga 

saham, tingkat keuntungan investasi pada suatu saham dapat tercermin dalam 

dividend yield. Hal ini penting terutama bagi pemegang saham yang berorientasi 

pada penghasilan tetap. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi, 

maka perusahaan juga harus mampu membagikan dividen yang besar (Warsono, 

2003). 

Penelitian Hashemijoo (2012) mengemukakan hubungan signifikan 

secara negatif antara yield dengan volatilitas saham. Hipotesis ini sepadan dengan 

Hussainey (2010), Zakaria (2012), Salari (2012), Ramadan (2013), Al-Qudah dan 

Yusuf (2015), serta Zainudin (2018) yang menunjukkan yield berhubungan 

negatif signifikan terhadap volatilitas. Hal ini disebabkan membayarkan dividen 

yang semakin besar menandakan sinyal profitabilitas perusahaan semakin kuat 
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pada masa mendatang. Serta pemegang saham akan menghadapi risiko yang 

semakin rendah dan akan mengakibatkan tingkat volatilitas harga saham menurun. 

Penemuan ini bertentangan terhadap penelitian Lashgari (2014) serta 

Gautam (2017) yang mengemukakan hubungan positif antara yield terhadap 

volatilitas saham. Sementara Pirzada (2017) menemukan hubungan non-signifikan 

antara yield terhadap volatilitas saham. 

H1 : Terdapat hubungan secara signifikan negatif antara yield terhadap 

volatilitas harga saham. 

 

2.3.2 Dividend Payout Ratio 

Payout ratio merupakan rasio dalam persentase yang menunjukkan setiap 

laba yang didapatkan. Payout ratio juga dapat digunakan sebagai pengukuran 

berapa besar rupiah yang diberikan kepada investor dari hasil laba perusahaan 

setelah dikurangkan dengan pajak. 

Rashid dan Rahman (2008) membuktikan jika payout memiliki pengaruh 

signifikan secara negatif terhadap volatilitas harga saham. Hal ini dikarenakan 

semakin besar pembayaran dividen maka perusahaan juga akan mendapatkan 

sinyal profitabilitas yang semakin kuat. Hal ini dapat mengurangkan risiko dalam 

berinvestasi dan naik turunnya harga saham juga dapat terpengaruh.  

Hipotesis tersebut juga didukung oleh penelitian Hussainey (2010), 

Hashemijoo (2012), Salari (2012), Zainudin (2018) dan Al-Qudah dan Yusuf 

(2015) yang juga menemukan pengaruh terhadap volatilitas saham. Akan tetapi 

penelitian ini tidak sepadan dengan penelitian Tharshiga (2015), Gautam (2017), 
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serta Zakaria (2012) yang menemukan adanya hubungan signifikan positif antara 

DPR dengan volatilitas harga saham.  

H2 : Terdapat signifikan yang positif antara payout ratio terhadap volatilitas 

harga saham. 

 

2.3.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan yang signifikan dapat memberikan penjelasan 

mengenai harga saham. Rata-rata pengembalian yang lebih tinggi dapat dilihat 

pada saham yang lebih kecil. Perusahaan kecil kurang terlihat dalam kegiatan 

diversifikasi, sehingga akan kurang sasaran pengawasan pemegang saham 

dibandingkan dengan perusahaan besar (Allen & Rachim, 1996). Akibatnya, 

saham perusahaan kecil yang diperdagangkan di pasar akan kurang informatif, 

lebih likuid dan akan dihadapi perubahan harga yang semakin tinggi. 

Penelitian Hashemijoo (2012) menerangkan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki hubungan secara negatif terhadap volatilitas saham. Hal ini sejalan 

dengan penelitian oleh Hussainey (2010), Rashid dan Rahman (2008), dan Nazir 

(2010) yang juga menemukan hubungan yang sama dengan penelitian Hashemijoo 

(2012).  

Namun penelitian di atas bertentangan dengan Zakaria (2012), Al-

Shawawreh (2014), dan Salari (2012) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berhubungan negatif terhadap volatilitas saham. 

H3 : Terdapat korelasi negatif signifikan antara ukuran perusahaan dengan 

volatilitas harga saham. 
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2.3.4 Volatilitas Laba 

Volatilitas laba merupakan pengukuran tingkat risiko bisnis serta potensi 

kebangkrutan perusahaan (Bathala, 1994). Penelian membuktikan bahwa 

volatilitas laba merupakan variabel yang berdampak signifikan terhadap 

perubahan volatilitas harga serta menyatakan bahwa risiko pasar modal yang akan 

dihadapi oleh perusahaan dapat mengakibatkan volatilitas harga saham. Artinya, 

apabila tingkat volatilitas laba semakin meningkat dalam suatu perusahaan maka 

akan semakin meningkat juga minat pemegang saham terhadap perusahaan 

tersebut (Hashemijoo, 2012). 

Penelitian Zainudin (2018) juga menunjukkan bahwa volatilitas laba 

mempunyai hubungan signifikan secara positif dengan volatilitas harga saham. 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Salari (2012) membuktikan 

bahwa volatilitas laba tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap volatilitas 

saham.  

H4 : Terdapat hubungan positif signifikan antara volatilitas laba terhadap 

volatilitas saham. 

 

2.3.5 Long-term Debt  

Rasio total hutang yang lebih rendah lebih disukai oleh kreditor. Salari 

(2012), Hussainey (2010), serta Zainudin (2018) mengemukakan bahwa variabel 

debt berpengaruh signifikan positif dengan volatilitas harga saham. Penelitian ini 

bertentangan dengan hipotesis dari Onsomu dan Onchiri (2014) yang menemukan 

hubungan yang tidak  signifikan antara debt dengan volatilitas harga saham. 
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 Zakaria (2012) membuktikan jika debt berhubungan negatif dengan 

volatilitas saham. Apabila rasio hutang suatu perusahaan semakin tinggi maka 

pemegang saham mengartikan hal tersebut sebagai sinyal yang baik dikarenakan 

pendanaan melalui utang dinilai lebih baik dibandingkan pendanaan 

menggunakan ekuitas sehingga dapat memperbesar laba perusahaan serta 

memperkecil pajak sehingga menyebabkan perubahan harga saham yang rendah 

atau cenderung stabil. 

H5 : Terdapat hubungan positif signifikan antara debt terhadap volatilitas 

saham. 

 

2.3.6 Pertumbuhan Aset 

Perubahan tahunan dari aktiva total merupakan pengertian dari 

pertumbuhan aset. Variabel ini memiliki hubungan secara positif dengan Beta. 

Apabila pertumbuhannya semakin cepat, maka semakin tinggi penggunaan dana 

untuk membiayai kebutuhan pertumbuhannya dan menyebabkan tingginya risiko 

yang akan dihadapi. Pertumbuhan aset dapat dipakai sebagai indikator untuk 

melihat seberapa banyak perusahaan memakai dana perusahaan (Hartono, 2000). 

Habib (2012), serta Lashgari dan Ahmadi (2014) mengemukakan bahwa 

pertumbuhan aset secara positif berpengaruh dengan volatilitas harga saham. 

Sementara Salari (2012) menemukan hubungan antara pertumbuhan aset dan 

volatilitas saham yang tidak signifikan. 

H6 : Terdapat hubungan positif signifikan antara pertumbuhan aset terhadap 

volatilitas saham. 
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2.4 Model Penelitian 

Model yang direplikasi adalah penelitian yang pernah diteliti oleh Al-

Qudah dan Yusuf (2015). Variabel yang dipakai adalah yield, payout, ukuran 

perusahaan, volatilitas laba, debt, dan Growth sedangkan volatilitas harga saham 

merupakan variabel dependen pada penelitian. Model penelitian tersebut dapat 

dilihat pada Gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh dividend yield, dividend payout ratio, 

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

terhadap volatilitas harga saham. 
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